İMKB’DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİNİN
GRUPLANDIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
SPK tarafından 23 Temmuz 2010’da duyurusu yapılan yapılan “İMKB’de
İşlem Gören Hisse Senetlerinin Gruplandırılması ” kararı 1 Ekim 2010
Cuma günü devreye girecektir.


 Bu kapsamındaki şirketlerin gruplandırılması 30 Eylül 2010 Perşembe günü
İMKB tarafından açıklanacaktır.

Yeni halka açılan tüm şirketler üç ay süreyle bu uygulamaya tabi
olmayacaktır.
 Bu uygulama, sadece İMKB Hisse Senetleri Piyasası’nda işlem gören hisse
senetlerini kapsamakta olup, KOBİ niteliğindeki şirketler için açılan İMKB
Gelişen İşletmeler Piyasasında yer alan şirket paylarını kapsamamaktadır.


Borsa yatırım fonlarının payları da bu uygulama kapsamı dışındadır.

 B ve C grubuna giren hisse senetleri kredili işleme konu olamayacaktır.
Kredili işlem, hem kredili alım hem de teminat olarak kullanılmayı
kapsayacaktır.


B ve C grubuna giren hisse senetleri açığa satışa konu olamayacaktır.

 Daha önce kredili işleme konu olan B ve C grubu hisse senetleriyle ilgili
mevcut kredilerin tasfiyesi, İMKB’nin mevcut kredi listesinden çıkan hisse
senetlerinin tasfiye kurallarına paralel olacak şekilde 3 aylık süre içerisinde
gerçekleştirilecektir.

Bu uygulama kapsamındaki şirket listelerinin belirlenmesinde “fiili
dolaşımdaki pay oranı (FDPO)” kullanılan kriterlerden biridir. FDPO, MKK
tarafından 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren her hafta güncellenerek MKK’nın
internet sayfasından yayınlanacaktır.


B ve C grubuna dahil edilecek şirketlerin belirlenmesinde;
o Halka açık piyasa değeri (fiili dolaşımdaki paylar dikkate
alınacaktır),
o Fiili dolaşımdaki pay sayısı (FDPS),
o Fiili dolaşımdaki pay oranı (FDPO),
o Gözaltı Pazarı’nda işlem görüyor olma,

o Menkul kıymet yatırım ortaklıkları için; borsa fiyatının birim pay
değerin 1,5 veya 2 katı olması durumu,
temel kriterler olarak belirlenmiştir.

A, B ve C grubundaki hisse senetleri için, 2011 yılı başından itibaren
kuralları İMKB tarafından belirlenecek otomatik seans durdurma ve brüt takas
uygulaması devreye girecektir.
 B ve C grubu kapsamına giren şirketlerin hisse senetlerinde ilk defa işlem
yapacaklar;
o 2010 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, B ve C grubu hisselerde
ilk defa işlem yaptıklarında işlem yapılan her bir aracı kurum
tarafından işlem kuralları konusunda en az bir kez
bilgilendirileceklerdir.
o 2011 yılı başından itibaren ise, bu bilgilendirme B ve C grubundaki
her bir hisse (kıymet, tahta) bazında en az bir kez yapılacaktır.
o Bu bildirimlerin tamamında “İşlem Kuralları Bildirim Formu”
kullanılacak ve bu formun içeriğinde A, B ve C grubu işlem kuralları
yer alacaktır. Yani her bir aracı kurum B ve C grubu hisselerde işlem
yapan yatırımcılara A, B ve C işlem kurallarını bildirmek zorunda
olacaktır.

İMKB düzenlemesi gereği, piyasa değeri 10 milyon TL’nin altında olan
menkul kıymet yatırım ortaklıkları, piyasa yapıcısı ile işlem görenler hariç, tek
fiyat sistemi ile işlem görecektir. Bu kural da, 1 Ekim 2010’da devreye
girecektir (İMKB’nin 329 sayılı Genelgesi).


A, B ve C grupları arasında geçişler kriterler çerçevesinde mümkündür.


A, B ve C grubu şirketlerin güncellenmesi İMKB tarafından üçer aylık
aralarla (1 Ekim - 1 Ocak - 1 Nisan - 1 Temmuz, bu tarihler tatil gününe denk
gelirse takip eden işgünü esas alınır) yapılacaktır.

Güncellemelerde kullanılacak veri setinin dönemi İMKB tarafından
belirlenecektir.

Belirlenen kriterler kapsamında A, B ve C grubundaki hisselerin
belirlenmesine ilişkin özet tabloya aşağıda yer verilmiştir. Yatırımcılara
yapılacak “İşlem Kuralları Bildirim Formu” asgari olarak bu özet tabloda
yer alan bilgileri içermelidir.

Genel Kriterler

A Grubu

B ve C Gruplarında
değerlendirilmeyen
hisse senetleri A
Grubunda yer alacaktır.

İşlem
Saatleri

Değişiklik
yapılmamıştır.

Sürekli müzayede
sistemi

Değişiklik
yapılmamıştır.

Sürekli müzayede
sistemi
(İMKB’nin 329
sayılı Genelgesi
hükümleri saklıdır:
Piyasa değeri 10
milyon TL’nin
altında olan
menkul kıymet
yatırım
ortaklıkları, piyasa
yapıcısı ile işlem
görenler hariç, tek
fiyat sistemi ile
işlem
göreceklerdir.)

Tek fiyat
sisteminde
işlem
görürler,
işlem saatleri
ve müzayede
sayısı İMKB
tarafından
belirlenir.

Tek fiyat sistemi
uygulanır.
Bununla birlikte
bu grupta yer
alan yatırım
ortaklıklarının
piyasa yapıcısı
bulunması
durumunda tek
fiyat sistemi
uygulanmayarak
piyasa yapıcılı
sürekli müzayede
sistemi uygulanır.
Ancak bu
durumda da C
grubunun diğer
kuralları
geçerliliğini korur.

*Halka açık piyasa
değeri 10 Milyon TL’nin
ve dolaşımdaki pay
sayısı 10.000.000
adedin altında olan
şirketlerin,
B Grubu

* Halka açık piyasa
değeri 45 milyon TL ve
fiili dolaşımdaki pay
oranı % 5’in altında
olan şirketlerin,
*Borsa fiyatı birim pay
değerinin 1,5 katı ve
üzeri olan menkul
kıymet yatırım
ortaklıklarının payları
*Halka açık piyasa
değeri için alt ve üst
sınır
belirlenmeksizin
Gözaltı Pazarı’nda
işlem gören
şirketlerin,

C Grubu

*Fiili dolaşımdaki pay
sayısı 250.000’in altında
yer alan şirketlerin,

* Borsa fiyatı birim pay
değerinin 2 katı ve üzeri
olan menkul kıymet
yatırım ortaklıklarının
payları.

Alım Satım
Sistemi

Kredili
İşlem ve
Açığa Satış

Yatırımcı
Bilgilendirme

Kredili işlem
ve açığa
satışa konu
olabilirler.

Ayrıca bir risk
bildirimi (işlem
kuralları)
yapılmayacaktır.

Kredili işlem
ve açığa
satışa konu
olmazlar.

Bu grupta yer alan
hisse senetlerinde
işlem yapan
yatırımcılara, o
hisse senedi ile ilgili
ilk yatırımlarından
önce ilgili hisse
senedi ile
kurallardan
haberdar
olduklarına dair
“işlem kuralları
bildirim formu”ile
bildirim yapılır.

Kredili işlem
ve açığa
satışa konu
olmazlar.

Bu grupta yer alan
hisse senetlerinde
işlem yapan
yatırımcılara, o
hisse senedi ile ilgili
ilk yatırımlarından
önce ilgili hisse
senedi ile
kurallardan
haberdar
olduklarına dair
“işlem kuralları
bildirim formu”ile
bildirim yapılır.
“İşlem kuralları

Veri Yayın
Ekranları

Uygulanabilecek Ek
Tedbirler

Değişiklik
yapılmamıştır.

İMKB Tarafından
“Otomatik Seans
Durdurma ve Otomatik
Brüt Takas Uygulamasına
Geçme Sistemi”
kapsamında tedbirler
alınabilecektir.

Değişiklik
yapılmamıştır.

İMKB Tarafından
“Otomatik Seans
Durdurma ve Otomatik
Brüt Takas Uygulamasına
Geçme Sistemi”
kapsamında tedbirler
alınabilecektir.

Veri yayın
ekranlarında
hisse senetleri
ile ilgili
bekleyen
emirlerde
derinlik bilgileri
tek satır olarak
gösterilir.

İMKB Tarafından
“Otomatik Seans
Durdurma ve Otomatik
Brüt Takas Uygulamasına
Geçme Sistemi”
kapsamında tedbirler
alınabilecektir.

bildirim
formu”nda tek

fiyat sistemi ile ilgili
yatırımcılara ayrıca
bilgi verilir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği oluşturulan A,B,C gruplarında
yer alan hisse senetlerinin listesi için tıklayınız

