A, B VE C GRUPLARINDA YER ALAN HİSSE SENETLERİ İLE İLGİLİ
İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU
01.01.2010 Tarihinden itibaren BIST’da işlem gören hisse senetleri aşağıdaki kriterlere göre sınıflandırılmıştır. 3 ayda bir yapılacak
değerlendirmelerle oluşturulacak A,B,C gruplarına ilişkin listeler BIST ve KAP internet sayfalarında sürekli olarak yer alacaktır.

Genel Kriterler

A Grubu

B Grubu

C Grubu

 B ve C Gruplarında

 Halka açık piyasa değeri 10 Milyon
TL’nin ve dolaşımdaki pay sayısı
10.000.000 adedin altında olan
şirketler
 Halka açık piyasa değeri 45 milyon TL
ve fiili dolaşımdaki pay oranı % 5’in
altında olan şirketler
 Borsa fiyatı birim pay değerinin 1,5
katı
ve
üzeri
olan
yatırım
ortaklıklarının payları
Değişiklik yapılmamıştır.

 Halka açık piyasa değeri için alt ve
üst sınır belirlenmeksizin Gözaltı
Pazarı’nda işlem gören paylar
 Fiili
dolaşımdaki
pay
sayısı
250.000’in altında yer alan şirketler
 Borsa fiyatı birim pay değerinin 2
katı
ve
üzeri
olan
yatırım
ortaklıklarının payları

değerlendirilmeyen
hisse senetleri

İşlem Saatleri

Değişiklik yapılmamıştır.

Alım Satım Yöntemi

Sürekli müzayede sistemi
ile işlem görürler.

Sürekli müzayede sistemi ile işlem
görürler. (BIST’ın 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 görürler)

İlave İşlem Esasları

Kredili işlem ve açığa
satışa konu olabilirler.

Kredili işlem ve açığa satışa konu
olamazlar.

Yatırımcı Bilgilendirme

Ayrıca bir risk bildirimi
(işlem
kuralları)
yapılmayacaktır.

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.

Uygulanabilecek Diğer
Tedbirler

BIST tarafından “Otomatik
Seans
Durdurma
ve
Otomatik
Brüt
Takas
Uygulamasına
Geçme
Sistemi”
kapsamında
tedbirler alınabilecektir.

BIST tarafından “Otomatik Seans
Durdurma ve Otomatik Brüt Takas
Uygulamasına Geçme Sistemi”
kapsamında tedbirler alınabilecektir.

Değişiklik yapılmamıştır.

Değişiklik yapılmamıştır.

Veri Yayın Bilgisi

Tek fiyat* yöntemi ile işlem görürler,
işlem saatleri ve müzayede sayısı BIST
tarafından belirlenir.
Tek fiyat sistemi uygulanır. 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.
Kredili işlem ve açığa satışa konu
olamazlar.
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. Formda tek fiyat sistemi ile
ilgili yatırımcılara ayrıca bilgi verilir.
BIST tarafından “Otomatik Seans
Durdurma ve Otomatik Brüt Takas
Uygulamasına Geçme Sistemi”
kapsamında tedbirler alınabilecektir.
Hisse senetleri ile ilgili derinlik bilgileri
tek kademe olarak gösterilir. Ancak
yatırım ortaklıklarında piyasa yapıcı
bulunması durumunda derinlik bilgisi 5
kademe olarak gösterilir.

*Tek fiyat işlem yöntemi: Belirli bir zaman dilimi boyunca, emirlerin herhangi bir eşleşme yapılmaksızın BIST Hisse Senetleri
Piyasası Alım-Satım Sistemi’ne kabul edilip, bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan tek bir fiyat
seviyesinin hesaplandığı, tüm işlemlerin bu tek fiyat seviyesinden gerçekleştirildiği işlem yöntemidir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.07.2010 tarih ve 21/657 sayılı Kararı’nda belirtilen B ve C gruplarında yer alan
hisse senetlerinde işlem yapan yatırımcılara, yatırımlarından önce bu hisse senetleri ile ilgili risklerden haberdar
olduklarına dair risk bildirim uyarısı yapmak amacıyla hazırlanan işbu formda yer alan esasları okuyup anladığımı
kabul ve beyan ederim.
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