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Sermaye Piyasası Kurulunun 23.07.2010 tarihli kararı ile, Borsa İstanbul pazarlarında 

işlem gören hisse senetleri, Kurul’ca belirlenen kriterlere göre A, B, C grubu şeklinde 

sınıflandırılmış olup, detayları aşağıda bilginize sunulmuştur. 

 

01 Ekim 2010 tarihinden itibaren Alım/Satım işlemi yaparken bu uyarılara dikkat 

edilmesi, değişikliklere ait bilgilerin Şirketimizce yayınlanarak siz müşterilerimize bilgi 

verme zorunluluğumuz olduğunu, bilgilerinize sunarız. 

 

A-) A-B-C Hisse Senetleri ile İlgili İşlem Kuralları Bildirim Formu ve Tek Fiyat 

Yöntemi: 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.07.2010 tarih ve 21/655 sayılı Kararı; Borsa İstanbul (BİST, 

Borsa) Hisse Senetleri Piyasası’nda işlem gören şirketlere ilişkin fiili dolaşımdaki pay oranı 

kavramının ve bu kavramın kullanım alanlarının belirlenmesine yönelik olarak; 

a) Fiili dolaşımdaki pay oranı teriminin, BİST hisse senetleri piyasalarında payları işlem 

gören şirketlerin halka açıklık oranlarını gösterir bir kavram olarak tanımlanmasına ve 

i. Kamu tüzel kişiliğinin mülkiyetindeki, 

ii. Şirket kurucuları ve yakın aile üyeleri (kurucu veya eşlerin üstsoy ve altsoyu, ikinci derece 

dahil yan soy hısımları) ile ilişkili kuruluşların (bağlı ortaklıklar, iş ortaklıkları, grup 

şirketleri, iştirakler vb.) sahip olduğu, 

iii. Şirket sermayesinin %5 ve daha fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip 

olduğu, 

iv. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticilerin ve yakın aile üyelerinin (üye ve 

yöneticilerin veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu, ikinci derece dahil yan soy hısımları) sahip 

olduğu, 

v. Şirketlerin sandık ve vakıflarının mülkiyetindeki, 

vi. Teminat olarak verilen, 

vii. Hukuken kısıtlı olan ve alım satıma konu edilemeyen, 

viii. Yasaklı, 

ix. Hacizli, 

payların, fiili dolaşımdaki pay oranı tanımı dışında tutulmasına, 

 

b) Borsa’da payları işlem gören tüm şirketlerin, fiili dolaşımdaki pay oranı kriterleri 

kapsamına giren tüzel ve gerçek kişilerin kimlik ve unvan bilgilerini, sicil numaraları ile 

birlikte her ayın ilk işlem günü Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’na bildirmesine, 

 

c) Şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranlarının, MKK tarafından Kamuyu Aydınlatma 

Platformu üzerinden kamuya duyurulmasına,  

karar verilmiştir. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.07.2010 tarih ve 21/657 sayılı Kararı; 

BİST’de payları işlem gören şirketlerin paylarının alım satım esaslarının farklılaştırılmasına 

yönelik olarak; 

i) a) Halka açık piyasa değeri 10 Milyon TL’nin ve dolaşımdaki pay sayısı 10.000.000 adetin 

altında olan şirketlerin 

b) Halka açık piyasa değeri 45 milyon TL ve fiili dolaşımdaki pay oranı % 5’in altında olan 

şirketlerin paylarının B listesi kapsamında değerlendirilmesine, 

 

ii) Halka açık piyasa değeri için alt ve üst sınır belirlenmeksizin Gözaltı Pazarı’nda işlem 

gören payların C listesi kapsamında değerlendirilmesine, 
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iii) Fiili dolaşımdaki pay sayısı 250.000’in altında yer alan şirketlerin C listesi kapsamında 

değerlendirilmesine, 

 

iv) Borsa fiyatı birim pay değerinin 1,5 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının paylarının B 

listesi kapsamında değerlendirilmesine, 

 

v) Borsa fiyatı birim pay değerinin 2 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının paylarının C 

listesi kapsamında değerlendirilmesine (İlgili yatırım ortaklığının piyasa yapıcısı bulunması 

durumunda tek fiyat sisteminin uygulanmayarak piyasa yapıcılı sürekli müzayede sisteminde 

işlem görmesine) 

 

vi) Yukarıda yer alan şirketler dışındaki şirketlerin A listesi kapsamında değerlendirilmesine, 

 

vii) A, B ve C listeleri kapsamında uygulanacak tedbirlerin aşağıdaki gibi belirlenmesine 

karar verilmiştir. A, B ve C grubu hisse senetleri ile ilgili uygulamalar aşağıda tabloda 

gösterilmektedir. 

 

  



3 
 

 A GRUBU B GRUBU C GRUBU 

İŞLEM SAATLERİ Değişiklik 

yapılmamıştır. 

 

Değişiklik 

yapılmamıştır. 

 

Tek fiyat sisteminde 

işlem görürler, işlem 

saatleri ve müzayede 

sayısı BİST 

tarafından belirlenir. 

ALIM SATIM 

SİSTEMİ 

Sürekli müzayede 

sistemine göre 

işlem görürler. 

 

Sürekli müzayede 

sistemine göre 

işlem görürler. 

Tek fiyat sisteminde 

işlem görürler. 

Bunula birlikte bu 

grupta yer alan 

yatırım 

ortaklıklarının piyasa 

yapıcı bulunması 

durumunda tek fiyat 

sistemi 

uygulanmayarak 

piyasa yapıcılı 

sürekli müzayede 

sistemi uygulanır. 

Ancak bu durumda 

da C grubunun diğer 

kuralları geçerliliğini 

korur. 

İLAVE İŞLEM 

ESASLARI 

Kredili işlem ve 

açığa satışa konu 

olabilirler  

Kredili işlem ve 

açığa satışa konu 

olmazlar 

Kredili işlem ve 

açığa satışa konu 

olmazlar 

HİSSE 

SENEDİNİN 

GRUBU 

Bu grupta yer alan 

hisse senetlerinin 

yatırımcılara 

duyurulma esasları 

BİST tarafından 

belirlenir. 

 

Bu grupta yer alan 

hisse senetlerinin 

yatırımcılara 

duyurulma esasları 

BİST tarafından 

belirlenir. 

 

Bu grupta yer alan 

hisse senetlerinin 

yatırımcılara 

duyurulma esasları 

BİST tarafından 

belirlenir. 

YATIRIMCI 

BİLGİLENDİRME 

Değişiklik 

yapılmamıştır. 

Bu grupta yer alan 

hisse senetlerinde 

işlem yapan 

yatırımcılara, o 

hisse senedi ile 

ilgili ilk 

yatırımlarından 

önce ilgili hisse 

senedi ile 

risklerden haberdar 

olduklarına dair bir 

risk bildirim uyarısı 

yapılır. 

Bu grupta yer alan 

hisse senetlerinde 

işlem yapan 

yatırımcılara, o 

hisse senedi ile 

ilgili ilk 

yatırımlarından 

önce ilgili hisse 

senedi ile 

risklerden haberdar 

olduklarına dair bir 

risk bildirim uyarısı 

yapılır. Risk bildirim 

uyarısında ayrıca 

tek fiyat sistemi ile 

ilgili yatırımcıya 

bilgi verilir. 
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VERİ YAYIN 

EKRANLARI 

Değişiklik 

yapılmamıştır. 

Değişiklik 

yapılmamıştır. 

Veri yayın 

ekranlarında hisse 

senetleri ile ilgili 

bekleyen emirlerde 

derinlik bilgileri tek 

satır olarak 

gösterilir. Ancak 

yatırım 

ortaklıklarında PY 

bulunması 

durumunda derinlik 

bilgisi 5 kademe 

olarak gösterilir. 

İLAVE TEDBİR BİST Tarafından 

“Otomatik Seans 

Durdurma ve Brüt 

Uygulamasına 

Geçme Sistemi” 

kapsamında 

tedbirler 

alınacaktır. 

BİST Tarafından 

“Otomatik Seans 

Durdurma ve Brüt 

Uygulamasına 

Geçme Sistemi” 

kapsamında 

tedbirler 

alınacaktır. 

BİST Tarafından 

“Otomatik Seans 

Durdurma ve Brüt 

Uygulamasına 

Geçme Sistemi” 

kapsamında 

 

Hisse senetlerinin grupları arasındaki farklılıklar iyi anlaşılmalı, yatırım kararı verilirken 

yukarıda da belirtilen unsurlar göz önüne alınmalıdır. 

 

Tek Fiyat Yöntemi-Sürekli Müzayede: 

 

C Grubunda yer alan Gözaltı Pazarı Hisselerinin tahtaları İkinci Seanstan itibaren açılarak, 

diğer C Grubunda yer alan hisse senetleri ise hem 1. hem de 2. seans Tek Fiyat İşlem 

Yöntemine dahil olacaktır. Tek fiyat yöntemi, belirli bir zaman dilimi boyunca emirlerin 

herhangi bir eşleşme yapılmaksızın BİST Hisse Senetleri Piyasası Alım-Satım Sistemi’ne 

(Sistem) 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. 

 

Tek Fiyat İşlem Yöntemi Kuralları: 

 

Tek fiyat yöntemi her iki seansta uygulanır. Her seans 2 kez olmak üzere, günde 4 kez fiyat 

belirlenir ve bu belirleme sırasında işlemler gerçekleşir. Birinci tek fiyat belirleme süreci 

açılış seansıdır. İkinci tek fiyat belirleme süreci ise açılış seansının tamamlanması ile başlar 

ve sürekli müzayede seansının bitiminden 5 dakika önce biter. Seansların son beş dakikalık 

süresi “fiyat eşleşme ” sürecidir. Bu süreçte, ikinci tek fiyat aşamasında oluşan fiyattan 

girilebilen alış ve satış emirlerinin ve belirlenmiş fiyattan pasifte kalmış emirlerin eşleşmesi 

suretiyle tek fiyattan işlemler gerçekleşir. 

 

Tek Fiyat Belirleme Süreçleri: 

Birinci Tek Fiyat    İkinci Tek Fiyat 

Belirleme Süreci (Açılış Seansı)   Belirleme Süreci 

Birinci Seans     09:15 – 09:30     09:35 – 12:30 

İkinci Seans     14:00 – 14:10     14:15 – 17:33 
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Tek fiyat yöntemi temel olarak iki aşamadan oluşur: 

 

1. Emir toplama (saat 09:35-12:30 ve 14:15-17:33) 

Bu süre zarfında emirler Sistem’e iletilir ve fiyat-zaman önceliği kurallarına göre sıralanır. 

Eşleştirme yapılmaz. Emir iletim hususu açılış seansı kuralları ile aynıdır. 

 

2. Tek Fiyat’ın belirlenmesi ve işlemlerin gerçekleştirilmesi (saat 12:30(+) ve saat 17:30- 

17:33): 

Emir toplama aşamasının hemen sonrasında başlayan bu aşamada Sistem’e iletilmiş olan alış 

satış emirlerinin eşleşmesi ile en fazla işlemin gerçekleşebileceği fiyat belirlenir ve fiyat 

zaman önceliği açısından uygun durumda olan emirler, karşılığında yeterli miktarda emir 

bulunması şartıyla, belirlenen bu tek fiyat seviyesinden işleme dönüşür. Emir iletim hususu 

açılış seansı kuralları ile aynıdır. 

 

Ulusal, Kurumsal, 2.Ulusal, Yeni Ekonomi, Gözaltı ve GİP pazarlarının herhangi birinde yer 

alan BİST’un açıkladığı E(Eski), Y(Yeni) ve F (BYF) özellik kodlu herhangi bir işlem sırası 

tek fiyat yöntemine alınabilecektir. 

 

Sürekli Müzayede 

 

BİST Hisse Senedi Piyasası'nda 09:35 -12:30 ve 14:15-17:33 saatleri arasında yapılan alım 

satım işlemleri, üyeler tarafından Borsa eksperleri gözetiminde bilgisayarlı alım satım 

sistemine iletilen emirlerin rekabet koşulları altında Çok Fiyat - Sürekli Müzayede Yöntemi 

ile karşılaştırılması suretiyle yapılmaktadır. 

 

Kanun, Mevzuat veya Genelgelerle yukarıda Tek fiyat Yöntemi-Sürekli Müzayede 

uygulamalarının saatlerinde değişiklik olabilecektir. Resmi Makamlarca öngörülen saatler 

geçerli olacaktır. 


