
Sn. Yatırımcımız; 

Borsa Genel Müdürlüğünce; dünya borsaları ile uyum sağlanması ve etkileşimin artırılması amacıyla 
Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi ile işlem gören kıymetlerde halihazırda 13:00 — 14:00 
saatleri arasında uygulanan “gün ortası tek fiyat” ve gün ortası “ara” bölümlerinin kaldırılarak, bu 
kıymetlerde 10:00 — 18:00 saatleri arasında kesintisiz sürekli işlem yöntemi uygulanmasına karar 
verilmiştir. Buna göre: 

 Sürekli işlem yöntemi ile işlem gören paylarda (.E), gayrimenkul yatırım fonu (.F), girişim 
sermayesi yatırım fonu (.F2), gayrimenkul sertifikası (.G), sahipliğe dayalı kira sertifikası 
(.S) sıralarında 13:00 — 14:00 saatleri arasında uygulanan gün ortası tek fiyat bölümü 
kaldırılarak saat 10:00 ile 18:00 arasında kesintisiz sürekli işlem yapılacaktır. 

 Borsa yatırım fonları (.F), yeni pay alma hakkı kuponları (.R), yatırım kuruluşu varant ve 
sertifikaları (.V, .C), temerrüt (.TE), resmi müzayede (.ME) işlem sıralarında 13:00 — 14:00 
saatleri arasında verilen ara kaldırılarak saat 10:00 ile 18:00 arasında kesintisiz sürekli 
işlem yapılacaktır. 

 Tek fiyat yöntemi ile işlem gören kıymetlerde 13:00 — 14:00 arasında yapılmakta olan gün 
ortası tek fiyat bölümü devam edecektir. 

 Ağırlıklı ortalama fiyattan işlemler (.AOF), birincil piyasa (.BE ve .HE), takası borsa dışında 
toptan alış satış işlemi (.NSE) sıralarındaki (o işlem saatlerinde değişiklik olmayacaktır. 

 Seansın başlangıç ve bitiş saatlerinde (09:40 — 18:10), açılış ve kapanış seanslarına ilişkin 
bölümlerin saatlerinde, yarım günlerdeki seans akışlarında bir değişiklik olmayacaktır. 

 Pay Piyasası Günlük Bülteninde yer alan gün ortası tek fiyat bölümüne ilişkin sütunlar 
şimdilik muhafaza edilecektir. 

 Değişen seans akış çizelgeleri Ek'te yer almaktadır. 

 Pay Piyasası Prosedüründe 5.3.5 Devre Kesiciler bölümünde devre kesici emir toplama 
süresinin uzatılmasına ilişkin olarak yer alan: 

“Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan paylarda seansın gün ortası tek fiyat bölümünün 

başlamasına kalan 10 dakika içerisinde (saat 12:50— 13:00) devre kesici çalışması halinde emir 
toplama süresinin 5 dakikadan 10 dakikaya çıkartılmasına” ve 

 “Yıldız Pazar haricindeki diğer pazarlarda işlem görmekte olan paylarda seansın gün ortası tek fiyat 
bölümünün başlamasına kalan 20 dakika içerisinde (saat 12:40 — 13:00) devre kesici çalışması 
halinde emir toplama süresinin 15 dakikadan 20 dakikaya çıkartılmasına” 

dair hükümler “gün ortası tek fiyat bölümünün” kaldırılması nedeniyle geçersiz olacaktır. Aynı 
bölümde “kapanış seansına” ilişkin olarak yer alan hükümler geçerlidir. 

Değişiklik 04/10/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bilgi edinilmesini ve gereğini 
önemle rica ederim. 

Saygılarımızla, 

Ek: Değişen Seans Akış Çizelgeleri (1 sayfa)  



 


