
 
 

İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU 

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun 27/09/2019 tarihli ve 2019/182 sayılı ve Sermaye Piyasası 
Kurulunun (SPK) 19/09/2019 tarihli ve 52 sayılı kararları çerçevesinde Pay Piyasası’nda Yıldız Pazar ve 
Ana Pazar’da işlem gören şirket payları, getirilen yeni kriterler dikkate alınarak benzer büyüklük, 
derinlik ve likiditeye sahip paylar bir arada işlem görecek şekilde yeniden gruplandırılmıştır. Bu şekilde 
oluşturulan yeni pazar yapısında, grupların işlem esasları farklılaştırılarak farklı gruplarda yer alan 
paylara farklı işlem esasları uygulanacaktır. 

 
Yapılan yeni düzenlemede Yıldız Pazar ve Ana Pazar altında iki grup oluşturulacak ve yeni pazar 
düzeninde yeni işlem esasları uygulamaya alınmıştır. 

 
Bu kapsamda Pay Piyasası yeni pazar yapısı: 

 
 Yıldız Pazar – Grup 1, Grup 2 
 Ana Pazar – Grup 1, Grup 2 
 Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP) 
 Yakın İzleme Pazarı (YİP) 
 Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP) 
 Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı (YÜFP) 
 Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (NİYİP) 

şeklinde olacaktır. 
 

Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda işlem gören paylar (Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklıkları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları) bu pazar 
bünyesinden çıkarılarak, belirlenen kriterlere göre ilgili pazarın ilgili grubuna dahil edilecektir. Kolektif 
Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nın ismi Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı (YÜFP) 
olarak değiştirilecektir. 

 
Diğer taraftan Borsada işlem görecek şirketler için aranan kota alma şartlarından halka arz edilen 
payların asgari piyasa değeri şartı, Yıldız Pazar için 100 milyon TL’den 150 milyon TL’ye, Ana Pazar için 
25 milyon TL’den 30 milyon TL’ye yükseltilecektir. 

 
 ABCD gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kalkacak ve bu düzenlemeye bağlı olan işlem esasları 

yerine yeni pazar yapısına bağlı işlem esasları geçerli olacaktır. 
 Paylar dışında kalan menkul kıymetlerin işlem esaslarında değişiklik olmayacaktır. 
 Ek-1’de yer alan işlem esasları tablosundaki tek fiyat işlem yöntemi için belirlenen sayılara açılış seansı 

ve kapanış seansı fiyat belirleme seansları dahildir. 5 kez tek fiyat belirlenen YİP ve PÖİP için mevcut 
seans saatleri uygulanmaya devam edecektir. 10 kez tek fiyat belirlenecek olan GİP paylarında 
uygulanacak seans akış çizelgesi Ek-2’de yer almaktadır. 

 Piyasa yapıcılık faaliyeti yalnızca Ana Pazar Grup 1 ve Grup 2’de yer alan paylarda isteğe bağlı olarak 
yapılabilecektir. Ek-3’te yer alan tabloya göre Ana Pazar’da yer alacak paylarda devam eden piyasa 
yapıcılık faaliyeti, 04/11/2019 tarihi itibarıyla isteğe bağlı olarak sürdürülebilecektir. 

 GİP’te yer alan paylarda, tek fiyat işlem yöntemi kalıcı olarak belirlendiği için piyasa yapıcılık ve likidite 
sağlayıcılık faaliyeti yapılamayacaktır. 

 Paylarda, piyasa yapıcılık ve likidite sağlayıcılık faaliyetleri isteğe bağlı olarak yapılacaktır. Paylarda bu 
faaliyetlerin yürütülmesinin uygulanacak işlem yöntemine etkisi olmayacaktır. 

 Özel işlem bildirimlerine ilişkin fiyat limitlerinde değişiklik yapılmayacaktır. 
 Yeni pay alma hakkı sıralarının fiyat marjlarında değişiklik yapılmayacaktır. 
 Mevcut uygulama sürdürülerek, T. İş Bankası A.Ş. (A), T. İş Bankası A.Ş. (B) ve T. İş Bankası A.Ş. (Kurucu) 

payları (ISATR, ISBTR, ISKUR) tek fiyat işlem yöntemi ile (5 kez tek fiyat) işlem görmeye devam 



edecektir. Bu paylarda kredili alım ve açığa satış işlemleri yapılmayacak, Açık Takas Pozisyonu / 
Özkaynak oranı %100, Özkaynak Oranı da %0 olarak uygulanacaktır. İş Bankası A.Ş. (Kurucu, ISKUR) 
paylarının işlem sırasında fiyat marjı %50 olarak uygulanmaya devam edecektir. 
Pay Piyasası yeni pazar yapısı ve yeni pazar yapısına bağlı olarak belirlenen işlem esasları Pay Piyasası  
Yönergesinde   ve   Kotasyon   Yönergesinde   yapılan   değişiklikler   ile   birlikte    04/11/2019 
tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 
Her Pay sınıflandırıldığı Pazar ve Pazar grubu bakımından BIST ın Belirlediği kriterlere göre yılda en az 
iki kere değerlendirilecektir. 

 

İşlem Esasları 
Yıldız Pazar Ana Pazar 

GİP YİP PÖİP 
Grup 1 Grup2 Grup1 Grup2 

 

İşlem Yöntemi 
 

Sürekli İşlem 
 

Sürekli İşlem 
 

Sürekli İşlem 
Sürekli 
İşlem 

Tek fiyat 
10 

kez(*) 

Tek fiyat 
10 

kez(*) 

Tek fiyat 
10 

kez(*) 

Açıkğa Satış ve 
Kredili İşlem 

 

VAR 
 

VAR 
 

VAR 
 

VAR 
 

YOK 
 

YOK 
 

YOK 

Brüt Takas YOK YOK YOK YOK YOK YOK VAR 

Öz kaynak Oranı 
Genel 

Hükümler 
Genel 

Hükümler 
Genel Hükümler 0% 0% 0% 0% 

Açık Takas 
Pozisyonu / 

Özkaynak Oranı 

Genel 
Hükümler 

Genel 
Hükümler 

 
Genel Hükümler 

 
50% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Fiyat Marjı 20% 20% 20% 15% 10% 10% 10% 

Açığa Satış Yukarı 
Adım kuralı 

YOK VAR VAR VAR - - - 

Devre Kesici 
Tetikleme Oranı 

10% 10% 10% 7,50% - - - 

Devre Kesici 
Sonrası Emir 

Toplama Süresi 

 
5 dakika 

 
5 dakika 

 
5 dakika 

 
25 dakika 

 
- 

 
- 

 
- 

Devre Kesici 
Sonrası Eşleştirme 

Süresi 

 
2 dakika 

 
2 dakika 

 
2 dakika 

 
2 dakika 

 
- 

 
- 

 
- 

(*) Tek fiyat işlem yöntemi için belirlenen sayılara açılış seansı ve kapanış seansı fiyat belirleme seansları 
dahil, kapanış fiyatından işlemler seansı dahil değildir. 

 
 
 
 

Detay bilgi: 
 

https://www.borsaistanbul.com/duyurular/2019/10/02/pay-piyasasi-yeni-pazar-yapisinda- 
uygulanacak-degerlendirme-kriterleri-ve-islem-esaslari 

https://www.borsaistanbul.com/duyurular/2019/10/02/pay-piyasasi-yeni-pazar-yapisinda-uygulanacak-degerlendirme-kriterleri-ve-islem-esaslari
https://www.borsaistanbul.com/duyurular/2019/10/02/pay-piyasasi-yeni-pazar-yapisinda-uygulanacak-degerlendirme-kriterleri-ve-islem-esaslari

