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A Grubu 

Genel Kriterler İşlem Saatleri Alım Satım Sistemi 
Kredili İşlem 

ve Açığa Satış 
Yatırımcı 

Bilgilendirme 
Uygulanabilecek Ek 

Tedbirler İlgili Hisseler 

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

Değişiklik yapılmamıştır. 
Sürekli müzayede 

sistemi 

Kredili işlem ve 
açığa satışa 

konu 
olabilirler. 

Ayrıca bir risk bildirimi 
(işlem kuralları) 
yapılmayacaktır. 

İMKB Tarafından 
“Otomatik Seans 

Durdurma ve Otomatik 
Brüt Takas 

Uygulamasına Geçme 
Sistemi” kapsamında 

tedbirler alınabilecektir. 

B ve C grubundakiler hariç 
tüm hisseler 

B Grubu 

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

şirketlerin, 

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.) 

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. 

İMKB Tarafından 
“Otomatik Seans 

Durdurma ve Otomatik 
Brüt Takas 

Uygulamasına Geçme 
Sistemi” kapsamında 

tedbirler alınabilecektir. 

ACIBD, AKMGY, ALNTF, AYCES  
AVIVA, AVTUR, BISAS, BSHEV, 

BURVA, CARFA, CARFB, 
CMENT, DENIZ, DERIM, DITAS, 
DOBUR, EKIZ, EUKYO,ERICO, 

EGPRO, EMNIS, FINBN, FRIGO, 
GEDIK, GDKGS, GARFA, 

GLBMD, GLRYH,IDAS, IDGYO, 
INFO, INFYO, HDHOL, HZNDR, 
KLBMO, KLNMA, KRONT, LINK, 

LUKSK, METUR, METYO, 
OSMEN, PIMAS, RAYSG,SEKFK 
SERVE,SNPAM, TARAF,TBORG 
TUDDF, VANGD,YKFIN, YAPRK 

* 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 

C Grubu 

 
*Halka açık piyasa değeri için alt ve üst sınır 

belirlenmeksizin Gözaltı Pazarı’nda işlem gören 
şirketlerin, 

 
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. 

Kredili işlem ve 
açığa satışa 

konu olmazlar. 

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 
bildirim formu”nda 
tek fiyat sistemi ile 
ilgili yatırımcılara 
ayrıca bilgi verilir. 

İMKB Tarafından 
“Otomatik Seans 

Durdurma ve Otomatik 
Brüt Takas 

Uygulamasına Geçme 
Sistemi” kapsamında 

tedbirler alınabilecektir. 

BERDN, CBSBO, DARDL, EGYO, 
EPLAS, ESEMS, GEDIZ, ISATR, 
ISBTR, ISKUR, KPHOL, KENT, 

MZHLD, PKENT, PRTAS, 
SELGD, YESIL, TUMTK 

*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.  

 


