
Birinci pazar, islem hacimle
ri yogun, karli ve borsa kotuna
alinmis sirketleri içerir. Halen bi
rinci pazarda 50 sirkete ait hisse
senetlerinin alim-satimi yapilmak
ta ve seanslar 1O.30'da baslayip,
l2.30'da bitmektedir.

Ikinci Pazar

Bu pazarda, borsa kotuna
alinmayan anonim sirketlerin his
se senetleri islem görmektedir.
Bunun disinda ikinci pazarda is
lem gören hisse senetleri ile bu
pazarda islem gören hisse senet
leri arasinda bir farklilik bulun
mamaktadir. Kot disi pazar da,
ikinci pazarla ayni saatler arasin
da çalismaktadir.

Birincil Piyasa

IMKB 'na kote edilen ve paza
fa yeni giren anonim sirketlerin
hisse senetleri öncelikle ikinci pa
zarda islem görmektedirler. Da
ha sonra yukarida belirtilen
ölçütlere uygun hale gelince Bor
sa Yönetim Kurulu karariyla birin
ci pazara çikabilmektedirler.
Birinci ve ikinci pazarda islem gö
ren hisse senetleri arasinda islem
hacminin yogunlugu, sirketin kar
liligi ve kar dagitimi disinda her
hangi bir fark yoktur. Bu pazarda
seanslar halen 9.30'da baslayip,
10.00'da bitmektedir.

Kot Disi pazar

Birincil piyasada anonim sir
ketlerin ilk ihrac ettikleri hisse se
netlerinin veya sermaye arttiri
minda rüçhan haklari kullanilma
yan hisse senetlerinin halka arzi
sözkonusudur. Baska ,bili deyisle,
ilk elden ihraç edilertnisse senet
lerinin islem gördügü piyasaya
birinci piyasa denir.

netlerinin islem gördügü bu
pazarlar sirasiyla birinci pazar,
ikinci pazar, kot disi pazar ve bi
rincil piyasa olarak siniflandiril
mislardir.

Birinci Pazar

isleyisi

IMKB'da anonim sirketle
re ait hisse senetleri islem hacim
lerinin yogunluguna, sirketlerin
karliliklarina ve borsa kotunda
olup olmamalarina göre farkli pa
zarlarda islem görürler. Hisse se-

HIsSE SENEDI
PAZJlRLARI

Bilindigi gibi ülkemizde de 3
Ocak 1986'da Istanbul Menkul
Kiymetler Borsasi (IMKB)'nin faa
liyete geçmesiyle birlikte serma
ye piyasasinin gelisiminde yeni
bir adim daha atilmis oldu. Istan
bul Menkul Kiymetler Borsasi
(IMKB), 16 Kasim 1987 tarihinde
de yeni tasiIldigi binasinda, yeni
ve daha dinamik bir fiyat belirle
me sistemi ile sürekli piyasaya
(continuous auction) geçerek faa
liyetini devam ettirmektedir.

Yazininbu bölümünde, IMKB'
de halen uygulanmakta olan fiyat
belirleme sistemi kavramsal ola
rak anlatilmaya çalisilmistir.

••

Istanbul Menkul
Kiymetler
Bozsasi'nda Hisse
Senedi Fiyat
Belirleme
SIStL

Feluiii DINÇER
Menkul Kiymetler Müdürlügü

Uzmani

Refik DZDJlMAR
Menkul Kiymetler Müdürlügü

Yetkili Uzmar Yardimcisi

GIRIs

Ekonominin barometresi ya
da aynasi islevini gören menkul
kiymet borsalari, sermaye piya
sasinda sirketlerin uzun vadeli fi
nansman ihtiyaçlarinin karsilan
masinda hisse senetlerinin piya
sa fiyatlarinin olusumuna olanak
veren ve böylece ülke ekonomi
lerinin kaynak dagiliminin etkin
lestirilmesine katkida bulunan
menkul kiymet pazarlaridir.

Menkul Kiymet Borsalari, re
kabetçi fiyat belirleme sistemi
içerisinde fiyatlarin bütün birim
lerce veri alindigi, tam rekabet
piyasalarina çok yakin bir sekil
de isleyen ve böylece arz ve ta
lebin karsilasmasina olanak
veren yerlerdir.
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HIsSE SENEDI
I!JIZJlR1N1N ISLEYISINDE
ISJ.rEM. TllBLÇJSUNUN
NITELIKLERI

Bu pazarlarin açilis ve ka
panis1ari bir görevli tarafindan zi
lin ça1inmasiy1a yapilir. Açilis zili
çalmadan önce ve kapanis zi1i
çaldiktan sonra borsa üye temsil
cileri islem tablosu üzerinde her
hangi bir islem yapamazlar.

IMKB'da islem yapabilecek
borsa üyeleri üç ana grupta ta
nimlanmistir. Bunlar Bankalar,
Araci Kurumlar ve Borsa Komis
yoncu1ari'dir. Halen IMKB'da is
lem yapma yetkisine haiz 74
borsa üyesi vardir (Bankalar 42,
Araci Kurumlar 16 ve Borsa Ko
misyoncu1ari 16 tanedir). Borsa
üye temsilcileri, üyeyi Borsa Yö
netimine karsi temsil edebilen ve
Borsa Salonunda üye adina islem
yapma yetkisine sahip olmayan
sadece üye temsilcilerinin yaptik
lari islemlerin tamamlanmasini
(alim-satim sözlesmelerinin dü
zenlenmesini) saglayan kisilerdir.

Fiyat Araligi

ri (sinirlari) gösterir. Bu marj, his
se senedi kapanis fiyatinin % 10'u
kadardir. Ancak bu marj piyasa
nin durumuna göre (arz-ta1epde
kesismeyi engelleyen durumlar
da fiyatin olusumunu saglamak
için) borsa eksperince en çok %
30'a kadar arttirilabilir. Eger his
se senedinin fiyati bazen olusami
yorsa veya hisse senedine talep
olmasina karsin arzi olmuyorsa
borsa eksper1eri uygun gördügü
takdirde, fiyatlar serbest de bira
kilabilmektedir. Bu durumda her
hangi bir marj sözkonusu degil
dir. Fiyat degisme sinirlari (islem
marji) arttirildiginda veya kaldiril
diginda tablodaki emirlerin fiyat
lari cari olmaktan çiktigindan
dolayi borsa eksperince silinerek
iptal edilir. Islem Tablosunda sag
üst kösede yeralan üst fiyat 1imiti
ile hisse senedinin bir önceki gün
kapanis fiyatinin islem marji ka
dar fazla, alt fiyat 1imiti ile de his
se senedinin bir önceki gün
kapanis fiyatinin islem marji ka
dar daha az olan fiyati ifade edil
mektedir. Böylece islem gününde
alim-satim emirlerinin borsa üye
temsilcilerince üst ve alt fiyat li
mitleri arasinda verilmesi sag1an-.
maktadir. Hisse senedi islem
tablosunda belirtilmesi gereken
diger bir kavram da fiyat araligi
dir. Bu fiyat araliklari, bir önceki
gün kapanis fiyatina göre islem
marji dahilinde alim-satim emir 1e
rindeki fiyatlarin hangi kat1arla
verilebilecegini belirtir.

Bu fiyat araliklari borsa yöne
timince asagidaki gibi belirlen
mistir.

Eger hisse senedinin bir ön
ceki gün kapanis fiyati,

1.000TL. 'ndan az ise fiyat ara
liklari 10 TL. ve katlari,

1.000 TL. ile 5.000 TL. arasin
da ise fiyat araliklari 25 TL. ve
katlari,

5.000 TL. ile 10.000TL. arasin
da ise fiyat araliklari 50 TL. ve
katlari,

Alt Fiyat

ÜstFiyat Limiti

SATIS

. S~~il-l
HISSESENEDIISLEM TABLOSU

IMKB'da borsa emirleri ilgili
sirketlere ait tablolarin alis veya
satis bölümlerine her borsa üye
temsilcisi tarafindan yazilarak ye
rine getirilir. Örnek bir islem tab
losu Sekil-1 'de verilmektedir.

Sekil-1 'çtegörüldügü gibi His
se Senedi Islem Tablosu 'nda sol
üst kösede sirket adi ve kapanis
fiyati, sol alt kösede fiyat araligi,
sag üst kösede üst fiyat 1imiti ve
onun altinda alt fiyat 1imiti, tablo
nun üst orta kisminda ise islem
marji yeralmaktadir. Bunlarin he
men altinda solda alis ve sagda
da satis bölümleri yeralmaktadir.
Alis ve satis bölümlerinin herbi
rinde kendi içinde üye kodu, mik
tar ve fiyat sütun1arina ayrilmak
tadir.

Islem tablosunda yeralan bu
kavramlari açiklamaya çalisirsak;
kapanis fiyati ile kastedilen bir
önceki gün hisse senedinin kapa
nis fiyatidir. Baska bir deyisle, en
son islem gören birime göre olu
san fiyattir. Islem marji, hisse se
nedi fiyatinin asagi veya yukari
oynayabilecegi alt ve üst limitle-

Is1e:rnMarji

Fiyat

Kapanis Fiyati

ALIS

Miktar

••.-f

sIRKETADI

Üye Kodu
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10.000 TL. jle 20.000 TL. ara
sinda jse fiyat araliklari 100TL. ve
katlari,

20.000 TL. jle 50.000 TL. ara
sinda jse fiyat araliklari 500 TL. ve
katlari,

50.000 TL. jle 100.000TL. ara
sinda jse fjyat araliklari 1.000 TL.
ve katlari,

100.000 TL. jle 1.000.000 TL.
arasinda jse fiyat araliklari 10.000
TL. ve katlari,

1.000.000TL. 'ndan fazla jse fi
yat araliklari 50.000 TL. 'dir.

IMKB'da alim-satim emjrlerj,
ilgjlj sjrketlere ajt hjsse senedj js
lem tablolarina borsa üye temsjl
cjlerj tarafindan yazilmaktadir.
Alim-satim sjstemj, çoklu fjyat +
süreklj müzayede sjstemjyle ça
lismaktadir. Baska bjr deyjsle pa
zara ajt jslem süresj jçerjsjde
devamli jslem yapilabilmekte ve
fjyatlar degjsebilmektedjr.

Sekil-l' de görüldügü gibj tab
lonun solunda alis, saginda satis
bölümü yeralmaktadir. Alis bölü
münde sirasiyla soldan saga dog
ru üye kodu, mjktar ve fjyat
sütunlari siralanmistir. Satis bölü
münde jse bunlar saqdan sola
dOgru siralanmistir. Bunda amaç,
alis emrj yazacak borsa üye tem
silcilerjnjn tabloya sagdan yakla
sarak önce üye kodunu, sonra
satin almak jstedjgj hjsse senedj
mjktarini ve en son olarak da sa
tin almak jstedjgj fiyati yazmasi,
satis emrj yazacak borsa üye tem
silcjlerjnjn de sagdan yaklasarak
ayni jslemlerj sola dogru yapma
si suretjyle kargasayi önlemek ve
alim-satim fiyatlarinin kolaylikla
karsi1astiri1masini saglamaktir.
Ayrica alis (satis) emrjnj yazan
borsa üye temsilcjsj emrj yazdik
tan sonra hemen satis (alis) emrj
nj yazamaz, yazabilmesj jçjn
tablodan uzaklasip tekrar tabloya
sagdan (soldan) yaklasmasi ge
rekmektedjr.

BIsSE'SEN'EiJI
JlLIM-8Jl27.M' EMIRLERI

Borsa Ü~ temsjlcilerj, degi
sjk mrde alim .veya satim emjr1e
rj vererek jslemlerjnj gerçekles
tjrjr1er. Bunlar sirasiyla normal
emjr1er, küsurat emirler, özel
emirler ve özel emir benzeri
emirler'dir.

Normal EDJIz.Ie,

Bu (ipemirlerde miktar sütu
nunayazilacaklJisse senedi mik
tarlarinda 50.000 TL. 'si nominal
degerbir iS1.eirtbirimi (lot, balya)
sayilmaktave emirler bu sekilde
verilmektedir. J'abloya en az bir
lot 'luk alim vey~ satim emiri yazi
labilmektedir. Bir borsa üye tem
silcisinin· tablciya yazabilecegi
normalbir emitiyeya alt alt yaza
bilecegi norma/emirlerin toplami
50 lot 'dan fazla/olamaz. Tabloda
üye temsilcileri tarafindan yazilan
fiyatlar jçinde..€in iyi fiyat alis du
rumundaen yiiksek verilmis, sa
tis durumunda ise en düsük
verilmis fiyattir. Bir borsa üye
temsilcisi satis @lis) yapmasi du
rumunda alis (satis)bölümüne ya
zilmis en yüksek (en düsük) fiyatli
emiri üye kodundan baslayarak
fiyatin sonuna kadar bir dogru
çizgi i1e çizer ve islem tamamlan
mis ohir. Eger en yüksek (en dü
sük) fiyatli birdenfazla alis (satis)
emri varsa, bu kez fiyat önceligi
kurali yerine. zaman önceligi ku
rali islemekte v:e daha önce yazil
mi alis (satis) emri öncelikle
karsilanmaktadir. Tabloya yazil
mis alis veya satis emrinin tama
mi islem koIll:1$u'olabilecegi gi
bi bir kisim daislem konusu ola
bilmektedir. Örnegin bir borsa
üye temsilcisLtarafindan herhan
gi bir hissesenedi için yazilmis
bir erririn·satis (alis) miktarinin bir
kismi satin aJmpiak (satilmak) is
teniyorsa-miktal11i üzeri çizilir ve
satin alinmak (satilmak) istenen
miktar, toplam miktardan düsüle
rek kalan miktar yanina yazilir.

Kiisiirat Emirler

Normal emirler kisminda de
ginildigi gibi hisse senedi islem
tablosuna yazilabilecek emirlerin
içerebilecegi maktarlar lot seklin
de olmaktaydi ve her bir lot
50.000TL. nominal degerinde his
se senedi miktarini ifade etmek
teydi. Eger satilmak veya
satinalinmak istenen hisse sene
di miktari 50.000 TL. nominal de
gerin altindaysa ne olacaktir? Bu
durumda bir lot 'un altinda nomi
nal deger içerenhisse senetleri
küsurat emir vermek suretiyle ali
nabilmekte veya satilabilmekte
dir .. Küsurat emir borsa üye
temsilcisi tarafindan normal emir
ler ile arasinda dikkati çekecek
bir bosluk birakildiktan sonra tab
lonun alt kismina yazilabilir. Küsu
rat emirler bir lot 'luk miktarin
altindaki nominal degeri içerdi
ginden alinmak veya sati1mak is
tenen hise senedinin nomina1
degeri toplami bine bölünerek
(nominal deger/1000) bulunan
hisse senedi sayisi miktar sütunu
na yazilir ve daire içine alinarak
belirtilir.

Küsurat emirler tamamen ali
nir veya satilirlar. Kismen alinip
satilmalari mümkün degildir. Kü
surat emirlerin alim-satim islemle
ri ile ilgili hususlar normal
emirlerde belirtildigi gibidir.

Özel Emirler

Özel emirler emrin verildigi
gün hisse senedi pazar açilis fiya
tina göre piyasa degeri
25.000.000 TL. 'sina esit veya üze
rindeki emirlerdir. Ayni zamanda
Borsa 'da saklama ve devir servis
leri faaliyete geçinceye kadar
200.000 TL. 'si ve üzerinde nomi
nal degere sahip büyük kuplirlü
hisse senetleri için de özel emir
verilebilir. Kurucu ve imtiyazli
hisse senetleri için de yazilabile
cek emirler özel emir olmalidir.

Özel emirler islem tablosu
nun alt kismina normal ve küsurat
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emirlerden ayirmak için çift çiz
gi çizildikten sonra yazilabilir.
üzel bir emrin miktari küsurat
emirlerde oldugu gibi tablonun
alis veya satis bölümündeki mik
tar sütununa hisse senedi sayisi
(normal deger/1000) olarak
yazilir.

Özel emirler bir bütün olarak
alinir veya satilirlar. Kismen alinip,
satilmaya uygun degildirler. Her
özel emir bö1ünmez olusu nede
niyle ayri bir bütündür. Özel
emirlerde miktarlari farkli olmak
kosuluyla alis veya satis duru
munda en iyi fiyatli emrin diger
lerine oranla fiyat önceligi yoktur.
Bir borsa üye temsilcisi daha az
veya daha çok hisse senedi sayi
sini içeren bir önceki emri en uy
g.un fiyatli emre tercih edebilir.
Oze1emrin zaman önceligi kaza
nabi1mesi için diger özel emir1er
le fiyatin ve içerdigi hisse senedi
sayisinin ayni olmasi gereklidir.

Özel emirler borsa birinci pa
zarinda pazarin baslamasindan 15
dakika sonra yazi1abi1mekte ve
pazarin kapanmasina 15 dakika
kalana kadar devam etmektedir.

Özel Emir Benzeri Emirler

Hisse senedi islem tablosun
da özel emir mevcutsa karsisin
daki bölüme (alisda ise satisa,
satista ise a1isa) küçük miktarli
emirlerin birlestirilmesi suretiyle
yazilabilen emirlerdir. Bu tür
emirlerde de miktarlar hisse se
nedi sayisi olarak belirtilir. Özel
emir benzeri emirlerin karsilik
olarak yazildiklari özel emir iptal
edildiginde bunlar da otomatik
olarak iptal edilmis sayilirlar.
Özel emir benzeri emirler karsi
lik olarak yazildiklari özel emire
dogru ok isareti konulmak sure
tiyle belirtilirler.

Özel emir ve özel emir benze
ri emirlerin alim-satim islemleri
ile ilgili diger hususlar da normal
emirlerde oldugu gibidir.

Bütün emir türlerinde borsa
üye temsilcisinin portföyüne yap
tigi alimlarda yazilmis bir emrin
tamamini satinalmasi gerekmek
tedir. Kismen alim portföyüne yö
nelik yatirimlarda uygun degildir.

Alim-satim islemi islem tablo
sunda gerçeklestirildikten sonra
borsa üye temsilcileri aralarinda
bir alim satim sözlesmesi düzen
leyerek bir akit halinde isleme
hukuksal nitelik kazandirirlar.

SONUÇ

Bir menkul kiymet borsasin
da fiyat belirleme si~temi en
önemli düzenlemedir. IMKB 'nda
uygulanan fiyat belirleme sistemi
"çoklu fiyat" ve "sürekli alim
satim" yöntemidir. Çoklu fiyat
yöntemi yukarida da belirttigimiz
gibi sürekli bir alim-satim ve her
seyden önemlisi sürekli bir fiyat
olusumunun sözkonusu oldugu,
üyelerin degisen kosullari ve
olaylara tepki gösterebi1me1erine
ve emirlerini buna göre verme
lerine olanak saglayan özellikle
re sahiptir.

IMKB'nda yeni geçilen bu fi
yat belirleme sistemi ile birlikte
günlük islem hacimlerinde de
önemli artislar meydana gelmis
ve sistem daha dinamik bir ka
rakter kazanmistir.


