Genelge No : 288
Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü

İstanbul, 8 Eylül 2008
Konu : Disketle emir iletimi uygulamasının kaldırılması ve bu kapsamda yapılan yeni
düzenlenmeler ile Hisse Senetleri Piyasası yeni seans saatleri hakkında.
İlgi

: a)
b)

20.12.2004 tarih ve 224 sayılı Genelgemiz.
06.08.2007 tarih ve 267 sayılı Genelgemiz.

Sayın Üyemiz,
Hisse Senetleri Piyasası disketle emir iletimi uygulaması, elektronik emir iletim modu işleyiş
kuralları ile birinci seans saatleri, İMKB Yönetim Kurulu’nun 3 Eylül 2008 tarihli
toplantısında aldığı kararlar uyarınca yeniden düzenlenmiştir.
A) Disketle Emir İletimi Uygulamasının Kaldırılması ve Elektronik Emir İletim
Mod’una İlişkin Yapılan Düzenleme
Bilindiği üzere, üyelerimizin seans öncesinde biriken emirlerini klavye kullanmaksızın
sisteme kısa sürede ve kolayca aktarmalarını sağlamak amacıyla İMKB Yönetim Kurulu’nun
28 Mart 2000 tarihli toplantısında aldığı karar uyarınca düzenlenen disketle emir iletimi
uygulaması 28 Nisan 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Zaman içinde uzaktan erişim ağı üzerinden üye sistemleri ile bağlantı kurarak Hisse Senetleri
Piyasası’na emir göndermek üzere geliştirilen bir arayüz olan ExAPI aracılığıyla emir
gönderimi, sağladığı hız ve esneklik nedeniyle emir gönderiminde ağırlıklı olarak tercih
edilen bir uygulama olmuştur. Son dönemde Hisse Senetleri Piyasası’na iletilen emirlerin
% 92’si ExAPI terminalleri üzerinden gelmektedir.
Emir iletim yöntemi tercihinde yaşanan bu gelişme ExAPI uygulaması öncesinde başlatılan
disketle emir iletimi uygulamasının ağırlığını azaltmış, tüm emirler içindeki payını son
dönemde %1’in altına düşürmüştür. Yapılan değerlendirmede, disket ile emir iletme
yönteminin işlevini kaybetmiş olduğu belirlenmiştir.
Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuz’un üyelerimizden gelen talepleri de dikkate alarak yaptığı
değerlendirme sonucunda, disketle emir iletimi uygulamasının sona erdirilmesine karar
verilmiştir.
Buna bağlı olarak, ikinci seans başlangıcındaki 5 dakikalık elektronik emir iletimi sırasında
(14:00- 14:05)
•

ExAPI’nin yanısıra klavye ile de emir girilebilecek,

•
•
•

sistemdeki emirler, çok fiyat - sürekli müzayede yönteminde uygulanan mevcut
kurallar çerçevesinde değiştirilebilecek, bölünebilecek ve iptal edilebilecek,
tüm sorgu ekranları açık olacak ve kullanılabilecek,
KİE, OLFE, OLDE emir türlerinin emir girişi yapılabilecektir.

Elektronik Emir İletim Modu’na ilişkin yeni özellikler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Elektronik Emir İletimi
Modu
Piyasa İzleme Ekranı
Endeks ve Hacim Bilgisi
Sistemdeki Sorgular
Mesaj Alanı (Gerçekleşen
işlem mesajları vb.)
Emir İyileştirme, Bölme
ve Emir İptali
Emir Gönderilebilecek
Pazarlar
Veri Dağıtıcılarına Yayın
Klavye ile Emir İletimi

Birinci Seans
(09:30 – 09:50)
Açık
Açık
Kapalı

İkinci Seans
(14:00 – 14:05)
Açık
Açık
Açık

Açık

Açık

Yapılabilir (Sadece son
emirler iptal edilebilir)
Ulusal, 2. Ulusal, Yeni
Ulusal, 2. Ulusal, Yeni
Ekonomi, Fon, Gözaltı
Ekonomi, Fon Pazarları
Pazarları
Saat 9:45’de derinlikli veri Saat 14:00’te derinlikli veri
yayını (yüzeysel + gerçekleşen yayını (yüzeysel + gerçekleşen
işlemler + fiyat baz) başlar.
işlemler + fiyat baz) başlar.
Yapılabilir
Yapılabilir
Yapılabilir

B) Seans Saatlerine İlişkin Yapılan Düzenleme
Disketle emir iletiminin sona ermesi nedeniyle üyelerimizin özellikle yoğun günlerde
emirlerini rahatça iletebilmeleri amacıyla birinci seans başlangıcındaki açılış seansının toplam
15 dakikalık (10 + 5) süresi, mevcut durumda 10 dakika olarak uygulanan emir toplama
bölümünün 5 dakika uzatılması suretiyle 20 dakikaya (15 + 5) çıkarılmıştır.
Ayrıca, iki seans arasındaki 120 dakikalık öğle arasının 30 dakika kısaltılarak 90 dakikaya
indirilmesine ve bu sürenin birinci seansın 12:00 olan bitiş saatine eklenerek, seansın yarım
saat uzatılmak suretiyle 12:30 da bitirilmesine karar verilmiştir.
Bu düzenleme sonucunda açılış seansının toplam süresi 5 dakika, sürekli müzayede seansının
toplam süresi ise 25 dakika uzatılmış olmaktadır.
Değişen seans saatleri eski ve yeni haliyle aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Seanslar

Mevcut Seans Saatleri

Yeni Seans Saatleri

1.Seans
Açılış Seansı Emir Toplama
Açılış Emir Eşleme
Sürekli Müzayede

09:30 – 12:00
09:30 – 09:40
09:40 – 09:45
09:45 – 12:00

09:30 – 12:30
09:30 – 09:45
09:45 – 09:50
09:50 – 12:30

2.Seans
Elektronik Emir İletimi M.
Sürekli Müzayede

14:00 – 17:00
14:00 – 14:05
14:05 – 17:00

Değişiklik olmamıştır.

Hisse Senetleri Piyasası’na yönelik olarak yapılan ve yukarıda yer alan düzenlemeler
13 Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederim.
Saygılarımla,
İSTANBUL
MENKUL KIYMETLER BORSASI
BAŞKANLIĞI

Hüseyin ERKAN
Başkan

AC/AS

