SERBEST İŞLEM PLATFORMU (SİP)

Hisse senetleri İMKB’de işlem görmeyen halka açık şirketlerin SPK kaydındaki paylarının İMKB’de işlem
görmesi yönünde verilen karar ile İMKB Pay Piyasaları altında Serbest İşlem Platformu (SİP)
oluşturulmuştur. İşlem görme şirketlerin finansal durumlarının ve halka açıklık yapılarının
değerlendirilmesi sonucunda olmaktadır ve işlem görecek şirketleri SPK belirlemektedir.
SPK tarafından Serbest İşlem Platformunda işlem görmesine karar verilen şirketlerin paylarının
tamamının Kurul kaydında bulunması ve esas sözleşmelerinde, işlem görecek paylarının devir veya
tedavülünü kısıtlayıcı ve pay sahibinin haklarını kullanmasına engel teşkil edici hüküm bulunmaması
gerekiyor.
Bunlara ek olarak SİP’te işlem görecek halka açık anonim ortaklıkların MKK'da ihraççı üye kaydı
yaptırması, nitelikli elektronik sertifikalara sahip olması, ve söz konusu işlemlerin tamamlanabilmesini
teminen SPK’ya, İMKB'ye ve MKK'ya başvurması zorunluluk arz ediyor.
İlgili halka açık anonim ortaklıkların finansal raporları ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasında
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uygulanmakta ve bu
ortaklıklar üç ve dokuz aylık finansal tablo ile ara dönemler için faaliyet raporu düzenleme
yükümlülüklerinden muaflar.
SİP’te işlemlere, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme AŞ hisselerinin işlem görmeye başlamasıyla 10
Mayıs 2012 itibariyle başlanmıştır. SİP’te işlemler, HSP pazarlarındaki seans saatleri içinde
gerçekleşmekte ve gün içinde 4 kez emir toplanarak fiyat belirlenmekte ayrıca “tek fiyat sistemi”
uygulanmaktadır.
Tek fiyat sisteminde belli bir zaman dilimi boyunca eşleştirme yapılmaksızın emirler toplanmakta ve bu
süre bitiminde en yüksek miktarda işlem gerçekleşmesini sağlayan fiyat seviyesinin hesaplanarak tüm
işlemler bu fiyat seviyesinden gerçekleştirilmektedir.
SİP’e dahil edilen şirketlerin payları, işlem görmeye başlayacağı ilk günün ilk seansında serbest marjla
işlem görmekte, izleyen seansta ilk seansta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden baz fiyat ve fiyat
değişim sınırları hesaplanmaktadır. Tavan ve taban fiyat sınırlarının belirlenmesinde kullanılacak fiyat
marjı % 10’dur.
SİP’te işlem gören hisseler brüt takas uygulamasına dahildir ancak bu paylar için açığa satışa ve kredili
menkul kıymet işlemleri söz konusu değildir.
Halka arz seferberliği ile halka açık şirket sayısını artırmaya yönelik çabalar kapsamında ortak sayısı
bakımından halka açık statüde bulunan şirketlerin borsaya kazandırılmasında SİP etkili olacak ve şirketler
de işlem görmeye başlayarak bilinirliklerini artırarak kurum imajına katkı sağlayacak, daha kurumsal hale
geleceklerdir.
Yatırımcı açısından; SİP’te işlem yapabilmek için çalışılan aracı kurum ile Alım Satıma Aracılık Çerçeve
Sözleşmesine ek olarak yatırımcının ‘riski kabul ettiğini beyan eder’ bir belge yani bir risk bildirim formu
imzalamaları gerekmektedir.
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Burada bahsedilen risk söz konusu; şirket paylarında derinlik ve hacmin genellikle yeterli olmayışı
nedeniyle volatilitenin yüksek oluşu ve fiyat hareketlerinde sert değişimler gözlenebiliyor olmasıdır.
Payları SİP’te işlem görecek şirketlere ilişkin olarak SPK Kararı dışında İMKB tarafından ayrıca bir hukuki
ve mali durum/faaliyetlere ilişkin inceleme yapılmadığı gibi payların işlem görmeye başlamasından sonra
da söz konusu incelemeler yapılmamaktadır.
Payları işlem gören şirketlerin SPK ve İMKB tarafından belirlenen düzenlemelere uymaması halinde ise
payların işlem sıraları geçici veya sürekli olarak durdurulabilmektedir.
Yatırımcıların SİP’te yatırım yaparken sadece yukarı yönlü sert hareketleri referans almamalarını, sert
düşüşlerin de yaşanma ihtimalini göz önünde bulundurarak ve SİP’teki şirketler ile piyasanın düzenleme
ve işleyiş koşullarını dikkate almalarını ve bu şekilde yatırım yapma kararı almalarını öneriyoruz. Çünkü
bu piyasada derinlik olmadığından taşınan riskin boyutu da o derece yüksek oluyor.
Ayrıca yatırım yaparken SİP’teki şirketlerin pay sıralarının derinlikten uzak olması nedeni ile fiyatın volatil
ve spekülatif ataklara açık olduğu da unutulmamalıdır.
Bu şirketlere SPK kararı sonrası İMKB tarafından mali ve hukuki bir inceleme yapılmadığı için, şirketin
düzenlemelere aykırı hareketleri halinde yatırımcılar imzaladıkları risk bildirim formunda da belirtildiği
gibi olası zararlarından dolayı SPK ve IMKB’yi sorumlu tutamayacaklardır. Dolayısıyla bu incelemeden
uzak durum bile yatırımcıların SİP’te yatırım yaparken üstlendiği riski, diğer pay piyasalarında yatırım
yaparken üstlendiği riske göre artırmaktadır.
SİP’te işlem gören halka açık anonim ortaklıkların performansları açısından fikir vermesi bakımından;
26.09.2012 tarihi itibariyle İMKB Pay Piyasası Serbest İşlem Platformu’nda İşlem Gören Hisseler ve işlem
görmeye başladıkları tarihten itibaren kapanış getirileri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir;
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