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lMKB PAY ENDEKSLERi TEMEL KURALLARI 

1. UOLUM: AMA~ 


lMKB Pay Endeksleri, lMKB'de i~lem gOren paylann gruplar halinde ortak 
performanslanmn Olyt1lmesi amaclyla olu~mtqtur. 

2. UOLUM: T ANIMLAR VE GENEL KURALLAR 

2.1. Piyasa De~eri 

Piyasa deAeri, sermayeyi temsil eden toplam pay sayIsmm pay fiyatJ. He ~tlmasl 
suretiyle hesaplamr. Piyasa degerinin hesaplanmasmda "eski" ve (varsa) "yeni" 
paylann fiyatlan ayn ayn dikkate ahmr. Ancak, i~lem StraSl aytlmayan "yeni" 
paylar iyin ve esas sermaye sisteminde yaPllan sermaye arttnmlannda sennayenin 
tescil ve iJanlDa kadar Merkezi KayIt Kurulu~u (MKK)'nda ol~an geyici 
paylar iyin, "eski" paym fiyatJ. dikkate alunr. 

2.2. Fiili Dolqtmdaki Pay Dram 

Fiili dolqtmdaki pay oram, Sermaye PiyasasI Kurulu (SPK) tarafindan, iMKB 
piyasalarmda i~em gOren paylann halka aylkhk oranlanm gOsterir bir kavram 
olarak tammlanml~ olup, MKK tarafindan hesaplanarak ilan edilir. 

2.3. Fiili DoI8f1IDdaki Paylarm Piyasa DeAeri 

Fiili Dolqtmdaki Paylann Piyasa Degeri, toplam piyasa degecinin fiili dol~lmdaki 
pay oram ile yarptlmasl suretiyle hesaplamr. 

2.4. A, B ve C Listeleri 

tMKB'de i~em gOren paylann SPK tarafindan belirlenmi~ kriterlere gOre 
degerlendirilmesi suretiyle ol~an, ahm satlm esaslan farkhla~ttnhm~ ve farkh 
tedbirlerin uygulandtgtlisteleri ifade eder. 

2.5. Kurumsal YOnetim Derecelendirme Notu 

Kurumsal yOnetim derecelendirme notu, SPK'nm "Sennaye Piyasasmda 
Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kurul~lanna 1li~ Esaslar Tebligi" 
kapsammda, SPK tarafmdan belirlemnit derecelendinne kurul~lan listesinde 
bulunan derecelendirme kurul~lan tara1indan, ,irketin bir b11ti1n olarak tt1m 
kurumsal yOnetim ilkelerine uyumuna ili~kin olarak verilen notu ifade eder. 

2.6. noviz Kuru 

T.C. Merkez BankasJ tarafmdan ilan edilen Efektif All§ kurlarml ifade eder. 
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2.7. Fiyat ve Getiri Endeksleri 

tMKB Pay Endeksleri hem Fiyat hem de Getiri olarak hesaplamr. Fiyat Endeksi ve 
Getiri Endeksi arasmdaki tek fark nakit temettl1 Odemelerinde ortaya ytkar. Nakit 
temettl1 6demelerinde; Getiri Endeksinin b6len deAerinde 6denen temettUnOn 
endekse dahli paylara aAlIbklan oramnda yatmldlAl varsaYlmlyla dilzeltme 
yapIllIken, Fiyat Endeksinin MIen deAerinde 6denen temettOnOn portf()y d1llma 
yllcanldlgl varsayumyla dtlzeltme yapllmaz. 

2.8. Kapsam DI,1 Paylar 

G6zaltl pazan'nda i~lem g&en paylar He C listesinde yer alan paylar iMKB Pay 
Endekslerinin hiybirine dahli edilmez. 

2.9. Endeksleri Hesaplamaya B~lama / Son Venne 

Kapsammdaki pay S8ytSI sabit olan endeksler hariy olmak Qzere, yeni bir endeksin 
hesaplanmaya b~lanabilmesi ir;in kapsammda yer alan ~ket saYlslrun 5'e uI~ml~ 
olmast gerekir. 

Hesaplanmakta olan herhangi bir endeksin kapsammdaki ~irket saYISl 2'nin altma 
d~erse. yaptlacak duyuruyu takip eden ikinci aym ilk i~ gOnil geyerli olacak 
~ekilde endeksin hesaplanmasma son verilir. 

2.10. DeAerleme d6nemi 

IMKB 30, iMKB 50, 1MKB 100 ve 1MKB 10 Banka endekslerinin kapsamma 
i1i~kin yapllan periyodik gOzden geyirme srrasmda, degerlemede kullanIlan 
verilerin ait olduAu dOnemi ifade eder. Degerleme dOnemi, i,lem hacmi verileri iyin 
Kaslm, ~ubat, Mayts ve AAustos aylannm son ~lem gOnOnden geriye dogru geymi~ 
6 ay. piyasa degeri ve tiili dol~Imdaki pay oram verileri ir;in ise Kaslm, ~ubat, 
MaYIS ve AAustos aylannm son i,lem gUnQ.dtlr. 

2.11. Degerleme GOnQ. 

iMKB Temetto. ve tMKB TemettQ. 25 endekslerinin kapsamma i1i~kin yapllan 
periyodik glSzden g~ srrasmda, degerlemede kullamlan verilerin ait oldugu 
gOnQ. ifade eder. Degerleme gOnQ. piyasa degeri ve fiili dol~lmdaki pay oranl 
verileri i~in Kasun ve MaYls aylarlmn son i~lem gOnMtlr. 

2.12. EndeksD6nemi 

a) 1MKB 30, lMKB 50, tMKB 100 ve lMKB 10 Banka endekslerinin kapsamma 
ili~ yapllan periyodik glSzden g~inne sonuCWlda endekslerin kapsammda 
yapllan dlSnemsel de~erin g~1i olacaAt dOnemi ifade eder. Oeak-Mart, 
Nisan-Haziran, Temmuz-EylQ.l ve Ekim-Arallk olmak flzere 4 endeks d6nemi 
vardlI. 

b) 1MKB Temettl1 ve tMK.B Temettl1 25 endekslerinin kapsarmna ili~k.in yapl1an 
periyodik glSzden geyirme sonucunda endekslerin kapsamtnda yaptlan dOnemsel 
deAi,ildiklerin gC9Cl'li olacaAt dOnemi ifade eder. Oeak-Haziran ve Temmuz
Araltk olmak. Q.zere 2 endeks dOnemi vardtr. 

&deb lie Veri MildfJrliJgtl 
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2.13. DOnemsei Degi~ildik1erin flam 

:iMKB 30, tMKB 50, IMKB 100, lMKB 10 Banka, !MKB Temettii ve tMKB 
TemettU 25 endekslerinin kapS8lIllnda dOnemsel olarak yapl1acak degi~ik1ikler, 
ilgili endeks dOnemi ~mdan en az 10 gUn Once ilan edilir. 

2.14. Endekslerin Hesaplanma ve Yaym Saatleri 

Fiyat Endeksleri seanslar sOresince her 10 saniyede bir hesaplamr ve e§anll olarak 
yaymlamr. Getiri Endeksleri ise her seansm sommda bir kez hesaplamr ve 
yaymlamr. 

2.15. Veri Hassasiyetleri 

l&!deks Degerleri - ;=sa~==~~-=_ ·1 

IrEn~d=e_ks~BO~i~~~ne~g~er_l_en_·_____r~T~mn__sa~~_d_an_so~4_Wm~._e__~_______~ 
Fiili Dola§1Dldaki Pay 0ranl81'1 . FDPO < % I ise tam saYldan sonra 2 bane, I 
FDpO FDPO >= % I ise tam ! 

2.16. Temettii Verimi 

Temettfl Odenen Temettfll - Sermaye Artlnm Tutani 

Verimi i - Piyasa Degeril 


TemettQ Verimii: "j" ~irketinin negerleme Gilnii itibariyle hesaplanan temettU 
verimini 

Odenen TemettUi: "i" ~irketinin i~inde bulundugu mali dOnemde Odedigi toplam 
brUt nakit temettU tutanm 

Sennaye Artmm Tutani: "i" ~irketinin i9inde bulundugu mali dOnemde ortaklara 
~Wm bak1a kullandlrarak yaptlg:J. bedelli sennaye artmm tutan He ri1~han hakkt 
kullandmna fiyatmm ~1lmas1 sonucunda elde edilen tutarlann toplamInl 

Piyasa Degerii : "in ~ketinin negerleme Gilnii piyasa degerini 

ifade eder. 

3. B6LtJM: HESAPLANAN ENDEKSLER 

GOzalt1 P8Z81'1'nda i~lem gOren paylar ile C listesinde yer alan paylar IMKB Pay 
Endekslerinin hi~birine dahil edilmez. 

3.'1. iMKB 100 Endeksi 

iMKB Pay Piyasasl i~in temel endeks olarak kullanIlmaktadu. Ulusal pazar'da 
~lem gOren ~irket1erle, Kurumsal OrOnler pazan 'nda iflem gOren gayrimenkul 
yatmm ortakhldan ve giri~ sermayesi yatJrun ortakhk181'1 arasmdan se~ilen 100 
paydan ol~ olup. 1MKB 30 ve iMKB 50 endekslerine dahll payl81'1 da 
kapsar. 

~ 

Endelcs ve Veri MtldiIrIiJ.tfi 
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3.2. iMKB SO Endeksi 

Ulusal pazar'da i~lem glSren ~irketler1e, Kurumsal OrOnler pazan'nda i§lem goren 
gayrimenkul yatmm ortakhklan ve giri~im sermayesi yatInm ortakhklan arasmdan 
seyilen SO paydan ol~akta olup, 1MKB 30 endeksine dahll paylan da kapsar. 

3.3. 	 IMKB 30 Endeksi 

Ulusal pazar'da i~lem goren ~irketlerle. Kurumsal OrOnler pazan'nda i~lem goren 
gayrimenkul yatmm ortakhklan ve giri§im sermayesi yatlnm ortakbklan arasmdan 
seyilen 30 paydan ol~ur. 

3.4. 	 IMKB 10 Banka Endeksi 

Ulusal pazar'da i,lem goren bankalar arasmdan seyilen 10 paydan ol~Uf. 

3.5. 	 iMKB 100-30 Endeksi 

IMKB 100 Endeksine dahll olup, tMKB 30 Endeksinde yer almayan 70 paydan 
oIWlUf. 

3.6. 	 iMKB Kurumsal Yonetim Endeksi 

iMKB pazarlarmda i§lem gOren ve belirlernnil asgm kurumsal yonetim 
derecelendirme notuna sahip olan §irketlerin paylanndan oIWlUf. 

3.7. 	 iMKB TOm Endeksi 

Menkul KIymet Yatmm Ortakhklan hariy olmak ilzere, iMKB pazarlannda i~lem 
goren §irketlerin paylanndan oIWlUf. 

3.8. 	 iMKB TOm-l00 Endeksi 

lMKB TOm Endeksine dahll olup, lMKB 100 Endeksinde yer almayan paylardan 
olW}ur. 

3.9. 	 SektOr Endeksleri ve Alt Sektor Endeksleri 

Menkul Ktymet Yatmm Ortakhklan hari~ olmak Dzere, tMK.B pazarlarmda i~lem 
goren ~irketlerin paylanndan olW}Uf. 

3.10. lMK.B Ulusal Endeksi 

Ulusal pazar'da i¥1em goren ~etlerin paylarmdan olW}ur. 

3.11. IMKB lkinci t.nusal Endeksi 

lkinci Ulusal Pazar'da i¥1em gOren §irk:etlerin paylanndan olW}ut. 
, 

3.12. 	tMKB Menkul KIymet Yatmm Ortakhklan Endeksi 

lMKB pazarlarmda i§lem goren menkul kIymet yatmm ortakhklarmm paylanndan 
olWlur. 

~ 
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3.13. 	tMKB ~ehir Endeksleri 

tMK.B pazarlannda i~lem gOren ve ana Oretim/hizmet faaliyetlerinin ger~kle~tigi 
ya da Fket merkezinin bulunduAu ~hre gOre gruplandJ.nhm~ paylardan olU§1n'. 
Holdingler hariy mali sektOrde faaliyet gOsteren iirketler ile perakende ticaret 
sektOrQnde faaliyet g6steren ~irketler kapsam dJ.~1Ddadrr. 

3.14. 1MKB Temettfl Endeksi 

Ulusal pazar ve tkinci lflusal pazar' da i~em gOren ~irketlerle, KurumsaI Urilnler 
pazan'nda i~em gOren gayrimenkul yatmm ortakhklan ve giri~im sennayesi 
yatmm. ortaklIklan arasmdan seyilen ve son 3 )'llda nakit temettU dagltan §irketlerin 
paylanndan olU§1n'. 

3.15. 	tMKB TemettU 25 Endeksi 

lMKB Temetti1 Endeksinde yer alan ve degerleme glinQ itibariyle temettU 
verimlerine gOre bQyOkten kQyOAe dogru yapllan sualamada ilk 213'liik dilimde yer 
alan ve tiili dolqtmda bulunan JosmlDm piyasa degeri en bQyiik olan 25 paydan 
olU§1n'. 

3.16. 	tMKB Halka An Endeksi 

Halka arz edilerek, lflusal. pazar ve 1kinci lflusal.Pazar'da i~em gOrmeye bqlayan 
~irketler He Kurumsal OrOnler pazan'nda ii1em gOnneye bqlayan gayrimenkul 
yatmm ortakbklan ve ~im sermayesi yatmm ortakbklarmm paylanndan olU§1n'. 

4. Bl)L"OM: HESAPLAMA yl)NTEMf VE DnZELTME 

4.1. 	 Endekslerin hesaplanmasmda tescil edihni, en son tiyatlar kullamhr. 

4.2. 	 Endeksler, kapsamlannda bulunan paylann tiili dolqnnda bulunan klSIIllIlln piyasa 
degerleri ile agrrhkh olarak hesaplamr. 

Endekslerin hesaplanmasmda qagtdaki formOl kullambr: 

& =--------------------
Bt 

& = Endeksin t zamandaki dejeri 
n = Endekse dahil olan pay (iirket) S&ytSl 
Fit = "i" nci paym t ZJUllandaki tiyatl 
Nit = "i" nci paym t zamanda1ci toplam saytSl 
Hit = "i" nci paym t zamancijdri fiili dolqunda bulunan klSIIllIlln toplam pay 

saytsma oram 
Bt = Endeksin t zamandaki hOlen degeri 

4.3. 	 Endeks1erde Dnzeltme: 

Madde 4.4'te sa)'llan durumlar nedeniyle endeks formflldnUn paytnda degi~iklik 
meydana gelmesi halinde, endekslerin hOlen degerinde diizeltme yapIlarak 
devambhk sagIamr. 

GJ 	 Endeks ve Veri MfidlJrlfJgii 
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Endekslerin dOzeltilmi~ bOlen degeri a§agIdaki formUl He hesaplamr: 

APD 

Bt+ 1 = ( 1+ -""'"----) If! Bt 


PDt 


t+ 1 gtlnilnde kullamlacak dnzeltilmi~ hOlen deger Bt+1 = 

APD = Madde 4.4'te tammlanan durumlar nedeniyle paylann tiili dol~lmda 
bulunan kJsmmm piyasa degerinde meydana gelen toplam degi~ildik 

PDt = "t" gtlnQ endeks kapsammdaki paylann fiili dola§lD1da bulunan lasmmm 
kapam, tiyatmdan hesaplanan toplam piyasa degeri 

= "t" gilnU MIen degeriBt 

!~lem gOren iirketlerin sermaye artmnu velveya temettfl Odemelerinin TUrk 
Lirasmdan farkb bir para birimi cinsinden getyekle~lmesi halinde, endekslerin 
hOlen degerinin dOzeltilmesinde, ilgili i,lemin bWJlangt~ tarihinden bir oneeki i~ 
gQnOne ait dOviz kuru kullamlarak: Ttlrk Lirasma ~vrilen tutarlar kullamhr. 

Endekslerin hOlen degerinde dtizeltme yapIlm8S1ID gerektiren durumlar ve 
dOzeltmenin yapIlma zaman1an: 

~irketlerin bildirimlerine dayamlarak endeksl~e d11zeltme yapIlmasl gereken 
faaliyet ttlrleri ile ilgili ol~ ilgili bildirimin sOz konusu faaliyetin ger~kle~e 
tarihinden bir onceki i~ gtlnU en ge~ saat 16:30'a kadar (yanm gQn ise en ge~ saat 
12:00'a kadar) Kamuyu Aydmlatma Platformu (KAP)'nda yaytnlammll olmasl 
gerekir. Aksi takdirde ilgili dUzeltme, bildirimin KAP'ta yaymJandlgl gilnu takip 
eden ikinci i~ gilntl g~li olacak §ekilde yapdlI. 

Bir sonraki i~ gQnl1 bWJlayacak ~irket faaliyetlerine ilifkin liste, her gtln saat 16:30 
itibariyle kes~lerek KAP'ta ve tMKB'nin Ttlrk~ ve lngilizee internet 
sitesinde ilan edilir. 

Nakit temettU Odemesi d1~daki bdtOn d11zeltmeler hem fiyat hem de getiri 
endekslerinde yapJllI. 

a) Nakit temettf1 Odemesi: 

DUzeltme temettf1 Odemeye ~lama tarihinde, net temettfl tutarl dikkate almarak 
sadece getiri endekslerinde yapIllr. 

b) R119han hakkt kullantlarak nakit k:arithit sermaye artmnn: 

i) 	Paym hem en son aglIWdt ortalama fiyatI, hem de temettn ve bedelsiz hakla 
kullambm~ olarak: hesaplanan fiyan ril~ haldo kullandlrma fiyatma e~it 
veya daha yiiksekse: 

DUzeltme, rl19han hakla kullamnn bqlama tarihinde geyerli olacak ~ekilde 
yaptllI. 

ii) Paym en son $l1k11 ortalama fiyan velveya temettU ve bedelsiz haldo 
kullamlmlf olarak hesaplanan fiyan ruyhan hakkt kullandmna fiyatmm 
altmdaysa: 

b} 
Endeka ve Veri Mildtlrliitu 
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DUzeltme, ~han halda kullanlIDl ve kalan paylann Birincil Piyasa'da 
satl~ m1iteakip sermaye artmm sOrecinin tamamlandtgmtn KAP'ta 
yaytnlandtg. gUnll takip eden i~ gOnll g~er1i olacak ~kilde yaplhr. 

c) 	Rl1yhan haklo kullamlmayarak nakit :kar§tllj1 sermaye artnum: 

DOzeltme, satl~ i~eminin biti~ tarihini takip eden i~ gOnti g~erli olacak ~ki1de 
yapllrr. 

y) 	Endekslere yeni pay ahnmast: 

DOzeltme, yeni paym endekslere almdtAt gUn geyerU olacak ~ki1de yaplhr. 

d) Endekslerden pay yIkan1masl: 

DOzeltme, paym endekslerden ~tkanldIAt gUn g~erli olacak ~kilde yaplhr. 

e) Fiili dolQlIDdaki pay oramnm de~esi: 

DOzeltme d6nemsel olarak yapllrr. 

Ancak, MKK tara:findan haftanm son i~ gUnll i~in ilan edilen fiili dolQlIDdaki 
pay oranlanndaki de~,im1er takip edilerek, sermaye artnum stireci nedeniyle 
meydana gelen1er dl~da diger nedenlerle olupll degi~im1erin btiytikltigOne 
baktlrr. 

Fiili dolqmdaki pay oram; 

• %50 ve daha kD91lkse ve oranda 5 puan veya daha filzla bir degi~im varsa, 

- %50'den daha bl1y11kse ve oranda 10 puan veya daha fazla bir de~~im varsa 

dOzeltme, takip eden haftanm tlyOncQ i§ gOnti g~li olacak ~kilde yaplhr. lld 
veya daha HZ i§ gOnOnden olupn haftalar i9in fiili dolQlIDdaki pay oranI 
de8i§ikligi yapdmaz. Gerekli gOrUlmesi halinde 1MKB Bqkanltk karan ile fiili 
dolqmdaki pay oranlannda degi,iklik yapIlabilir. 

t) 	~irketlerin birle~esi: 

Dt1zeltme, hirlepne nedeniyle ihr~ edilen kaydi paylann daAttIm tarihinde 
ge~erli olacak ~ilde yaptlrr. 

g) 	~irketin MI11nmesi: 

D11zeltme, MIOnme nedeniyle ~ edilen kaydi paylann dagttnn tarihinde 
ge~li olacak ~kilde yapIlrr. 

4.5. Hesaplanm.l§ endeks degerlerinde geriye dOntik dtlzeltme: 

E§ anh besaplanarak ilan edilmilj olan endeks deAerlerinde gmye dOntik dttzeltme 
yaptlmaz. Seanslar sonWlda besaplanarak ilan edilmi~ olan endeks degerlerinde 
geriye d6n11k dt1zeltme ise ancak 1MKB Bqkanbk karan He yapllabilir. 

4.6. HesaplanmIlj endeks degerlerinin yabanCl para cinsinden gtssterimi: 

C;e~tli tllkelerdeki borsalann veya altematif yatmm ar~lanmn perfonnanslanmn 
birbirleriyle anlamb bir ~ki1de ~labilmesini teminen, !iyat ve getiri 
endeksleri i9in ayn ayn olmak ilzere, bOttin tMKB Pay Endekslerinin seans sonu 

~ 	 &deb lie Veri MtidtJrlilgiJ 
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kapam~ de~erleri, ABD Dolan ve Euro bazmda da hesaplanarak giinlUk alarak 
tMKB'nin internet sitesinde ilan edilir. 

Endekslerin yabancl para birimi cinsinden hesaplanmastnda a~~daki fannUl 
kullantlrr: 

(Et/Kt) 


EYt = • EYb 

(Eb / Kt,) 


Et 	 "t" gODQ endeks kapam~ de{teri 

''t" gODQ dOviz kuru
Kt 


Eb = Endeksin ~langI~ tarihindeki kapam~ deAeri 

Kt, = Endeksin ~gI~ tarihindeki dOviz kuru 

EYt Endeksin yabancl pam cinsinden t zamandaki deAeri 

EYb = Endeksin yabancl pam cinsinden ba§langI~ deAeii 


5. B()Lf1M: PA YLARIN SEt;tMiJENDEKSE ALINMA KRiTERLERi 

5.1. 1MKB 30, tMKB 50, lMKB 100 ve tMKB 10 Banka endeksleri: 

a) 	Paylann endekslere almabilmesi i~in degerleme dOnemi sonu itibariyle A veya B 
Listesinde yer a1malan 1$8l11J.r. C Listesinde -yer alan paylar endekslere dahil 
edilmez. 

b) iMKB 30, tMKB 50 ve lMKB 100 endekslerinin komponsyonu Ulusal pazar'da 
i~em gOren §irketlerle, Kurumsal OrOnler pazan'nda i~lem gOren gayrimenkul 
yatmm ortakhklan ve giri~im sennayesi yatmm ortakhklannm paylarmdan, 
1MKB 10 Banka Endeksinin kompozisyonu ise Ulusal pazar'da i~lem gOren 
bankalann paylarmdan oluiUJrulur. 

c) Paylann endekslere almabilmesi i~in, deFleme donemleri sanu itibanyla 
lMKB'de en az 60 gOD sUreyle i~lem gOrmesi §8rttlr. De{terleme dOnemi i~inde 
Madde 7.5 veya 7.6 uyannca endekslere dahil edilen paylar i~in 60 gOD sflreyle 
i~em gOrme ~ aranmaz. 

~) Birden fazla grup pay! ayn srralarda i~em gOren ~irketlerin, sadece bir grup pay! 
endekslere dahil edilir. 

d) Endekslerde yer alacak paylarm se~imi .AIdaki gibi yapllrr. 

i. 	Paylar, deAerleme d5nemi sonu itibariyle fiili do~da bulunan ktsmmm 
piyasa degerlerine gOre bl1yOkten kil~D.Ae dogru srralamr. . 

ii. 	Paylar, deAerleme dOnemindeki gQnlUk ortalama i~lem hacimlerine giire 
bQyQkten kil~e doWU srralamr. GtlnlUk ortalama i~em hacimlerinin 
hesabmda sadece Ozellik kodu "E" (Eski) ve "Y" (Yeni) olan normal emir 
i,lemleri ile paylann i~lem gOrdl1AQ gOD saydan esas almlf. 

iii. Nihai srralama .Alda ~lklandtAt ~kilde yapuu: 

Her iki listede; birinci strada yer alan pay varsa nihai listede ilk Strays konur. 
Her iki listede; birinci strada yer alan pay yoksa, ilk iki srra i~inde yer alan 
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pay olup oimadlAma ba.lo.br. Nihai listede ilk Slrada yer alacak pay 
belirieninceye kadar bu i~emler tekrariamr. Nihai listede ilk maya konulacak 
paym belirlenmesinden soma yukandaki i~em takip eden stralar iyin tekrar 
ecillir. Her iki listede ilk n srra i~inde olma prtIm saglayan iki paym 

'bulunmast halinde piyasa degeri bllyflk olan nihai listede daba ust straya 
konur. 

iv. 	 Yapdan nihai srralamada en 1lst srrada yer alan paylardan ~lanarak ve 6. 
b6lUmde aylklanan endekslere almmak veya ~tkanlmak i~in gereken fist ve alt 
sualar da g6zetilmek suretiyle endekslere ~im yapllIr. 

5.2. Kurumsal Y6netim Endeksi: 

a) 	~irketlerin paylarmm Kurumsal YOnetim Endeksi kapsanuna almabilmesi i~in 
gereken asgari Kurumsal YOnetim Derecelendirme Notu 10 iizerinden 7 olarak 
belirlenmi~ir. 

b) Derecelendirme notunun derecelendirme yaptlrmak isteyen ~irketin talebi 
nedeniyle veriImesi ve ydbk: olarak yenilenmesi veya teyit edilmesi ~r. 

c) Birden fazla derecelendirme kurulu~undan alman derecelendirme notlarmdan en 
son bildirilen derecelendirme notu dikkate allDlI'. Bu derecelendirme 
kurulUilanndan berhangi birisinin derecelendirme sOzle~esi berbangi bir 
nedenle sona erdiginde veya derecelendirme kurul~un SPK tarafindan 
"Derecelendirme KuruIu~ Listesi"nden ~lkanlmasl halinde diger 
derecelendirme kuruluIU tarafindan verllen not dikkate ahmr. 

~) Asgari derecelendirme notu prbm saAlayan ~etlerin paylan, derecelendirme 
notunun KAP'ta yaymlanchAt gDnQ takip eden i, gDn1lnde endekse allntr. 
(KAP'ta yartm gDnlerde saat 12:00, diAer gfinlerde saat 16:30'dan sonra 
yaytnlanan bildirimler bir sonraki i~ gfinQ yaymlamm, kabul edilir.) 

5.3. ~ebir Endeksleri: 

a) Qretim faaliyetinde bulunan ,irketlerin Qretimlerinin en az %50'sinin 
geryekle~Ai ~, hizmet ,irket1erinin faaliyet gelirlerinin en az %50'sinin elde 
edildigi ~, OretiminIfaaliyet gelirinin en az %50'sinin ger~ekle¢gilelde 
edildigi bir ~hir bulunmuyorsa lirket merkezinin bulunduAu ~bir dikkate allntr. 

Haberle~e ve in~t sekt6rOnde faaliyet gl\steren ~irketler ile holdingler i~in 
Fket merkezinin bulundugu ~ir dikkate allDlI'. 

b) Holdingler bari9 mali sektOrde yer alan ~irket1er ile perakende ticaret sektOrQnde 
faaliyet gl\steren ,irketler kapsam ch~mdadIr. 

c) 	~irket payIannm endeks kapsamma ahnabiImesi i9in, Oncelikle ~irketin faaliyet 
konusunun ~bir endekslerinin kapsannna giriyor OImasl, aym zamanda da 
kapsamma girdigi ~bir i9in bir endeks hesaplamyor/hesaplanabiliyor olmasl 
gerekir. 

Endeks ve Veri MtidiJrlillil 
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5.4. iMKB TemettO. Endeksi: 

a) Ulusal pazar ve tkinci Ulusal pazar'da i~lem goren ~irketler ile Kurumsal 
Orilnler pazan'nda i~lem goren gayrimenkul yatmm ortakhklan ve giri~im 
sermayesi yatmm ortakhklannm paylan arasmdan seyilir. 

b) DeAerleme gOnti itibariyle, ~ketlerin son 3 mali ytlma ili~ olarak SPK 
Mevzuatma gore hamlanan Yllhk finansal tablolannda Net Kan bulunan 
~ketlerden, takip eden mali ytl i~inde ortaklara Odenen brilt nakit temettti 
tutannd.an, aym mali yd i~inde ortaklara rilQhan hakkt kullandmlarak yapdan 
bedelli sermaye artmm tutannm (sermaye artmm tutan ile ~han hakkt 
kullandmna tiyatmm ~aipt1mastyla bulunan toplam tutar) ~lkanlmasl suretiyle 
hesaplanan ortaklara daAttllan temettti tutan pozitif olan ~irketler endekse dahil 
edilir. 

c) 	Odenen temettlller helirlenirken, ~irketin Borsa'da i§lem gormeye ~ladtktan 
soma dagIttIAt temett01er dikkate altmr. 

~) Degerleme gtinti itibariyle KAP'ta yaym1anmt~ olan en son finansal tablosundan 
geriye dogru 12 ayltk donemde zaran olan Fketler endekste yer almaz. 

5.5. iMKB Temettti 25 Endeksi: 

a) 	iMKB TemettO. Endeksine dahll olan Fketler arasmdan 8e9ilir. 

b) iMKB Temettti Endeksinde yer alan paylar temettti verimine gore bQytikten 
k~OAe srralanarak ilk 2/3'ltik dilimde yer alan paylar belirlenir. 

c) Belirlenen paylar, tiili dolqunda bulunan lasmmm piyasa degerine gore 
btlytikten k:OQtlle dogru malanarak en tlst suada yer alan paydan b~lanarak 
endekse seyim yaplhr. 

Birden fazla grup payt ayn SJIalarda i~em gOren ~irketlerin, sadece bir grup payl 
endekse dahll edilir. ' 

~) (c) hemline gore yap11.an sualamada 25'den az pay bulunmasl durumunda, 
malamaya giremeyen paylar temettO. verimlerine gore buytikten kUQtlge dogru 
malantr. Sualamada en tlst strada yer alan paydan ~. birden fazla grup 
payt ayn srra1arda i,lem gOren ,irketlerin, sadece bir grup payl endekse dahil 
edilecek ~ki1de, endeksteki pay saYlSl 25 'i bulana kadar endekse se~im yaplhr. 

5.6. iMKB Halka Arz Endeksi: 

a) 	Halka arz edi1erek, Ulusal pazar ve tkinci Ulusal pazar'da i~lem gonneye 
ba§layan ,irketler ile Kurumsal Orilnler pazan'nda i~lem gormeye b~layan 
gayrimenkul yatlnm ortakbklan ve giri,im sermayesi yatmm ortakhklannm 
paylan, i,lem g6rmeye bqladtAt ilk gtln tMKB Halka Arz Endeksi kapsanuna 
allmr ve 2 ytl endeks kapsammda kalll. 

b) Endeks kapsammda Yer alan ~irket saytSlrun 5'in altma inmesi durumunda, 
sUresi dolan ~irket, endeks kapsamma yeni bir ,irket almmcaya kadar kapsamda 
kalmaya devam eder. Bu istisnaya gore endeks kapsammda kalmaya devam eden 
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~ketler, endek:s kapsamma yeni bir ~irket almdIgmda bekleme smeleri dikkate 
abnarak srrayla endeksten ytkanlrr. 

c) Endeks kapsammdan 1.1 'de belirtilen sebeplerle yIkanlan paylann, bu 
sebeplerin ortadan kalkmaslyla yeniden endeks kapsamma ahnmasl halinde, 2 
yllbk sOrenin hesabmda pazannm kapah kaldIAt gOnler ile C listesi ve Gozaltl 
pazan'nda i~lem gordUgn gUnler de dikkate ahnrr. 

6. HOLUM: ENOEKSLERiN KAPSAMINOAKi PAYLARDA OONEMSEL 
OE(;t~iKLiKLER 

iMKB 30, iMKB 50, iMKB 100, iMKB 10 Banka ve iMKB Temettil25 endeksleri 
kapsammdaki paylarda a~Atdaki esaslara g6re dlinemsel degi~iklikler yapllrr: 

Endeks kapsammda olmayan bir paym endekse girebilmesi iyin, deAerleme donemi 
verileri ile bir sonraki endeks dlinemi iyin yapllan yall~a sonucunda ol~an 
nihai srralamada belirli bir Ust sU'aya veya n.zerine ylkmasl, endeks kapsammdaki 
bir paym endeksten ylkanlabilmesi iyin ise nihai ma.lamada belirli bir alt Slfanm 

altlna dil§mesi gerekir. 

Belirlenmi~ Ust ve alt sualar endeks bazmda .g,.daki gibidir: 

tMKB 30 Endeksi iyin 25. ve 35. smUar, 

tMKB 50 Endeksi iyin 45. ve 55. slra1ar, 

1MKB 100 Endeksi iym 90. ve 110. stralar, 

iMKB 10 Banka Endeksi iym 8. ve 12. stralar. 

Yapdan nihai stralamada; 

a) 	Belirlenmi~ Ust maya veya daha yukanya ytkan ve endekste olmayan paylar 
kapsama almrr. 

b) Belirlenmi~ alt sU'adan daha qag,.ya men ve endekste olan paylar endeks 
kapsammdan ylkanhr. 

c) Belirlenmi~ Qst maya veya daha yukanya ytkan pay saYIsmm, belirlenmi~ alt 
madan daha qaAlya men pay saytsmdan fazla OImasI balinde, belirlenmi~ alt 
srradaki paydan ~anarak giren-ytkan pay saytsmm e~itligi saglanmcaya 
kadar daha Qst stralarda yer alan gerekli saytda pay endeks kapsammdan 
ytkanllf. 

y) 	Belirlenmi~ alt smtdan daha qaAlya inen pay saytSllU1l, belirlenmi, fist suaya 
veya daha yukanya ylkan pay saytsmdan fazla olmasI halmde, belirlenmi~ fist 
SlfaDm bir altmdaki mada yer alan paydan bqlanarak giren-yIkan pay saytsmm 
e~itligi saAlanmcaya kadar daha alt stralarda yer alan gerekli saYlda pay endeks 
kapsamma allnlf. 

d) Endekslerin kapsammda endeks d6nemleri iyinde olabilecek degi,ikliklerde 
kullandmak t!zere; 1MK.B 30 iyin 2, 1MKB 50 iym 3, IMKB 100 iyin 5, iMKB 
10 Banka iyin 2 ve lMKB Temettfi .25 iyin 5 pay yedek olarak seyilir ve 
d6nemsel degi~ikliklerle birlikte ilan editir. 

Endeks lie Veri MildUrlilfil 
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7. 	 BOLfiM: ENDEKSLERIN KAPSAMINDAKi PAYLARDAOONEMSEL 
OLMAYAN DEGt~tKL1KLER 

Sirket1erin bildirimlerine dayarularak endekslerin kapsammda de~i~iklik yapllmasJ. 
gereken durumlarda, ilgili bildirimin g~ekle~e tarihfnden bir Onceki i~ giinii en 
ge~ saat 16:30'a kadar (yanm gUn ise en g~ saat 12:00'a kadar) KAP'ta 
yaymlannn~ Olmasl gerekir. Alesi takdirde ilgili de~~iklik, bildirimin KAP'ta 
yaymlandJgl gUnQ takip eden ikinci i~ gOn'O. ge-rerli olacak ~ekilde yapI1tr. 

7.1. 	 pazarlan kesin olarak kapatdan paylar, ilave halka a.rz nedeniyle kapattlanlar hari-r 
pazarlan kesintisiz 5 i§ gUnOnden fazla sUre i~in kapattlan paylar, bulundu~ 
pazardan Gl>za1tI pazan'na alman paylar ile A veya B listesinden C listesine alman 
paylar, kapatma veya g~~ i§lem.inin g~ekle¢gi gUn ge~li olacak ~kilde 
kapsammda olduklan tOm endekslerden -rtkanhr.lMKB 30, IMKB 50, tMKB 100, 
1MKB 10 Banka ve iMKB Temettll25 endekslerinden ~lkanlan paylarm yerlerine 
yedek paylar ahmr. 

7.2. 	 Bulundu~ pazardan Gl>za1tI pazart hari~ ~ bir pazara alman paylar, ge~i~ 
i~leminin geryekle¢~ gUn g~li olacak ~kilde eski pazanna ait endeksten 
~lkanlarak yeni almdtAJ. pazara ait endekse dahll edilir. Bu kapsamda IMKB 30, 
iMKB 50, IMKB 100 ve IMKB 10 Banka endekslerinden ~lkanlan paylarm 
yerlerine yedek paylar alll1lr. 

7.3. 	 Endeks kapsammdan 7.1 'de belirtilen sebeplerle yIkartlan paylar, ytkanldl~ donem 
tamamlanana kadar iMKB 30, iMKB 50, 1MKB 100, lMKB 10 Banka ve tMKB 
Temettfi 25 endekslerine yeniden aImmaz. Pazarlan geyici olarak kapatIlan paylar 
tekrar i~lem gormeye bqladtAJ. veya C listesine alman paylar C listesinden 
ytkanldlAJ. gUn geyerli olacak ~kilde, ilgili diger endekslere yeniden aImlf. 

7.4. 	 lIk defa i~lem gOrmeye bai1ayan paylar, lMKS 30, IMKB 50, tMKB 100,lMKB 
10 Banta, 1MKB Temettfi ve 1MKB Temettll 25 endeksleri dJ~mda, kapsanuna 
girdigi diger tOm endekslere i§lem gOrmeye b8§ladtAJ. gUn geyerli olacak ~kilde 
dahl1 edilir. 

7.5. 	 Bir ~irketin veya bankamn paylanmn halka arz edilen kIsnnnIn piyasa degeri halka 
ar.ztI1 biti§ tarihi itibariyle; 

- 1 milyar TL'den veya Ulusal Pazar'daki tiili dol8§nndaki paylann toplam piyasa 
degerinin %1 'inden daha btly'O.kse ve 

- tMKB 30 Endeksi kapsammda bulunan paylarm fiili dol~lmda bulunan 
ktsmmm piyasa degeri en ~ olanmdan daha btlyUkse, 

i~em gordtlAD 5. iV gUn'O. geyerli olacak §ekilde, iMK.B 30, 1MKB 50 ve tMKB 100 
endeksleri kapsammdaki tiili dol8§lmda bulunan ktsmmm piyasa degeri en kii~Ok 
olan paym yerine endekslere abmr. 

7.6. 	 Sir bankamn paylanmn halks an: edilen ktsrmmn piyasa degeri halka arzm biti~ 
tarihl itibariyle; 

- 1 milyar TL'den veya Ulusal pazar'daki tiili dol8§UI1daki paylarm toplam piyasa 
degerinin %1 'inden daha btlyOkse ve 

- tMKB 10 Banka Endeksi kapsammda bulunan paylann tiili dol~lmda bulunan 
ktsmmm piyasa degerl en kt1It'O.k olamndan daha biiyOkse, 
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i~lem glSrdU~ 5. i§ gOnU g~erli olacak §ekilde. lMKB 10 Banka Endeksi 
kapsammdaki fiili dol8§1mda bulunan ktsmInm piyasa degerl en ld1~ olan paym 
yerine endekse ahlllr. 

7.7. 	 SektlSr de~§ik:ligine neden olacak §ekilde faaliyet konusu degi~en §irketler, yeni 
faaliyet1erinin fiilen ba§ladIgma ili~in bildirlmin KAP'ta yaymlandIAI haftaYl 
izleyen haftanm ilk i§ gOnU g~erli olacak §ekilde esld sekWr endekslerinden 
91kan1arak yeni sektlSr endekslerine a1mtr. 

7.8. 	 lMK.B Sehir Endeksi kapsammda yer alan §irketin tiretimlfaaliyetlidare merkezinin 
degi~esi, faaliyet konusu baknnmdan endeks kapsaml dI§tna 9lkmas1 
durumlarmda §irketin paylan, degi~ikligin fiilen gef9Ckle§tigine ili~ bildirimin 
KAP'ta yaymlandIit haftayt izleyen haftanm ilk i§ gOnU gC9Crli olacak §ekilde 
endeks kapsammdan 9tk:anhr. yeni nretimlfaaliyetlidare merkezine ait endeks 
kapsamma altmr. 

7.9. 	 iMK.B Sehir Endeksi kapsammda yer almayan §irketin faaliyet konusu degi§ikligi 
nedeniyle yeni faaliyet konusu lMKB Sehir endekslerl kapsamma girerse §irketin 
paylan, yeni faaliyetlerlnin fiilen b8§la(ilgma ilipcin bildirimin KAP'ta yaymlandlAI 
haftayt izleyen haftanm ilk if ganu g~li olacak §ekilde endeks kapsmmna ahmr. 

7.10. 	1MKB KUI'U11l8al YlSnetim Endeksi kapsammdaki-paylar, 

a) 	KAP'ta yaytnlanan yeni derecelendirme notuntin asgari derecelendirme 
notundan dU~ OlmaSl, 

b) Derecelendirme slSzle~esinin herhangi bir nedenle sona erdiginin KAP'ta 
yaymlanmasl. 

c) Derecelendirme kurulufunun Sermaye PiyaS8.Sl Kurulu'nWl "Derecelendirme 
Kuru1Uflan Listesi"nden 9tk:anldIAmm KAP'ta yaymlanmasl, 

9) Derecelendirme kurulUfWlUIl baAnnslZhgImn ortadan kalktlgmm KAP'ta 
yaytnlanmasl. 

d) Derecelendirme notunWl verlldigi tarihten sonraki 1 ydhk dlSnem sonuna kadar 
yenilenmemesi veya teyit edilmemesi 

durumlarmda, ilgili bildirimin KAP'ta yaymlandIgI gOnU veya 1 yllhk dlSnemin 
bittigi ganu takip eden i, gQnU se9Crli olacak fekilde endeks kapsammdan 91karthr. 
SlSz konusu nedenlerin ortadan kalkmBSlyla birlikte KAP'ta yaymlanan yeni 
derecelendirme notu asgari derecelendirme notundan yilksekse, yeni notun KAP'ta 
yaymlaruhp gQnU takip eden if gOnn gegefli olacak §ekilde slSz konusu paylar 
endeks kapsamJDa altmr. 

7.11. Paylart 1MKB 30, tMKB 50, lMKB 100, tMKB 10 Banka veya tMKB Temettli 25 
Endeksi kapsammda olan iki veya daba fazla ,irketin birle~esi veya devrl 
sonUCWlda ortaya 9lkan ,irketin paylan endeks kapsamJ i9inde kallf ve ebilen 
§irketl§irketler, birle~e veya devre ili~ paylann daAttJJmasma ~)andl~ gUn 
~li olacak §ekilde yedeklerden tamamlamr. 

7.12. Paylm iMKB 30. IMKB 50, lMKB 100 veya IMKB 10 Banka Endeksi 
kapsammda alan bir ~et, kapsamda olmayan bir §irketi devir alu veya kapsamda 
almayan bir ~irkete devir olursa ortaya ylkan yeni ~irketin yer alacagl pazara 
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bakIhr. Ortaya ytlcan yeni ~ket tnusal pazar veya Kurumsal Urlinler pazan'nda 
yer allrsa endeks kapsammda kaltr, tnusal pazar veya Kurumsal UrDnler pazan'nda 
yer a1mazsa, devrolan ~irket ortaklanna paylann ~tIlmasma bqlandtgI gUn 
geyerli olacak ~ldlde endekslerden ytkanlarak yerine yedek paylar almIr. 

7.13. Paylan tMKB Kurumsal YOnetim Endeksi kapsanunda olan bir 	~rket ba~a bir 
~irketi veya ~irketleri devir altrsa endeks kapsammda kalmaya devam eder. 

7.14. Paylan iMKB Kurumsal YOnetim Endeksi kapsammda olan bir ~irket, kapsamda 
olmayan bir ,irket tarafindan devir allllU'S8, devrolan §irket ortaklanna paylann 
dagItIlmasma bqlandtAt gfin geyerli olacak ~kilde endeksten yIlcanhr. 

7.15. Paylan 	~ehir Endeksi kapsammda olan ~irketlerin birle~e ve devralmalannda, 
birle~e SOmasl olu§8D yeni ,irket veya devra1an liirketin durumu yeniden 
de~erlendirilir. 

7.16. Paylan 	 iMKB 30, 1MKB 50, tMKB 100 veya iMKB 10 Banka Endeksi 
kapsammda olan bir ,irket iki veya daha fazla §irkete bOlOnQyorsa, ortaya 91kan 
~irketlerden tiili dol~da bulunan ktsnnmn piyasa degeri en bttytik olan ,irket 
endeks dOnemi sonuna kadar endeks iyinde kaltr, diger §irketler bOlttnmenin 
geIgekle~gi gUn geyerli olacak ~kilde endeksten ytkanhr. 

-
7.17. iMKB Temetto. ve 1MKB Temetttl 25 Endeksi kapsamlDda olan bir ~irket, 

kapsamda olmayan bir ~irketi devir altr veya kapsamda olmayan bir ,irkete devir 
olursa ortaya ytkan yeni §irketin yer alacaAt pazara baktltr. Ortaya ytkan yeni ,irket 
Ulusal Pazar, tkinci Ulusal pazar veya Kurumsal Orilnler pazan'nda yer allrsa 
endeks kapsammda kaltr, Ulusal Pazar, lkinci tnusal pazar veya Kurumsal Orilnler 
pazan'nda yer almazsa, devrolan ~irket ortaklanna paylann ~ttlmasma 
bqlandtit gUn geyerli olacak ~kilde endekslerden ytkanltr. lMKB TemettQ 25 
Endeksinde, ytkartlan paym yerine yedek pay almtr. 

7.18. tMKB Halka 	Arz Endeksi kapsanunda olan bir ~kc,,1, i~em gOrmeye b~ladtgI 
tarihi takip eden 25. aym ilk i, gantt geyerli olacak: ~ldlde endeksten ytkanhr. 

7.19. Paylan 1MKB Halka An Endeksi kapsammda olan bir ~irket ~ bir ~irketi veya 
,irketlerl devir ahrsa endeks kapsammda kalmaya devam eder. 

7.20. Paylan IMKB Halka Arz Endeksi kapsammda olan bir 1jlirket, kapsamda olmayan 
bir ~ket tarafindan devir alm.trsa, devrolan ~ket ortaklanna paylann daAtttlmasma 
bqlandtp gan geyerli olacak ~kilde endeksten Ylkanltr. 

8. BOLiJM: ENDEKSLERIN TAIdp VE yONETIMt 

8.1. 	 Endekslerin s11rekliliginin sagIanmasma yOnelik i~lemler Endeks ve Veri 
Mttdttrlogo. tarafindan yaplhr. 

8.2. 	 DOnemsel degi§iklikler kapsammda, endekslerde ve yedek listelerde yer alacak 
paylar periyodik olarak Endeks ve Veri Ml1dttrlogo. tarafmdan belirlenir ve tMKB 
B~1k onayma sunulur. 
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8.3. 1MKB Pay Endeksieri Temel K.urallan kapsammda dUzenlenmemii her konuda 
yapuacak uygulama 1MKB Batkanhl1 taratindan belirlenir ve duyurulur. 

Endeb ve VeI'i MfUlIlFI12If1. 
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