Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü/ Equity Market Operations Directorate

PAY PİYASASINDA KREDİLİ ALIM ve AÇIĞA SATIŞ KAPSAMINDAKİ TEDBİRLERE İLİŞKİN TOPLU ÇİZELGE/6
CONSOLIDATED TABLE OF THE MEASURES REGARDING TO MARGIN TRADING & SHORT SELLING IN THE EQUITY MARKET6
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TOPLU ÇİZELGEYE İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR/ INFORMATION ABOUT THE CONSOLIDATED CHART:

1) SPK veya Borsa İstanbul kararı veya Pazar değişimi nedeniyle KA (Kredili Alım) ve AS (Açığa Satış) kapsamından çıkarılan menkul kıymetler, KA ve AS kapsamından çıkarılma
tarihini takip eden üç aylık süre sonuna kadar Geçici Listeye alınır ve bu süre içerisinde Geçici Liste düzenlemelerine tabidir./
The securities excluded from MT (Margin Trading) & SS (Short Selling) because of the Capital Markets Board (CMB) or BIST decision or the change of market segment are subjected
to the regulations of the temporary list until the end of the three-month period that follows the date of prohibition of margin trading and short selling.

2) Sermaye Piyasası Araçlarının, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkındaki Tebliği (Seri:V, No:65) ve 001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü (Prosedür) uyarınca, Kredili
Alım ve Açığa Satış Kapsamından Çıkarılan Menkul Kıymetlere İlişkin Olarak Oluşturulan Geçici Listeler yukarıdaki Toplu Çizelge’de yer almaktadır./
Temporary Lists pertaining to securities excluded from margin trading and short selling in accordance with the CMB regulation about the Short-Selling and Margin Trading of
Capital Market Instruments (Serial:V, Communique No:65) and Equity Market Procedure are stated in the consolidated chart above.

3) VBTS (Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi) kapsamında; gerekli koşulların oluşması hâlinde ilgili pay senedinde 15 gün süreyle birinci tedbir olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı"
tedbiri, birinci tedbir uygulanan pay senetlerinde volatilitenin devam etmesi durumunda 15 gün süreyle ikinci tedbir olan "Brüt Takas" tedbiri, ikinci tedbir uygulanan pay
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senetlerinde volatilitenin devam etmesi durumunda ise 15 gün süreyle üçüncü tedbir olan “Tek fiyat Yöntemiyle İşlem Görme” uygulanacaktır. İkinci ve/veya 3. tedbirin getirilmesi
durumunda, birinci tedbir olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri de uygulanmaya devam edileceğinden ilgili payın bu listede kalma süresi 45 güne kadar çıkabilecektir./
In accordance with the VBMS (Volatility Based Measures System), in cases when predetermined conditions are met, the first measure of "Prohibition of Short Selling and Margin
Trading" is applied to the related share for a period of 15 days. If volatility continues in the share to which the first measure has been applied, the second measure of "Gross
Settlement" is applied for a period of 15 days. If volatility still continues, a third measure of changing the stock’s trading method from continuous trading to single price method
(call auction) for 15 days is applied. Since in cases when the second and/or the third measure is applied, first measure of "Prohibition of Short Selling and Margin Trading" will be
extended until the end date of the other two measures, the related share’s presence in this list can be prolonged up to 45 days.

4) SPK kararı, Borsa İstanbul kararı ve VBTS nedeniyle KA ve AS yasağı getirilen paylar, KA ve AS yasağının devam ettiği süre zarfında yeni kredili işleme konu edilemez ve bu
paylardaki mevcut kredili işlemler tarafların isteğine göre en fazla 3 ay sürdürülebilir./
Due to the Capital Markets Board (CMB) decision, BIST decision and VBMS, in the time frame of prohibition from the margin trading and short-selling, those shares prohibited
from MT & SS cannot be subjected to new margin trading and the prevalent ones can be kept for maximum 3 months, if demanded by the parties.

5) Tarih formatları GG/AA/YYYY şeklinde verilmiştir./
Date format of the table is DD/MM/YYYY.

6) SPK’nın 02/03/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar açığa satış işlemleri yasaklanmış, 01/07/2020 tarihinden
itibaren BIST-30 paylarında, 12/02/2021 tarihinden itibaren ise BIST-50 paylarında açığa satış yasağı kaldırılmıştır.
Pursuant to the CMB's decision dated 02/03/2020, short selling is prohibited in the Equity Market of Borsa İstanbul A.Ş. until futher notice; the ban on BIST-30 shares was
lifted as of 01/07/2020, and the ban on BIST-50 shares was lifted as of 12/02/2021.
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