MORGAN STANLEY MENKULDEĞERLER A.Ş.
İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.07.2010-21/657 tarih ve sayılı “İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası’nda payları işlem gören şirketlerin paylarının alım satım esaslarının farklılaştırılmasına
yönelik olarak” alınan karar ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından bu konuda yayımlanan
düzenlemeler çerçevesinde aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 23.07.2010 tarih ve 21/657 sayılı Kararı ile İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin işlem esaslarını farklılaştırmak için
hisse senetleri A, B ve C grubuna ayrılmıştır.
SPK’nın ilgili kararında yer alan işlem kuralları ve hisse gruplarını belirleyen kriterler aşağıdaki
tablolarda yer almaktadır. Belirlenen kriterler ve tedbirler kapsamında uygulamaya 01.10.2010’da
başlanacaktır.

İşlem Kuralları:
İşlem Saatleri

Alım Satım Sistemi
İlave İşlem Esasları
Yatırımcı
Bilgilendirme

Veri Yayın
Ekranları

İlave Tedbirler

A GRUBU
Değişkilik yapılmamıştır

B GRUBU
Değişkilik yapılmamıştır

C GRUBU
İşlem saatleri ve
müzayede sayısını IMKB
belirler
Sürekli Müzayede
Sürekli Müzayede*
Tek Fiyat**
Kredili işlem ve açığa
Kredili işlem ve açığa satışa
Kredili işlem ve açığa
satışa konu olabilirler
konu olamazlar
satışa konu olamazlar
Ayrıca bir risk bildirimi
Bu grupta yer alan hisse
Bu grupta yer alan hisse
(işlem kuralları)
senetlerinde işlem yapan
senetlerinde işlem yapan
yapılmayacaktır.
yatırımcılara, o hisse senedi
yatırımcılara, o hisse
ile ilgili ilk yatırımlarından
senedi ile ilgili ilk
önce ilgili hisse senedi ile
yatırımlarından önce ilgili
risklerden haberdar
hisse senedi ile risklerden
olduklarına dair bildirim
haberdar olduklarına dair
bildirim “işlem kuralları
“işlem kuralları bildirim
formu” ile yapılır
bildirim formu” ile
yapılır. “İşlem kuraları
bildirim formu”nda tek
fiyat sistemi ile ilgili
yatırımcılara ayrıca bilgi
verilir.
Değişiklik yapılmamıştır
Değişiklik yapılmamıştır
Veri yayın ekranlarında
hisse senetleri ile ilgili
bekleyen emirlerde
derinlik bilgisi tek satır
olarak gösterilir.
İMKB Tarafından “Otomatik Seans Durdurma ve Brüt Uygulamasına Geçme
Sistemi” kapsamında tedbirler alınabilecektir

Hisse Gruplarını Belirleyen Genel Kriterler:
B ve C Gruplarında değerlendirilmeyen hisse senetleri A grubunda yer alacaktır
A Grubu
i)Halka açık piyasa değeri 10 Milyon TL’nin ve dolaşımdaki pay sayısı 10.000.000
B Grubu
adetin altında olan şirketlerin
ii)Halka açık piyasa değeri 45 milyon TL ve fiili dolaşımdaki pay oranı % 5’in
altında olan şirketlerin
iii)Borsa fiyatı birim pay değerinin 1,5 katı ve üzeri olan menkul kıymet yatırım
ortaklıkların payları
i) Halka açık piyasa değeri için alt ve üst sınır belirlenmeksizin Gözaltı Pazarı’nda
C Grubu
işlem gören şirketlerin
ii) Fiili dolaşımdaki pay sayısı 250.000’in altında yer alan şirketlerin
iii) Borsa fiyatı birim pay değerinin 2 katı ve üzeri olan menkul kıymet yatırım
ortaklıkların payları

C Grubu hisselerin işlem sistemi olan “Tek Fiyat”: Belirli bir zaman dilimi boyunca emirlerin
herhangi bir eşleşme yapılmaksızın Alım-Satım Sistemi’ne kabul edildiği ve bu süre sonunda en
yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan tek bir fiyat seviyesinin hesaplanarak, tüm
işlemlerin bu fiyat seviyesinden gerçekleştirildiği müzayede sistemidir.

Yukarıda yer alan bilgilendirme formu ile IMKB hisse senedi piyasasında işlem kurallarının,
hisselerin A, B ve C grubunda yer almasına göre farklılaştığı, B ve C grubu hisselerin kredili işlem ve
açığa satışa konu olamayacağı, C grubu hisselerin tek fiyat yöntemi ile işlem göreceği hususlarının
yanı sıra “tek fiyat” işlem yönetiminin işleyiş esasları hakkında bilgilendirildiğimi beyan ederim.

