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1.BÖLÜM  
 
VIOP HESAP AÇILIŞI 
 
QNB Finansinvest’te hesabı bulunan MEVCUT müşterilerimizin hesaplarını VIOP’a tanımlayabiliriz. Bunun için Müşteri 
Temsilciniz ile irtibata geçip ek sözleşmeleri imzalamanız gerekir. 
 

� Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Sözleşmesi 
� Türev Araç Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu 
� Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri İşlem Örnekleri 

QNB Finansinvest’te hesabı bulunmayan YENİ müşterilerimizin VIOP sözleşmelerine ek olarak gerekli sözleşmeleri 
imzalayarak yeni hesap açtırması gerekir. 
 
VIOP hesap talebinizin sonrasında QNB Finansinvest’te bulunan/açılan hesap no TAKASBANK sisteminde eşleştirilir. 
İşlem yapmak istenen hesabın 1 İŞ GÜNÜ ÖNCE saat 17:30‘a kadar tanımlatılmış olması gerekir. Saat 17:30’dan daha 
sonra açılan hesaplarda izleyen ikinci borsa gününde işleme başlanabilir. 
 
 
2.BÖLÜM 
 
VIOP’TA KULLANILAN TERİMLER 
 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri nelerdir?  
 
Vadeli işlem, ileri bir tarihte, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni veya dövizi alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmedir. Ödeme ve 
teslimatın işlem yapılan günde veya çok kısa süre içerisinde yapıldığı işlemlere spot veya nakit işlemler denir, ancak 
anlaşmanın bu gün yapılması, anlaşma yükümlülüklerinin ise gelecekte yerine getirilmesi yönünde yapılan işlemler 
genel olarak vadeli işlemlerdir. 
 
Opsiyonlar, belli bir vadeye kadar (veya belirli bir vadede), opsiyona dayanak varlık oluşturan belli miktardaki bir malı, 
finansal ürünü, sermaye piyasası aracını veya ekonomik göstergeyi belli bir fiyattan (kullanım fiyatı) alma yada satma 
hakkını, belli bir prim karşılığında opsiyonu satın alan kişiye (Uzun pozisyon sahibi) veren ancak zorunlu tutmayan, 
buna karşın opsiyonun satıcısını (Kısa pozisyon sahibi) lehdar tarafından talep edilmesi halinde satmaya zorunlu tutan 
sözleşmelerdir. 
 
Dayanak Varlık Nedir ?  
 
Tarafların alıp sattığı vadeli işlem sözleşmelerinin hangi varlıkla ilgili olduğunun ifadesidir (hisse senedi endeksi, döviz, 
pay senedi v.b.). 
 
Vadeli işlem sözleşmesinde Uzun (Long) ve Kısa (Short) Ne Demektir? 
 
Her vadeli işlem sözleşmesinde uzun ve kısa olmak üzere iki taraf vardır. Vadeli işlem sözleşmesinde uzun taraf 
dayanak malı teslim alma hak ve yükümlülüğüne sahip olan, kısa taraf ise bunu teslim etmekle yükümlü olan taraftır.  
 
UZUN POZİSYON, yapılan işlemler sonucunda alım yönünde net pozisyona sahip olunmasıdır. KISA POZİSYON, sahip 
olduğunuz toplam net pozisyon satış yönünde ise kısa pozisyon sahibisinizdir. Sahip olunan pozisyona aksi yönde işlem 
yapmaya TERS İŞLEM (POZİSYON KAPATMA) denir. Örneğin 10 adet uzun pozisyon Aralık 2018 BİST 30 endeks 
sözleşmeniz olsun. Bu sözleşmeleri kapatmak için 10 adet Aralık 2018 BİST 30 endeks sözleşmesinin satılması 
gerekmektedir. 10 adet Şubat 2019 BİST 30 endeks sözleşmesi satılırsa, yeni durumda, Aralık 2018 BİST 30 endeks 
sözleşmesinde 10 adet uzun, Şubat 2019 BİST 30 endeks sözleşmesinde 10 adet kısa pozisyon sahibi oluruz. 

  



                     
 

    
 

 
 

Açık Pozisyon Nedir ?  
 
Bir sözleşmede, ters işlemle kapatılmamış uzun veya kısa pozisyon sayısıdır.  
 
Yatırımcıların taşıdıkları net uzun veya net kısa pozisyonların toplamı açık pozisyon sayısını belirler. Piyasada A ve B 
olamak üzere iki yatırımcının olduğunu varsayalım. A yatırımcısı B yatırımcısına bir adet Nisan 2018 vadeli dolar 
sözleşmesi satarsa, açık pozisyon sayısı bir adet olur. Bu işlemi takiben A yatırımcısı, B yatırımcısına dört adet daha 
Nisan 2018 vadeli dolar sözleşmesi satarsa açık pozisyon sayısı beşe yükselir. B yatırımcısı aldığı sözleşmelerden üç 
tanesini A yatırımcısına geri sattığında açık pozisyon sayısı ikiye düşer. Bu işlem B yatırımcısının üç adet kısa, A 
yatırımcısının ise üç adet uzun pozisyon almış olmasıyla mümkündür.  
 
Başlangıç teminatı nedir? 
 
Bir vadeli işlem sözleşmesi pozisyonu alındığında veya alınmadan önce, pozisyon için takas merkezine yatırılması 
gereken teminattır. 

 
Başlangıç teminatı günlük fiyat hareket sınırına göre oluşabilecek maksimum zararı karşılayacak miktarda belirlenir ve 
nakit veya nakde kolayca çevrilebilir değerler olarak ilgili aracı kuruma yatırılır. Aracı kurum bu teminatları takas 
kurumuna tevdi eder. Bu teminatın tutarı borsa ve takas kurumu tarafından belirlenir. Aracı kurumlar müşterilerinden 
borsa tarafından belirlenmiş teminat tutarından daha fazlasını talep edebilirler. Yatırılması gereken başlangıç teminat 
tutarı, miktar veya oran olarak sözleşme bazında belirlenir. Teminatlar sözleşme sayısı bazında yatırılır. Yatırımcı, beş 
adet altın sözleşmesi almak yada satmak isterse, yatırılması gereken teminat tutarı, borsanın bir sözleşme almak ya da 
satmak için belirlediği teminat tutarının beş katı olmalıdır.  
 
Sürdürme teminatı nedir? 
 
Sürdürme teminatı sadece gün içinde geçerli olup, gün sonlarında takas teminatının başlangıç teminatının altında 
kalması ve eksi nakit durumu oluştuğu durumlarda teminat tamamlama çağrısı yapılır. Diğer bir deyişle, Müşterinin gün 
sonundaki takas teminatı toplamının, açık pozisyonlar için gerekli başlangıç teminatının 1 TL dahi altında günü 
kapatması durumunda, gün sonunda müşteriye teminat tamamlama çağrısı yapılır ve müşterinin ertesi gün saat 12:00 
ye kadar teminat miktarını tekrar başlangıç teminatının üzerine çıkarması gerekir.  
 
Gün içerisinde alınan pozisyon için yatırılan başlangıç teminatı %25’ten fazla zarar etmedikçe o gün için herhangi bir 
işlem kısıtlaması olmayacak, sürdürme seviyesini aşan hesapların pozisyon arttırıcı emir girmesine sistem tarafından 
izin verilmeyecektir. 
 
Piyasaya Göre Ayarlama (Mark-to-Market) nedir / Hesapların Güncellenmesi Nedir? 
 
Vadeli işlem ve opsiyon borsasında açık pozisyon sahiplerinin bir önceki uzlaşma fiyatı ile son uzlaşma fiyatı arasındaki 
farktan dolayı elde ettikleri kar veya zarar, hesaplarına işlem günü sonunda yansıtılır. Bu işleme “Piyasaya Göre 
Ayarlama (Mark-to-Market) denir. Gün içi geçici uzlaşma fiyatları 1 saatte bir çalışan risk uygulamalarını takiben 
yayınlanır. 
 
Uzun pozisyon bir vadeli işlem sözleşmesinde uzlaşma fiyatının alış fiyatının üzerinde gerçekleşmesi durumunda kar, 
tersi durumda zarar elde edilmiş olur. Kar veya zarar tutarı teminat hesaplarına günlük olarak yansıtılır.  
 
Yayılma Teminatı Nedir ?  
 
Aynı sözleşmenin iki ayrı vadesinde, birinde kısa pozisyon alırken, diğerinde uzun pozisyon alma durumuna yayılma 
denir. Bu durumda her bir sözleşme için gereken yayılma teminatı başlangıç teminatının yarısıdır. 

 
Nakdi Uzlaşma Nedir ? 
 
Sözleşmelerin ifa edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde vade sonunda dayanak varlık taraflar arasında el 
değiştirmez. Bunun yerine, sözleşme fiyatı ile dayanak varlığın son işlem günündeki cari fiyatı veya borsa tarafından 
belirlenen diğer yöntemler esas alınarak belirlenmiş fiyat arasındaki fark kadar tutar taraflar arasında el değiştirir ve 
sözleşme bu şekilde ifa edilmiş olur. 
 
Pozisyon Limiti Nedir ?  
 



                     
 

    
 

 
 

Borsa, manipülatif işlemleri sınırlamak ve suni arz ve talebi önleme suretiyle piyasanın sıkışmasını engellemek amacıyla 
bir yatırımcının almış olduğu pozisyonları sözleşme sayısı bazında sınırlar. Bu sınırlamaya pozisyon limiti denir. 
 
Sicil bazında pozisyon limiti; aynı dayanak varlığa bağlı tüm sözleşmeler için bir yatırımcıya ait sicile bağlı tüm 
hesaplarda alınabilecek aynı yönlü pozisyonların karşılık gelebileceği azami dayanak varlık sayısıdır. 
 
Piyasa bazında pozisyon limiti; aynı dayanak varlığa bağlı tüm sözleşmeler için piyasadaki açık pozisyon toplamına 
karşılık gelebileceği azami dayanak varlık sayısıdır. Pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde piyasa bazında 
pozisyon limiti, her dayanak varlık için MKK tarafından açıklanan fiili dolaşımdaki pay miktarının %100’üne denk gelecek 
dayanak varlık sayısıdır. Piyasa bazında pozisyon limitleri aylık olarak güncellenir. Ancak ilgili dayanak varlıkta 
özsermaye halleri olması durumunda, günlük olarak bildirilen fiili dolaşımdaki pay miktarına göre güncelleme yapılır. 
 
Üye bazında pozisyon limiti; Üye bazında pozisyon limiti aynı dayanak varlığa bağlı tüm sözleşmeler için bir üyeye bağlı 
tüm hesaplarda alınabilecek aynı yönlü pozisyonların karşılık gelebileceği azami dayanak varlık sayısıdır.  

Uzlaşma fiyatı nedir? 
 
Günlük olarak kar/zarar ve teminat yükümlülüklerinin hesaplanmasında kullanılan fiyattır. Uzlaşma fiyatının nasıl 
belirleneceği her bir sözleşme bazında borsa tarafından 1 saatte bir belirlenir ve taraflara ilan edilir. Yükümlülüklerin 
ifası bu uzlaşma fiyatı üzerinden yapıldığından, borsa bu fiyatın piyasanın gerçek durumunu yansıtacak şekilde 
belirlenmesini sağlar.  
 
3.BÖLÜM 
 
KAR ZARAR HESAPLAMA  

BIST30 SÖZLEŞMESİNDE KAR / ZARAR HESAPLAMA – ÖRNEK 
 
BIST30 sözleşmelerinin pozisyon değerini hesaplarken işlem yaptığımız endeks puanını 10’a böleriz. 118,500 puanla 
işlem yaptıysak 118,500 /10 = 11,850 TL değerinde alım/satım yapmış oluruz. 
 
Bu sözleşmede başlangıç teminatı 1,150 TL ise, 1,150 TL yatırarak 11,850 TL degerinde işlem yapmış oluruz. 
Burada,11,850/1,115 =10,63, yaklaşık 1’e 10 kaldıraç söz konusudur. 
 
İşlem komisyonu 11,850 TL üzerinden hesaplanır. Endeks sözleşmelerinde 1 tick (fiyat adımı) = 25 puan = 2,5 TL’dir. 
 
94,500 puandan kısa pozisyon alıp, ardından 94,000 puandan uzun pozisyonla kapatma: Yüksek fiyattan satıp ucuz 
fiyattan pozisyon kapattığımız için kardayız,aradaki fark 500 puandır. Bu rakamı 10’a bölersek 50 TL parasal ifadesini 
bulmuş oluruz. Yatırdığımız 900 TL teminat bakiyesi  950 TL olur. 
 
94,500 puandan uzun pozisyon alıp, ardından 94,200 puandan kısa pozisyonla kapatma: Aldığımız fiyatın altında satış 
yapmış olduk, 300 puan aşağıdan sattık. 300 puan /10 =  30 TL zarar etmiş oluruz. Yatırdığımız 900 TL teminat bakiyesi 
870 TL olur. 
 
Bu işlemi ister seans içinde yapmış, isterseniz alım / satım ya da satım / alım işlemleri arasında günler olsun, 
hesaplamalar aynı olacaktır. 

  



                     
 

    
 

 
 

ÖRNEK : ENDEKS SÖZLEŞME 
 

Tarih 
Uzlaşma / işlem 
fiyatı Kar /Zarar 

Teminat   
Tamamlama 
Çağrısı 

Teminat Bakiyesi 

02/07/2018 
118,000 – 1 uzun 
pozisyon 

 ----- ------ Başlangıç  teminatı: 1,115 TL 

03/07/2018 
Seans sonu uzlaşma 
fiyatı: 117,800 

((118,000-117,800)/10)* 1 
= -20 

20 
1,095 TL (Margin Call’a düştü. 
T+1’de 20 TL yatırmalı  )  

04/07/2013 
Seans sonu uzlaşma 
fiyatı: 119,500 

((119,500-117,800)/10)*1 = 
170 

- 
1,095+20 mc+170 kar =1,285 TL 

ÖRNEK : DOLAR SÖZLEŞME 
 
Döviz sözleşmelerinde (sözleşme büyüklüğü) 1 adet =1000 usd / 1000 euro olduğundan pozisyon değerini 
hesaplarken;  
 
1,5235 kurdan 15 kontrat almış olalım. 15 adet * 1000 sözleşme büyüklüğü * 1,5235 işlem fiyatı = 22852.5 TL 
olacaktır, komisyon bu rakam üzerinden kesilir.  
 
Döviz sözleşmelerinde 1 tick ( fiyat adımı ) 0,0005 = 0,5 TL’ dir. 
 

 
VIOP-Gram Altın Vadeli İşlem Sözleşmesi İşlem Örneği ; 
 
Yatırımcı 2 Temmuz 2018 tarihinde altın fiyatlarının düşeceği beklentisiyle Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsa’sında Gram 
Altın Vadeli İşlem Sözleşmesinde 10 kontrat satım yönünde (Short/Kısa Pozisyon) işlem yapmıştır. Yatırımcı işlem 
öncesinde işlem yaptığı aracı kurumda bulunan Takas hesabına işlemin gerektirdiği 150 TL teminatı yatırmıştır*. 
 
*Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsa’sının Gram altın Vadeli İşlem Sözleşmesi için belirlediği 1 kontrat için başlangıç 
teminatının 15 TL dir. 

   
Yatırımcı 191,0 fiyatla 10 kontrat satım işlemi yapmıştır, yatırımcı 150 TL teminat yatırarak (150 TL/Gr*1 gr*10 Kontrat) 
=1,500 TL büyüklüğünde bir pozisyon açmış olur 

  

Tarih 
Uzlaşma /İşlem 
Fiyatı Kar / Zarar 

Teminat 
Tamamlama 
Miktarı 

Teminat Bakiyesi 

02/07/2018 
5 adet  Dolar TL 
söz. alış fiyatı  
4,7050 

-------- ----- 
Başlangıç Teminatı : 210 TL * 5 
adet = 1,050 TL 

03/07/2018 
Seans sonu 
uzlaşma fiyatı    
4,7130 

(4,7130-4,7050)*5000 
usd  =  40 TL 

----- 1,090 TL 

04/07/2018 
Seans sonu 
uzlaşma fiyatı    
4,7080 

(4,7080-4,7130)*5000 
usd =    -25 

----- 1,065 TL 

05/07/2018 
Seans sonu 
uzlaşma fiyatı    
4,6700 

(4,6700-4,7080)*5000 
usd = -190 

175 
1,065-190 TL =875 (1,050 TL 
başlangıç teminatına ulaşmak için 
T+1’de 175 TL yatırmalı)  



                     
 

    
 

 
 

Altının Fiyatı Düşerse Kar-Zarar Durumu 
 

Tarih 
İşlem 
Miktarı 

İşlem 
Fiyatı 

Uzlaşma 
Fiyatı Kar/Zarar Teminat Bakiyesi 

02/07/2018 10 191     150 

03/07/2018     189,50 (191,0-189,50)*10= 15 TL 165 

04/07/2018     189,00  (189,50-189)*10 = 5 TL  170 

05/07/2018     186,75 (189-186,75)*10= 22,5 TL 192,5 
 

 
Altının Fiyatı Yükselirse Kar-Zarar Durumu 
 

Tarih 
İşlem 
Miktarı 

İşlem 
Fiyatı 

Uzlaşma 
Fiyatı Kar/Zarar Teminat Bakiyesi 

02/07/2018 10 191     150 

03/07/2018     192,750 (191-192,750)*10 = -17,5 
132,5 (MC 17,5 TL 
yatırmalı)  

04/07/2018     194 (192,750-194)*10= -12,5 
132,5+17,5-12,5 = 
137,5 (MC 12,5 TL 
yatırmalı)  

 
 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda İşlem Gören GARAN Opsiyon Sözleşmesi Uzun Pozisyon İşlem Örneği 
 
Yatırımcı, 17 Temmuz tarihinde GARAN hisse fiyatının yükseleceği beklentisiyle, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda 
GARANA0818C7.00S0 Opsiyon Sözleşmesi’nde 1 TL prim karşılığında 10 kontrat alım opsiyonunda (Long Call / Alım 
Uzun Pozisyon) uzun pozisyon almıştır. Yatırımcı bu işlemin karşılığında 10 TL prim ödemiştir. Opsiyonlarda sözleşme 
büyüklüğü 100 adet hisse senedine tekabül etmektedir. Yatırımcı GARANA0818C7.00S0 Opsiyon Sözleşmesinde uzun 
pozisyon alarak vade sonuna kadar 7 TL’den 1,000 adet GARAN alma hakkını satın almıştır. 
 
 

Tarih GARAN Spot Fiyatı Vadede/vadeye kadar 
kullanım 

Kar/Zarar Ödenen/Alınan 
prim 

Net kar/zarar 

19 Temmuz 12 Kullanılır 50 -10 40 

20 Temmuz 11 Kullanılır 40 -10 30 

23 Temmuz 10 Kullanılır 30 -10 20 

24 Temmuz 9 Kullanılır 20 -10 10 

25 Temmuz 8 Kullanılır 10 -10 0 

26 Temmuz 7 Kullanılmaz 0 -10 -10 

27 Temmuz 6 Kullanılmaz 0 -10 -10 

30 Temmuz 5 Kullanılmaz 0 -10 -10 

31 Temmuz 4 Kullanılmaz 0 -10 -10 

 
Dayanak varlık fiyatının 7 TL’nin üzerinde olduğu seviyelerde yatırımcı kar edecek, altında olduğu seviyelerde kaybı 
sadece ödediği prim kadar olacaktır. Yatırımcının almış olduğu bu pozisyonda maksimum karı sınırsız, maksimum zararı 
ise ödediği primdir. 
 
 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda İşlem Gören GARAN Opsiyon Sözleşmesi Kısa Pozisyon İşlem Örneği 
 



                     
 

    
 

 
 

Yatırımcı, 17 Temmuz tarihinde Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda GARANA0818C6.00S0 Opsiyon Sözleşmesi’nde 
1 TL prim alarak 10 kontrat alım opsiyonunda (Short Call / Alım Kısa Pozisyon) kısa pozisyon almıştır. Yatırımcı bu 
işlemin karşılığında 10 TL prim almıştır. Opsiyonlarda sözleşme büyüklüğü 100 adet hisse senedine tekabül etmektedir. 
Yatırımcı GARANA0818C6.00S0 Opsiyon Sözleşmesinde kısa pozisyon alarak vade sonunda kadar 6 TL’den 1000 
adet GARAN alma hakkını satmıştır. 
 
 

Tarih GARAN Spot 
Fiyatı 

Vadede/vadeye 
kadar kullanım 

Kar/Zarar Ödenen/Alınan 
prim 

Net kar/zarar 

19 Temmuz 12 Kullanılır -60 10 -50 

20 Temmuz 11 Kullanılır -50 10 -40 

23 Temmuz 10 Kullanılır -40 10 -30 

24 Temmuz 9 Kullanılır -30 10 -20 

25 Temmuz 8 Kullanılır -20 10 -10 

26 Temmuz 7 Kullanılır -10 10 0 

27 Temmuz 6 Kullanılmaz 0 10 10 

30 Temmuz 5 Kullanılmaz 0 10 10 

31 Temmuz 4 Kullanılmaz 0 10 10 

 
 
Dayanak varlık fiyatının 6 TL’nin altında olduğu seviyelerde karşı taraf satın alma hakkını kullanmayacak, dolayısıyla 
yatırımcı almış olduğu prim kadar kar edecektir. 6 TL’nin üzerinde olduğu durumlarda ise karşı taraf hakkını 
kullanacaktır. Yatırımcının almış olduğu bu pozisyonda maksimum karı almış olduğu prim, maksimum zararı ise 
sınırsızdır. 
 

4.BÖLÜM 

SEANS & EMİRLER 
 
Sisteme gönderilen emirler normal seansta fiyat ve zaman önceliğine göre eşleşirler. İşlem sistemine girilecek emirlerde 
aşağıda belirtilen dört fiyat belirleme yönteminden birinin seçilmesi zorunludur. 
 

� Limit (LMT): Limit emir, belirlenen limit fiyat seviyesine kadar işlem gerçekleştirmek için kullanılan emir 
yöntemidir. Bu yöntem kullanıldığında fiyat ve miktar girilmesi zorunludur. 
 

� Piyasa (PYS): Emrin girildiği anda ilgili sözleşmede piyasada bulunan en iyi fiyatlı emirden başlayarak emrin 
karşılanması amacıyla kullanılan emir yöntemidir. "Piyasa" yöntemi seçildiğinde ekranda oluşan “En İyi Fiyat” 
seçeneğinin işaretlenmesi durumunda ise emir sadece Piyasada o anda bekleyen en iyi fiyat seviyesindeki 
emirlerle eşleşir. Piyasa” emir türü “Gerçekleşmezse İptal Et” ya da “Kalanı İptal Et” emir geçerlilik süreleri 
seçilerek Sisteme iletilebilir.  

 
� Piyasadan Limite: Piyasa emirleri gibi fiyatsız olarak sadece miktar belirtilerek girilen emirlerdir. Karşı taraftaki 

sadece en iyi fiyat kademesinde bekleyen emirlerle eşleşerek işleme dönüşürler. Ancak işleme dönüşmeyen 
kısım, gerçekleşen son işlem fiyatını alarak limit fiyatlı emre dönüşür ve emir defterinde beklemeye geçer. 
Sürekli işlem seansında girilen bir piyasadan limite emir, karşı tarafta bekleyen bir emir olmaması durumunda 
hemen iptal edilir. 
 

� Şarta Bağlı (SAR): Bu emir türü, emri giren tarafından ilgili sözleşme için belirlenen fiyattan (aktivasyon fiyatı) 
ya da alış emirleri için daha yüksek ve satış emirleri için daha düşük fiyatlardan piyasada işlem olması 



                     
 

    
 

 
 

durumunda, emrin işlem sisteminde aktif hale gelmesi amacıyla kullanılır. Şarta bağlı emir türünün kullanılması 
durumunda, emir giriş yönteminin yanı sıra aktivasyon fiyatının da belirtilmesi zorunludur. 

Sisteme gönderilecek emirlerde aşağıda belirtilen emir geçerlilik sürelerinden birinin seçilmesi zorunludur. 
 

� Günlük Emir (GUN): Emir, girildiği günde geçerlidir. Gün sonuna kadar eşleşmezse işlem sistemi tarafından 
otomatik olarak iptal edilir. 

 
� İptale Kadar Geçerli (IKG): Emir, girildiği seanstan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir. Bu emir süresi 

seçildiğinde, emrin iptal edilmediği ve eşleşmediği durumda, emir sözleşmenin vade sonuna kadar geçerli olur 
ve vade sonunda işlem sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir. 

 
� Tarihli Emir (TAR): Emir, işlem sistemine girilirken belirtilen tarihe kadar geçerlidir. Belirtilen tarihe kadar 

eşleşmezse ya da iptal edilmezse, bu tarihte gün sonunda işlem sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir. 
İşlem sisteminde, sözleşmenin vade sonundan daha ileri bir tarih girilmesine izin verilmez.  

 
� Gerçekleşmezse İptal Et (GIE): Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin 

tamamının gerçekleşmesi, aksi takdirde tamamının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür. 
 

� Kalanı İptal Et (KIE): Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının 
veya bir kısmının gerçekleşmesi, aksi takdirde gerçekleşmeyen kısmının iptal edilmesi için kullanılan emir 
türüdür. 

Günlük fiyat limitleri dışında alt limit fiyatından daha düşük alış emirleri, üst limit fiyatından daha yüksek fiyatlı satış 
emirleri Sisteme gönderilebilir. Söz konusu emirler “Durdurulmuş” statüyle Sistem tarafından kabul edilmekte olup, fiyat 
değişim limitleri içine girdiklerinde aktif hâle gelerek işleme konu olurlar. 
 
Piyasada gerçekleştirilen alım-satım işlemleri üzerinden; 
 

� Pay Piyasası endekslerine dayalı sözleşmelerde borsa payı işlemin her iki tarafından opsiyon sözleşmeleri için 
prim hacminin ve vadeli işlem sözleşmeleri için işlem hacminin %0,004’ü (yüzbinde dört) oranında, 

� Pay Piyasası endekslerine dayalı sözleşmeler dışındaki sözleşmelerde ise borsa payı, işlemin her iki tarafından 
opsiyon sözleşmeleri için prim hacminin ve vadeli işlem sözleşmeleri için işlem hacminin %0,003’ü (yüzbinde 
üç) oranında borsa payı alınır. 

  



                     
 

    
 

 
 

Borsa İstanbul ücretlendirme tablosuna da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz; 
 
http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/piyasalar/borsa-istanbul-ucretlendirme-tablosu.xlsx?sfvrsn=82 
 
Seans saatleri;  

TAM İŞ GÜNÜ 

Pazar Seans Saatleri 

Pay Türev Pazarı 09:30 – 18:10 

Diğer Türev Pazarları 09:30 – 18:15 

 
YARIM İŞ GÜNÜ 

Pazar Seans Saatleri  
Pay Türev Pazarı 09:30 – 12:40 

Diğer Türev Pazarları 09:30 – 12:45 
 
 
5. BÖLÜM 
 
RİSK YÖNETİMİ & TEMİNATLANDIRMA 
 
Sistemde, işlem öncesi ve işlem sonrası olmak üzere iki katmanlı bir risk yönetimi yapısı oluşturulmuştur. İşlem öncesi 
risk yönetimi, işlem öncesi risk yönetimi uygulaması olan PTRM tarafından yapılmaktadır. PTRM, Sisteme girilen emirler 
ve gerçekleştirilen işlemlerden dolayı karşılaşılabilecek olası riskleri kontrol etmeye ve söz konusu riskleri izlemeye 
yönelik olarak işlem ve takas platformları ile entegre olarak geliştirilmiş bir risk yönetimi uygulamasıdır. Uygulama ile 
işlem terminali, FixAPI ve OUCH protokollerinden sisteme gönderilen emirlerin ve gerçekleşen işlemlerin riskleri kontrol 
edilir. Risk kontrolleri emirler sisteme kabul edilmeden önce (emir öncesi), kabul edildikten sonra (emir sonrası) ve işlem 
anında olmak üzere farklı aşamalarda yapılabilir.  
 
İşlem sonrası risk yönetimi Takasbank tarafından yapılır. Piyasada gerçekleştirilen işlemler için portföy bazında 
teminatlandırma yöntemi uygulanır. Portföy bazında teminat hesaplamasına esas teşkil edecek parametreler 
Takasbank tarafından belirlenir ve duyurulur. Risk yönetimi ve teminatlandırma yöntemine ilişkin olarak Takasbank 
Merkezi Karşı Taraf Mevzuatı hükümleri uygulanır. 
 
Takasbank, portföy bazında teminatlandırma işlemlerinde BISTECH Marjin Yöntemi algoritmasını kullanır. BISTECH 
Marjin Yöntemi değişik fiyat ve volatilite (oynaklık) değişim seviyelerine dayalı olarak oluşturulan senaryolar arasından 
maksimum risk göz önünde bulundurularak, teminat tutarı portföy bazında hesaplanmaktadır. En basit haliyle örnek 
vermek gerekirse, portföyünüzde vadeli işlem sözleşmeleri için, başka herhangi bir pozisyonunuz yokken sadece 1 
pozisyon almak için gerekli teminatı öğrenmek için BISTECH Marjin Yöntemi parametrelerinde tanımlanan ve dayanak 
varlık için oluşabilecek maksimum fiyat değişikliğini ifade eden, “Fiyat Değişim Aralığı”na (Price Scan Range-PSR) 
bakılabilir. Böyle bir durumda alacağınız pozisyon için BISTECH Marjin Yöntemi sizden 1 PSR değerinde bir teminat 
isteyecektir. 
 
Kesin kar/zarar gün sonunda hesaplanan uzlaşma fiyatına göre bulunur. Zararlar aynı gün müşteri hesaplarından 
kesilirken, karlar T+1 14:30’a dek hesaplara aktarılır. Bu nedenle gün içinde oluşan karımızı, bugün işlem yapmak için 
kullanabiliriz, fakat  çekemeyiz. Karlar en erken t+1 günü çekilebilir. 
 
Opsiyon sözleşmeleri için; eğer long  pozisyon alınmışsa (alım ya da satım opsiyonu farketmeksizin) maksimum zarar 
ödenen prim kadardır. Eğer short pozisyon alınmışsa maksimum zarar opsiyonun alım veya satım opsiyonu olmasına 
göre değişir. Alım opsiyonlarında maksimum zarar sınırsız olacak, satım opsiyonlarında ise kullanım fiyatı ile prim 
arasındaki fark kadar olacaktır. Opsiyon alım satım işlemlerinde, prim işlem yapılırken ödenir veya tahsil edilir. Taşınan 
pozisyona bağlı olarak mark to market kar veya zarar oluşmaz. Vadede veya vadeye kadar olan süreçte opsiyonun 
kullanımı ile beraber hesaba oluşan kar / zarar tutarı yansıtılır. Bulundurulması gereken teminat dayanak varlık 
fiyatındaki değişime bağlı olarak değişir. 
 

http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/piyasalar/borsa-istanbul-ucretlendirme-tablosu.xlsx?sfvrsn=82


                     
 

    
 

 
 

VIOP müşterine günsonu margin call oluşumları, her akşam saat 21:00 sms ve email olarak yapılmakta, ertesi gün saat 
12:00 ye kadar nakit girişi ya da pozisyon kapatma yaparak teminat tamamlamada bulunmaları talep edilmektedir. Ertesi 
gün saat 15:00 de halen MC de olan müşterilere ise, Takasbank tarafından asgari 50 TL’den başlayan tutarlarda 
temerrüt cezası uygulanmaktadır. Ayrıca ilgili Kurum’ un VIOP Takas’ a teminat yatırma ve çekmesi engellenerek ilgili 
Kurum’ a da yaptırım uygulanmaktadır. 
 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Tam Gün Yarım Gün 

Nema Dağıtım 07:30 07:30 

Teminat Yatırma - Çekme Başlangıç Saati 08:00 08:00 

Bir Önceki İş Günü Eksi Nakit Nedeniyle Dağıtılamayan Kârın Dağıtım Başlangıç 
Saati 08:15 (T+1) 08:15 (T+1) 

Marjin Kapama Son Saati (Temerrüt Başlangıç Saati) 15:00 11:00 

TL Teminat Çekme Son Saati 15:40 11:40 

Nemalandırma Son Saati 15:40 11:40 

Nemalandırmama Talimatı Verme Son Saati 15:40 11:40 

ELÜS VİS için Fiziki Teslimat Son Saati (Temerrüt Başlangıç Saati) 17:00 14:00 

TL Dışı Teminat Çekme Son Saati 18:15 12:45 

Teminat Yatırma Son Saati 18:15 12:45 

MKK'da Açılan Hesapların BISTECH'e Gönderilme Saati 18:15 12:45 

Uzlaşma Fiyatı İlanı 19:00 13:30 

Opsiyon Kullanım Talimatı Son Saati 19:20 13:50 

Otomatik Opsiyon Kullanımını Reddetme Son Saati 19:20 13:50 

BISTECH Hesap Açma/İlişkilendirme Son Saati  19:20+ 13:50+ 

Kesinleşmiş Kâr/Zarar Hesaplama Saati (Günsonu Döngüsü) 19:20+ 13:50+ 

Akşam Döngüsü Başlangıcı 19:30 14:00 

Hesap Güncellemesi (Kârların Eklenmesi/Zarar Tahsilatı) (Akşam Döngüsü 
Sonunda) 19:30+ 14:00+ 

Teminat Tamamlama Çağrısı (Akşam Döngüsü Sonunda) 19:30+ 14:00+ 

Çoklu Hesaplara Ait Pozisyonların Bildirilmesi 21:00 16:00 

Takasbank Ekranındaki Gün Sonu İşlemleri 21:30+ 16:30+ 

 
  



                     
 

    
 

 
 

 İşlem Teminatı Kompozisyonu ve Değerleme Katsayıları 
 
Piyasa’da hesaplanan toplam teminat gereksiniminin en az % 50’sinin Türk Lirası teminattan oluşması gerekir. Yönetim 
Kurulu Piyasa’daki gelişmelere göre bu oranı değiştirmeye yetkilidir. Türk Lirası dışında teminata kabul edilecek diğer 
varlıklar ve bunlara ilişkin kompozisyon limitleri için aşağıda verilen tabloda belirtilen oranlar uygulanır. Kompozisyon 
limitleri, yatırılmış TL ve diğer teminat bakiyelerinin toplamı üzerinden uygulanır. Takasbank Yönetim Kurulu teminat 
olarak kabul edilecek yeni varlıklar için kompozisyon limitleri belirlemeye veya bu Prosedür ile belirlenmiş olanlar da 
dahil kompozisyon limitlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir. 
 

 
  



                     
 

    
 

 
 

        İşlem Teminat Değerlerinin Güncellenmesi  
 

  
 

Nakit Teminatların Nemalandırılması : Üyeler tarafından tesis edilen nakit Türk Lirası üyelik teminatı ile işlem 
teminatları, zorunlu karşılık olarak tesis edilecek kısmı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, kredi riski ve likidite 
koşulları dikkate alınarak Takasbank tarafından mümkün olan en iyi koşullarla nemalandırılır. Nemalandırma işlemi, 
Takasbank limitleri dâhilinde yapılır. İşlem teminatlarının nemalandırma işlemleri saat 15:40’taki Üye hesap bakiyeleri 
üzerinden yapılır. İşlem teminatı hesaplarında bulundurulan nakit teminatlar, Takasbank tarafından günün piyasa 
koşullarına göre en iyi gayret gösterilmek suretiyle nemalandırılır ve nema tutarı ilgili hesaplara bir sonraki iş günü 
aktarılır. 15:40’tan sonra Takasbank’a teminat olarak yatırılan nakit teminatlar nemalandırılmaz. Nemalandırılma sonucu 
elde edilen brüt nema tutarlarından, vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile Takasbank komisyonu düşülür. 

 
 
 
 
 



                     
 

    
 

 
 

Sözleşme 
Adı 

Sözleşme 
Büyüklüğü  
1 adet söz.için 

Kotasyon 
Şekli  

Günlük Fiyat 
Hareketi  

Min. Fiyat Adımı  Vade Sonu 
Uzlaşma Fiyatı 

Sözleşme 
Vadesi 

Son İşlem 
Günü 

Vade Ayları 

BIST30 
Vadeli İşlem 
Sözleşmeleri 

Endeks değerinin 
1.000'e bölünmüş 
hali, Her bir endeks 
vadeli işlem 
sözleşmesi bu 
şekilde hesaplanan 
100 adet dayanak 
varlığı temsil eder. 
Örnek: (BIST 30 
Endeksi / 1.000) * 
100 TL = (78.000 / 
1.000) * 100 = 
7.800,00 TL 

25 endeks 
puanı = 
2,5 TL 
 
 
 

Baz fiyatın %±15’i  0,025 TL  

Dayanak varlık 
BIST 30 
Endeksinin son 
işlem gününde 
spot piyasadaki 
seansta sürekli 
müzayedenin son 
30 dk. süresince 
ilan edilen endeks 
değerlerinin 
zaman ağırlıklı 
ortalaması ile 
BIST 30 Endeks 
kapanış değerinin 
sırasıyla %80 ve 
%20 oranlarıyla 
ağırlıklandırılması 
ile hesaplanan 
değerin 1000’e 
bölünmesi 
suretiyle 
hesaplanır.  
 
Vade sonu 
uzlaşma fiyatı, 
bulunan değerin 
en yakın fiyat 
adımına 
yuvarlanması ile 
elde edilen 
değerdir. 

Her vade 
ayının  
son iş 
günü  

Her vade 
ayının 
son iş günü  

3 adet birbirini takip eden 
çift ay ve Aralık 



                     
 

    
 

 
 

BIST30 
Opsiyon 
sözleşmeleri 

Endeks 
değerlerinin 
1.000'e bölünmüş 
halidir.  
 
Her bir endeks 
opsiyon sözleşmesi 
bu şekilde 
hesaplanan 100 
adet dayanak 
varlığı temsil eder. 
 
(Örneğin BIST-30 
Endeksi/1.000)*100 
TL = 
(78.000/1.000)*100 
= 7.800,00 TL). 

Bir adet 
dayanak 
varlığın 
opsiyon primi 
olarak, 
virgülden 
sonra iki 
basamak 
olacak şekilde 
kote edilir.  
 
Minimum fiyat 
adımı 0,01’dir  

Baz Fiyat 
Limit 
Değeri 

0,01-14,99 +20,00 

15,00-
99,99 

200% 

100,00 ve 
üstü 

+50,00 

 

0,01 TL  

Her vade 
ayının  
son iş 
günü 

Her vade 
ayının 
son iş günü 

3 adet birbirini takip eden 
çift ay ve Aralık 

TL/Dolar  
 
 
 

1.000 ABD Doları 

 
 
 
 
1 ABD 
Doları'nın TL 
cinsinden 
değeri 
virgülden 
sonra dört 
basamak 
halinde kote 
edilir. 
 
Örneğin, 
1,6155 TL 
veya 1,6160 
TL 
 
 
 
 

Baz fiyatın % ±10'u  

0,0001 TL 
(Minimum fiyat 
adımının değeri 
bir sözleşme için 
0,1 TL’ye 
(0,0001*1000) 
karşılık gelir.) 

Son işlem günü 
saat 15:30’da 
TCMB tarafından 
açıklanan 
gösterge 
niteliğindeki ABD 
Doları alış ve satış 
kurları 
ortalamasıdır. 
 
Belirlenen vade 
sonu uzlaşma 
fiyatı en yakın 
fiyat adımına 
yuvarlanır. 

Her vade 
ayının  
son iş 
günü 

Her vade 
ayının 
son iş günü  

Vade döngü ayları Şubat, 
Nisan, Haziran, Ağustos, 
Ekim ve Aralık'tır. 



                     
 

    
 

 
 

TL/Euro  1.000 Euro 

 
 
1 Euro’nun  
TL cinsinden 
değeri 
virgülden 
sonra dört 
basamak 
halinde kote 
edilir.  
 
Örneğin 
2,1155 TL 
veya 2,1160 
TL) 
 
 

Baz fiyatın % ±10'u  

0,0001 TL 
(Minimum fiyat 
adımının değeri 
bir sözleşme için 
0,1 TL’ye 
(0,0001*1.000) 
karşılık gelir.) 

 
 
Son işlem günü 
saat 15:30’da 
TCMB tarafından 
açıklanan 
gösterge 
niteliğindeki Euro 
alış ve satış 
kurları 
ortalamasıdır. 
 
Belirlenen vade 
sonu uzlaşma 
fiyatı en yakın 
fiyat adımına 
yuvarlanır. 
 
 

Her vade 
ayının  
son iş 
günü 

Her vade 
ayının 
son iş günü  

Vade döngü ayları Şubat, 
Nisan, Haziran, Ağustos, 
Ekim ve Aralık'tır 

RUB/TL 100.000 Rus 
Rublesi 

 
 
1 Rus 
Rublesi’nin TL 
cinsinden 
değeri 
virgülden 
sonra beş 
basamak 
halinde kote 
edilir 
 
Örneğin, 
0,06432; 
0,06579; 
0,06698 gibi). 
 
 

Baz fiyatın % ±10'u 

0,00001 TL 
(Minimum fiyat 
adımının değeri 
bir sözleşme için 1 
TL’ye 
(0,00001*100.000) 
karşılık gelir) 

 
 
Son işlem günü 
15:30’da TCMB 
tarafından 
açıklanan 
gösterge 
niteliğindeki Rus 
Rublesi alış ve 
satış kurları 
ortalamasıdır. 
 
Belirlenen vade 
sonu uzlaşma 
fiyatı en yakın 
fiyat adımına 
yuvarlanır. 
 
 
 

Her vade 
ayının  
son iş 
günü 

Her vade 
ayının 
son iş günü  

Vade döngü ayları Şubat, 
Nisan, Haziran, Ağustos, 
Ekim ve Aralık'tır. 



                     
 

    
 

 
 

CNH/TL 
 
10.000 Offshore 
Çin Yuanı 

1  Offshore 
Çin Yuanı ’nın 
TL cinsinden 
değeri 
virgülden 
sonra dört 
basamak 
halinde kote 
edilir. 
 
Örneğin,  
0,4893; 
0,4917; 
0,5005 gibi). 

Baz fiyatın % ±10'u 

0,0001 TL 
(Minimum fiyat 
adımının değeri 
bir sözleşme için 1 
TL’ye 
(0,0001*10.000) 
karşılık gelir.) 

 
 
Hong Kong 
Treasury Markets 
Association 
tarafından son 
işlem gününde 
açıklanan ABD 
Doları/Offshore 
Çin Yuanı çapraz 
kuru (USD/CNY 
(HK)) ile TCMB 
tarafından son 
işlem günü 
açıklanan 
gösterge 
niteliğindeki ABD 
Doları alış ve satış 
kurları ortalaması 
kullanılarak 
hesaplanan 
Offshore Çin 
Yuanı/Türk Lirası 
kurudur. 
 

Her vade 
ayının  
son iş 
günü 

Her vade 
ayının 
son iş günü  

Vade döngü ayları Şubat, 
Nisan, Haziran, Ağustos, 
Ekim ve Aralık'tır. 

EUR/USD 
Çapraz Kuru 

 
 
 
1000 Euro 

1 Euro’nun 
ABD Doları 
cinsinden 
değeri 
virgülden 
sonra dört 
basamak 
halinde kote 
edilir. 
1,2710;1,2711 
gibi 

Baz fiyatın % ±10'u 

0,0001 TL 
(Minimum fiyat 
adımının değeri 
0,1 ABD Doları’na 
karşılık 
gelmektedir 

 
TCMB’nin son 
işlem gününde 
açıkladığı 
gösterge 
niteliğindeki 
Euro/Amerikan 
Doları çapraz 
kurudur. 
Belirlenen vade 
sonu uzlaşma 
fiyatı en yakın 
fiyat adımına 
yuvarlanır. 
 

Her vade 
ayının  
son iş 
günü 

Her vade 
ayının  
son iş günü 

Vade döngü ayları Şubat, 
Nisan, Haziran, Ağustos, 
Ekim ve Aralık'tır. 



                     
 

    
 

 
 

 
 

  

ALTIN GRAM 1 gram saf altın 

 
1 gram altının 
Türk Lirası 
cinsinden 
değeri 
virgülden 
sonra iki 
basamak 
olacak şekilde 
sisteme girilir. 

Baz fiyatın % ±10'u 
Minimum fiyat 
adımı 0,01 TL’dir. 

Son işlem 
gününde 
Londra’da 
öğleden sonra 
oluşan altın 
Dolar/ons fiyatının 
(ICE Benchmark 
Administration 
tarafından 
açıklanan LBMA 
Gold Price P.M.) 
Merkez 
Bankasının saat 
15.30’da 
açıklayacağı 
gösterge 
niteliğindeki ABD 
Doları alış ve satış 
kurları ortalaması 
kullanılarak 
TL/gram’a 
çevrilmesi ile 
bulunan değer 
vade sonu 
uzlaşma fiyatı 
olarak kullanılır.  

Her vade 
ayının 
son iş 
günü 

Her vade 
ayının 
son iş günü 

Şubat, Nisan, Haziran, 
Ağustos, Ekim ve Aralık. 
Aynı anda içinde bulunulan 
aya en yakın üç vade 
ayına ait sözleşmeler işlem 
görür. 



                     
 

    
 

 
 

VIOP’ta İŞLEM GÖREN SÖZLEŞMELERİN  ÖZELLİKLERİ 

Sözleşme Adı Sözleşme 
Büyüklüğü  
1 adet söz.için 

Kotasyon Şekli  Günlük Fiyat 
Hareketi  

Min. Fiyat Adımı  Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Sözleşme 
Vadesi 

Son 
İşlem 
Günü 

Vade Ayları 

ALTIN ONS  1 ONS ALTIN 

1 ons altının 
ABD Doları 
cinsinden değeri 
virgülden sonra 
iki basamak 
olacak şekilde 
işlem sistemine 
girilir. (Örnek: 
1.450,05; 
1.450,10 gibi). 

Baz fiyatın % 
±10'u  

0,05  ABD 
Doları’na karşılık 
gelmektedir.  

 
Son işlem gününde Londra’da 
öğleden sonra oluşan altın 
Dolar/ons fiyatıdır (ICE 
Benchmark Administration 
tarafından açıklanan LBMA 
Gold Price P.M.). 

Her vade 
ayının  
son iş günü 

Her vade 
ayının 
son iş 
günü  

Şubat, Nisan, Haziran, 
Ağustos, Ekim ve Aralık. 
(Aynı anda içinde 
bulunulan aya en yakın üç 
vade ayına ait 
sözleşmeler işlem görür.) 

VOB-Ege 
Pamuk 1.000 kg(1 ton)   

1 kg 41 Renk 
baz kalite Ege 
pamuğun TL 
cinsinden değeri 
virgülden sonra 
üç basamak 
halinde kote 
edilir. Minimum 
fiyat adımı 
0,005’dir. 

Baz fiyatın % 
±10'u  

0,005 (Min. Fiyat 
AdımıDeğeri =5 
TL)  

Son işlem günü ve 
öncesindeki işlem gününe ait 
İzmir Ticaret Borsası’nda 41 
Renk Ege Pamuğu baz 
kalitesi için açıklanan kapanış 
fiyatlarının en az olarak 
tanımlananlarının aritmetik 
ortalaması vade sonu 
uzlaşma fiyatı olarak 
belirlenir. 

Her vade 
ayının son 
iş günü  

Her vade 
ayının 
son iş 
günü 

Mart, Mayıs, Temmuz, 
Ekim ve Aralık (Aynı anda 
içinde bulunulan aya en 
yakın iki vade ayına ait 
sözleşmeler işlem görür.) 

VOB-Anadolu 
Kırmızı Buğday 5,000 kg(5 ton) 

1 kg Anadolu 
kırmızı sert 
ikinci sınıf baz 
kalitede 
buğdayın TL 
cinsinden değeri 
virgülden sonra 
dört basamak 
halinde kote 
edilir. (virgülden 
sonraki son 
rakamı 0 (sıfır) 
ya da 5 (beş) 
olur (0,9865 
veya 0,9870 
TL/kg gibi). 

Baz fiyatın % 
±10'u 

0,005 (Min. Fiyat 
AdımıDeğeri 
=2,5 TL) 

Son işlem günü Konya Ticaret 
Borsası’nda Anadolu Kırmızı 
Sert Buğdayının ikinci sınıf 
baz kalitesi için gün sonu 
itibariyle oluşmuş fiyatların 
miktar ağırlıklı ortalaması 
hesaplanır. 

Her vade 
ayının son 
iş günü 

Her vade 
ayının 
son iş 
günü 

Ocak, Şubat, Mayıs, 
Temmuz, Eylül ve Aralık. 
(Aynı anda içinde 
bulunulan aya en yakın üç 
vade ayına ait 
sözleşmeler işlem görür. 
Bu üç vade ayından biri 
Eylül değilse, Eylül vade 
ayı ayrıca işleme açılır.) 



                     
 

    
 

 
 

VOB-Baz Yük 
Elelktrik 
(Nakdi 
Uzlaşmalı) 

Her vade 
ayındaki gün 
sayısına ve 
yaz/kış saati 
uygulamasına 
göre 
değişmektedir.   

 
1 MWh elektrik 
enerjisinin TL 
değeri virgülden 
sonra iki 
basamak olarak 
ifade edilir. 
(örn.121,25) 

Baz fiyatın % 
±10'u  0,10 

Vade ayının her bir saati için 
Piyasa İşleticisi tarafından 
açıklanan Kısıtsız Piyasa 
Takas Fiyatlarından (KPTF) 
hesaplanan basit aritmetik 
ortalama son uzlaşma fiyatı 
olur. 

Her vade 
ayının son 
iş günü  

Her vade 
ayının 
son iş 
günü 

Aynı anda içinde 
bulunulan ay ve takip 
eden 15 ay olmak üzere 
toplam 16 ay. 

Pay Opsiyon  
Sözleşmeleri 

Standart 
sözleşmeler için  
100 adet  Eski   
pay senedi 

 
Dayanak varlık 
bazında verilen 
prim üzerinden 
girilir. Minimum 
fiyat adımı 
0,01’dir. 

Fiyat değişim 
limiti yoktur. 

Bir adet 
sözleşme ve 
katları 

 
Her vade 
ayının son 
iş günü 

Her vade 
ayının 
son iş 
günü 

Yılın tüm ayları.  
 
Aynı anda içinde 
bulunulan ay ve bu aya en 
yakın iki ay olmak üzere 
toplam 3 vade ayına ait 
sözleşmeler işlem görür. 
 
Bu üç vade ayından biri 
Aralık değilse, Aralık vade 
ayı ayrıca işleme açılır. 

Pay Vadeli 
İşlem  
Sözleşmeleri 

Standart 
sözleşmeler için  
100 adet  Eski   
pay senedi 

Fiyat teklifleri bir 
adet dayanak 
varlık için 
verilen fiyat 
üzerinden girilir. 
 

Baz fiyatın % 
+- 20'sidir 
 

0,01 

Dayanak varlık olarak kabul 
edilen pay senedinin, son 
işlem gününde spot piyasada 
ikinci seans sonundaki 
kapanış seansında oluşan 
kapanış fiyatıdır. 

Her vade 
ayının son 
iş günü 

Her vade 
ayının 
son iş 
günü 

Yılın tüm ayları.  
 
Aynı anda içinde 
bulunulan ay ve bu aya en 
yakın iki ay olmak üzere 
toplam 3 vade ayına ait 
sözleşmeler işlem görür. 
 
Bu üç vade ayından biri 
Aralık değilse, Aralık vade 
ayı ayrıca işleme açılır. 

 

  



                     
 

    
 

 
 

 

 

SÖZLEŞMELERİNİN HEPSİ  İÇİN 
GÜN SONU UZLAŞMA 
FİYATI 

Seans sonunda hesapların güncellenmesinde kullanılan günlük uzlaşma fiyatı aşağıdaki şekilde hesaplanır ve en yakın fiyat adımına 
yuvarlanır: 
 
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı günlük uzlaşma 
fiyatı olarak belirlenir. 
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin miktar ağırlıklı 
ortalama fiyatı alınır. 
c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı, 
d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir. 
Seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının hesaplanamaması veya hesaplanan fiyatın piyasa 
gerçeklerini yansıtmaması durumunda, aşağıda belirtilen yöntemler tek başına ya da birlikte kullanılarak günlük uzlaşma fiyatı tespit 
edilebilir. 
 

POZİSYONLİMİTLERİ&  
 
 
 
 
 
 
 
 
UZLAŞMA ŞEKLİ        
 
 
DOLAR KURU 

VİOP'da işlem görecek sözleşmeler için uygulanacak olan pozisyon limitleri toplam açık sözleşme sayılarının mutlak adedi ve yüzdesel 
değeri olmak kaydıyla iki şekilde takip edilir. Yüzdesel limitlerin kontrol edilmesine ancak mutlak limitler aşıldıktan sonra başlanır. 
 
Mutlak limit hesap bazında ve HER VADE AYI  için; 

� DÖVİZ ,EUR/USD ÇAPRAZ KUR ve  ENDEKS sözleşmeleri için 20.000 adet  
� ALTIN ,PAMUK, BUĞDAY sözleşmeleri için 10,000 adet,   
� ALTIN ONS sözleşmeleri için 30,000 adet 

 
 
PAY SENEDİ VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDE FİZİKİ TESLİMATLI UZLAŞMA, DİĞER TÜM SÖZLEŞMELERDE 
NAKDİ UZLAŞMA YAPILIR. 
  
Dolar cinsinden işlem gören  EUR-USD ve Altın Ons  sözleşmelerinde ABD Doları değerlerinin TL'ye çevrilmesinde TCMB tarafından 
saat 15:30 itibarıyla açıklanan gösterge niteliğindeki ABD Dolar Alış Kuru esas alınır. Borsa tarafından gerekli görülen durumlarda ya da 
TCMB tarafından gösterge niteliğindeki ABD Doları Alış Kurunun açıklanmaması durumunda, Dolar Kuru spot piyasada oluşan Dolar 
kurları dikkate alınarak güncellenebilir. 
 

 


