
 

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BORSA VE PİYASA 

PİYASALAR 

PAY PİYASASI 

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda farklı sektörlerden şirketlerin payları, rüçhan hakkı kuponları, borsa yatırım fonları, varantlar ve 

sertifikalar işlem görmektedir. Borsa İstanbul Pay Piyasası yerli ve yabancı yatırımcılar için likit, şeffaf ve güvenli yatırım ortamı 

sağlamaktadır. 

 

Pay Piyasası’nda işlemler elektronik alım satım sistemi aracılığıyla fiyat ve zaman önceliği kuralı baz alınarak “Sürekli Müzayede”, 

“Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede” ve “Tek Fiyat” yöntemlerinde otomatik olarak gerçekleşmektedir. İşlemler biri sabah diğeri öğleden 

sonra olmak üzere iki ayrı seansta yapılmaktadır. Her iki seansın başında “Açılış Seansı” düzenlenmekte olup ikinci seansın sonunda ise 

ayrıca “Kapanış Seansı” düzenlenmektedir. 

 

Borsa İstanbul üyeleri yatırımcılardan elektronik olarak topladıkları emirleri uzaktan erişim ağı üzerinden FIX Protokolü ve ExAPI 

mesajlaşma ara yüzü (ExAPI) aracılığıyla Borsa İstanbul’a göndermektedirler. Buna ilave olarak üye temsilcileri, alıcı ve satıcıların 

emirlerini Borsa İstanbul’da ve üye merkez ofislerinde bulunan işlem terminalleri aracılığı ile Elektronik Alım Satım Sistemi’ne 

girebilmektedirler. 

 

Pay Piyasasında işlemler aşağıdaki pazarlarda gerçekleştirilmektedir: 

 

Ulusal Pazar  
Borsa İstanbul kotasyon şartlarını tümüyle karşılayan şirketler Ulusal Pazar’da işlem görmektedir. 

 

Kurumsal Ürünler Pazarı  
Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları payları ile borsa yatırım 

fonları katılma belgeleri, aracı kuruluş varantları ve sertifikalar kot içi pazar niteliğindeki Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem 

görmektedir. 

 

İkinci Ulusal Pazar 
Küçük ve orta ölçekli şirketler, Ulusal Pazar’dan geçici veya sürekli olarak çıkartılan şirketler ile Ulusal Pazar için geçerli kotasyon ve 

işlem görme koşullarını sağlayamayan şirketler İkinci Ulusal Pazar’da işlem görmektedir. 

 

Gözaltı Pazarı  
Gözaltı Pazarı, belirli koşulların ortaya çıkması sonucunda, şirketlerin izleme ve inceleme kapsamına alınması durumlarında sürekli 

gözetim, denetim ve izleme ortamında, yatırımcıların devamlı ve zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak önlemlerle birlikte payların 

Borsa İstanbul bünyesinde işlem görebileceği pazardır. 

 

Birincil Piyasa 
Pay ihraç eden şirketler (fon talep edenler) ile tasarruf sahiplerinin (fon arzedenler) doğrudan karşılaştıkları piyasadır. Pay Piyasası 

Sistemi aracılığıyla Borsada halka arz edilecek payların birincil piyasa işlemleri saat 10:30-12:00 arasında yapılmaktadır. 

 

Toptan Satışlar Pazarı  
Toptan Satışlar Pazarı, önceden alıcıları belirli olan veya olmayan, belirli bir miktarın üzerindeki pay işlemlerinin Borsa’da güven ve 

şeffaflık ortamında, organize bir piyasada gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. 

 

Rüçhan (Yeni Pay Alma) Hakkı Kupon İşlemleri 
Payları Borsada işlem gören şirketlerin nakdi sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri rüçhan hakkı kullanma süresi içinde, söz konusu 

payların üzerinde bulunan rüçhan haklarının alınıp satılması için, Borsaca belirlenecek süre içinde "R" özellik koduyla rüçhan hakkı 

kupon sıraları işleme açılır. 

 

Rüçhan hakkı kuponları, Pay Piyasasında geçerli olan kurallarla işlem görür. 

 

Serbest İşlem Platformu (SİP) 
SPK’nın 3 Haziran 2011 tarih ve 17/519 sayılı kararı kapsamında; payları Borsa İstanbul’da işlem görmeyen halka açık şirketlerin 

finansal durumlarının ve halka açıklık yapılarının değerlendirilmesi sonucunda SPK kaydındaki bazı şirketlerin paylarının Borsamızda 

işlem görmesine karar verilmiştir. SPK tarafından belirlenen şirketlerle ilgili olarak Pay Piyasası bünyesinde SİP oluşturulmuştur. Söz 

konusu Platformun işleyiş usul ve esasları Borsamızın 30.12.2011tarih ve 386 sayılı Genelgesi ile düzenlenmiş ve işlemlere 10 Mayıs 

2012 tarihinde başlanmıştır.  

SİP’te işlemler, Pay Piyasası pazarlarındaki seans saatleri içinde gerçekleşir ve “tek fiyat yöntemi” uygulanır. SİP’te gün içinde 4 kez 

emir toplanarak fiyat belirlenir.  

 

Şirket payları Platformda işlemlerin başlayacağı ilk gün, ilk seans serbest marj ile işlem görmeye başlar, işlem gerçekleşinceye kadar 

serbest marj uygulanır. İlk işlemin oluştuğu seansı izleyen seans, gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden baz fiyat ve 

fiyat değişim sınırları hesaplanır ve uygulanır. Fiyat değişim sınırlarının hesaplanmasında kullanılacak fiyat marjı %10’dur. 

 

SİP’te işlem gören paylar brüt takas uygulamasına tabidir. A-B-C gruplaması yoktur ve  buradaki paylar açığa satışa ve kredili menkul 

kıymet işlemlerine konu edilemezler. 

 



Emir Tipleri  

 

Normal Emirler  

 

İşlem birimi halinde verilmiş, küsüratsız, tam olarak 1 lot (1 adet ya da 1 TL nominal) ve katlarından oluşan emirlerdir. Normal emirleri 

dört ayrı gruba ayırmak mümkündür. Ancak tüm çeşitlerde bir fiyat limiti söz konusudur.  

Limit Fiyatlı Emirler: Fiyat ve miktarın girildiği emirlerdir. Girildiği anda kısmen veya tamamen işlem olmazsa, gerçekleşmeyen kısım 

fiyat ve zaman öncelik sıralamasına uygun olarak payın bekleyen (pasif) emirleri arasına yazılır. 

 

Kalanı İptal Et Emirler (KİE): Fiyat ve miktarın girildiği, ancak sisteme gönderildiği anda hiç işlem görmezse tamamının, kısmen işlem 

gördüğü durumda görmeyen kısmın emir dosyasına pasif olarak yazılmayarak, sistem tarafından otomatik olarak iptal edildiği bir emir 

türüdür. 

 

Özel Limit Fiyatlı Emirler (OLFE): Emir miktarının "sıfır-0" olarak girildiği, sadece fiyat verilerek sisteme aktarılan emirlerdir. Varsa 

daha iyi fiyat seviyelerindekilerden başlamak üzere belirtilen fiyata kadar olan bütün emirleri karşılamak amacı ile girilir. Eğer girildiği 

anda işlem yapılabilecek emir yoksa pasife yazılmayarak anında sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. 

 

Özel Limit Değerli Emirler (OLDE): Özel limit fiyatlı emirlerin belirli bir tutar sınırı konmuş şeklidir. Miktar "Sıfır-0" olarak girilir. 

"Fiyat" girilir. Emre maksimum işlem değeri "TL" olarak yazılır. Bu tür emirler için "Maksimum Değer" kısıtı (limit), emir miktarıdır. 

Sistem, belirtilen tutardan fazla olmamak şartıyla, girilen limit fiyat seviyesini de dikkate alıp, en iyi fiyatlı emirlerden itibaren işlem 

gerçekleşmesine olanak sağlayacaktır. Eğer belirtilen fiyat seviyesine ulaşmadan girilen tutar karşılandıysa, daha fazla işlem olmasına 

sistem izin vermeyecektir. Bu emir türü de pasife yazılamayan yani girildiği anda karşı tarafta emir varsa işlem gören, aksi takdirde 

otomatik olarak sistem tarafından iptal edilen bir emir türüdür. 

 

Açılış Fiyatlı Emirler (AFE): Açılış seansı süresince yalnızca miktar belirtilerek fiyatsız girilen emirlerdir. Açılış fiyatından işlem 

görürler. Öncelik açısından açılış fiyatına eşit ve daha iyi limit fiyatlı emirlerden sonra gelir; kendi aralarında ise zaman önceliğine göre 

sıralanırlar. 

 

Kapanış Fiyatlı Emirler (KAFE): Kapanış seansı süresince yalnızca miktar belirtilerek fiyatsız girilen emirlerdir. Kapanış fiyatından 

işlem görürler. Öncelik açısından kapanış fiyatına eşit ve daha iyi limit fiyatlı emirlerden sonra gelir; kendi aralarında ise zaman 

önceliğine göre sıralanırlar. 

 

Özel Emirler  

 

Borsa Yönetim Kurulu tarafından, menkul kıymet bazında belirlenen pay sayısını aşan ve başka bir özel emir ile eşlendiğinde Borsa 

İstanbul yetkilisinin onayıyla gerçekleştirilen, bölünmez bir bütün olarak işlem gören emirlerdir. Her bir pay için Borsa tarafından ayrı 

ayrı belirlenen miktarın üzerindeki emirler özel emir şeklinde verilebilir. Özel emir miktarı, ödenmiş sermayenin en fazla %10’una kadar 

olabilir. Özel emirler kısmi olarak eşleştirilemezler. Sisteme girilen özel emirler eşleştirilmeden önce istenildiği zaman iptal edilebilir. 

Özel emir işlemleri tescil edilmez, ancak işlem hacmi ve işlem miktarı hesaplamalarında dikkate alınır. Özel emir sisteme girildiğinde, 

değiştirildiğinde, eşlendiğinde veya iptal edildiğinde tüm üye temsilcilerine bilgi içerikli mesajla duyurulur.  

 

Emir Geçerlilik Süreleri 

Günlük Emir: “Günlük Emir” olarak adlandırılmasına ve günde iki seans olmasına rağmen, yalnızca verildiği seans sonuna kadar 

sistemde işlem görmek üzere bekleyebilen emir türüdür. Seans sonuna kadar işlem görmezse, iptal edilecektir. Sistem, aksi 

belirtilmedikçe, bütün emirleri günlük emir olarak kabul edecektir. 

Emrin kısmen karşılanması durumunda, geriye kalan karşılanmamış miktar seans sonuna kadar bekletilecek ve yine karşılanmamışsa, 

sistem tarafından iptal edilecektir. 

Anlık Emir: Emre iliştirilen bu koşul, emrin sisteme girildiği anda mümkün olan miktarının karşılanması ve kalan kısmının da pasife 

yazılmadan iptal edilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu emir türü sadece girildiği an için geçerli olan bir emir türüdür. KİE, 

OLFE ve OLDE türü emirler de anlık emir olarak nitelendirilebilir. 

Tarihli Emir: Emrin, karşılanmak üzere belirli bir tarihe kadar sistemde durmasını sağlar. Mevcut uygulamada emrin maksimum 

geçerlilik süresi emrin girildiği iş günü ile sınırlıdır. İlk seansta tarihli olarak girilen emir ikinci seansta da geçerli olacaktır. Ancak ikinci 

seansta da eşleşmez ise gün sonunda iptal edilecektir. İkinci seans içinde verilecek 1 günlük emir sadece ikinci seans için geçerli olacak 

ve gün sonunda iptal edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pay Piyasası İşlem Saatleri 

PP (Ulusal Pazar, Kurumsal Ürünler Pazarı, İkinci Ulusal Pazar, Serbest İşlem Platformu) ve GİP 

1. Seans 09:15-12:30 

Açılış Seansı 09:15-09:35 

    Emir Toplama 09:15-09:30 

    Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi ve Açılış İşlemleri 09:30-09:35 

         Piyasa Yapıcı-İlk Kotasyon Girişi 09:30-09:34  

         Sistem-Otomatik İlk Kotasyon Atama 09:34-09:35 

Sürekli Müzayede (SM) ve Piyasa Yapıcılı SM Yöntemi 09:35-12:30 

Tek Fiyat Seansı 09:35-12:30 

    Emir Toplama 09:35-12:30 

    Tek Fiyatın Belirlenmesi 12:30 (+)* 

 

2. Seans 14:00-17:40 

Açılış Seansı 14:00-14:15 

    Emir Toplama 14:00-14:10  

    Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi ve Açılış İşlemleri 14:10-14:15 

    Piyasa Yapıcı-İlk Kotasyon Girişi 14:10-14:14 

    Sistem-Otomatik İlk Kotasyon Atama 14:14-14:15 

Sürekli Müzayede (SM) ve Piyasa Yapıcılı SM Yöntemi 14:15-17:30  

Tek Fiyat Seansı 14:15-17:33  

    Emir Toplama 14:15-17:30  

    Tek Fiyatın Belirlenmesi 17:30-17:33 

Kapanış Seansı 17:30-17:40 

    Emir Aktarımı 17:30-17:33 

    Emir Toplama 17:33-17:36 

    Kapanış Fiyatlarının Belirlenmesi 17:36-17:38 

Kapanış Fiyatından/Tek Fiyattan İşlemler 17:38-17:40 

 
  

Toptan Satışlar Pazarı  10:30-12:00 

Resmi Müzayede İşlemleri (***) 
   

10:30-12:00 

Birincil Piyasa İşlemleri 10:30-12:00  

Rüçhan Hakkı Kuponu Pazarı Payın bulunduğu pazarın içinde, aynı seans 

süresince gerçekleştirilecektir.RHKP'deki 

menkul kıymetler açılış-kapanış seansına 

seansına dahil edilmez. 

**: Gözaltı Pazarı seansı; resmi tatil nedeniyle sadece ilk seansın yapılmasının söz konusu olduğu günlerde birinci seans süresi dahilinde 

(09:15 – 12:40 saatleri arasında) yapılacaktır. 

*** : ME, MF, MV, MC kodlarıyla yapılan resmi müzayede işlemleri için geçerli olan seans saatlerini ifade eder. 

Not: Yarım iş günü olması nedeniyle tek seans yapılacak günlerde seans, kapanış seansı ile bitirilecek olup,  kapanış seansı süreci 
aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. 

 Emir aktarım aşaması – (3 dakika, 12.30 – 12.33) 

 Emir toplama aşaması – (3 dakika, 12.33 – 12.36) 

 Fiyat belirleme ve kapanış seansı işlemleri aşaması – (2 dakika, 12.36 – 12.38) 

 Kapanış fiyatından / tek fiyattan işlemler aşaması – (2 dakika, 12.38 – 12.40) 



GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI 

Borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak 

amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla Borsa İstanbul 

bünyesinde ayrı bir piyasa olarak Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) kurulmuştur.  

 

GİP’te işlem görecek paylar Pay Piyasası (PP) işlemlerinin gerçekleştiği alım-satım sistemi üzerinde aynı teknik olanaklardan 

faydalanarak işlem görecektir. GİP’teki işlemler büyük ölçüde PP’de uygulanan kurallar çerçevesinde gerçekleşeceğinden aynı 

elektronik işlem platformu üzerinde ayrı bir piyasa oluşturulmuştur. Alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesinde temel olarak “Piyasa 

Yapıcılı Sürekli Müzayede” işlem yöntemi uygulanır. Piyasa yapıcısı bulunmayan işlem sıralarında “Tek Fiyat” işlem yöntemi uygulanır. 

GİP’te alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesinde “Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede” işlem yöntemi uygulanır. Piyasa yapıcısı 

bulunmayan işlem sıralarında “Tek Fiyat” işlem yöntemi uygulanır. 

Pay Piyasası'nda işlem yapma yetkisi bulunan mevcut tüm üyeler Gelişen İşletmeler Piyasası'nda (GİP) da işlem yapma yetkisine sahip 

olmakla birlikte, 2013 yılından itibaren Borsamıza yeni üyelik başvurusunda bulunan üyelerin GİP’de faaliyette bulunabilmesi için GİP 

faaliyet aidatı ödemesi gerekmektedir. 

Pay Piyasası'nda piyasa yapıcı olma kriterlerini sağlayan üyeler Gelişen İşletmeler Piyasası'nda piyasa yapıcı olabilirler. GİP’te piyasa 

yapıcı olmak üzere başvuruda bulunacak şirketlerin GİP Piyasa Yapıcılık Taahhütnamesini imzalaması gerekmektedir. 

Pay Piyasası'nda bulunan emir tipleri Gelişen İşletmeler Piyasası'nda da geçerli olacaktır. 

Üyeler, müşterilerinin GİP’te işlem görecek menkul kıymetlerin birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, şirket 

paylarının GİP Listesi’ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve PP arasındaki 

farklılıklar ve GİP’te işlem görecek menkul kıymetlere yatırım yapmanın riski ve karşılaşabilecekleri diğer riskler konusunda 

yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdürler. Bu çerçevede üyeler, müşterilerin emirlerini GİP’e iletmeden önce müşterilerine 

imzalatmak üzere GİP Risk Bildirim Formu oluşturulmuştur. 

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI 

Borçlanma Araçları Piyasası, sermaye piyasası mevzuatında “Nitelikli Yatırımcı” olarak tanımlanan yatırımcılar tarafından satın 

alınabilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç işlemlerinin (birinci el) gerçekleştirildiği Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı ve ikinci el 

sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin gerçekleştirildiği Kesin Alım-Satım, Repo-Ters Repo, Menkul Kıymet Tercihli Repo ve 

Bankalararası Repo Ters Repo Pazarları ile Pay Piyasası’nda işlem gören, BIST 30 Endeksi’ne dâhil paylardan Borsa Başkanlığı 

tarafından uygun görülen payların işleme konu olduğu Pay Senedi Repo Pazarı ile Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen 

ve Borsa kotunda bulunan dış borçlanma araçlarının işlem gördüğü Uluslararası Tahvil Pazarı’ndan oluşmaktadır. Borçlanma Araçları 

Piyasası'nda, Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş; borçlanma araçları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı 

borçlanma araçları, kira sertifikaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri ile Borsa Yönetim 

Kurulu tarafından işlem görmesine karar verilen diğer sermaye piyasası araçları işlem görebilir. 

 

Bunun yanında repo ve ters-repo işlemleri ile menkul kıymet tercihli repo işlemleri yapılmaktadır. Borçlanma Araçları Piyasası’nda alım 

satım işlemleri elektronik olarak çok fiyat-sürekli müzayede sistemine göre yapılmaktadır. Borçlanma Araçları Piyasası'nda; 

Kesin Alım Satım Pazarı 17 Haziran 1991,  

Repo-Ters Repo Pazarı 17 Şubat 1993,  

Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı 17 Mayıs 2010,  

Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı 17 Aralık 2010,  

Bankalar arası Repo Ters Repo Pazarı 7 Ocak 2011,  

Pay Senedi Repo Pazarı ise 7 Aralık 2012 tarihinde açılmıştır. 

 

Uluslararası Tahvil Pazarı 16 Nisan 2007’de kurularak 13 Eylül 2013 tarihi itibarıyla Borçlanma Araçları Piyasası bünyesine dahil 

edilmiştir. 

Borçlanma Araçları Piyasası’nda; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Borsa üyeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi 

almak koşuluyla Bankalar işlem yapabilirler. 

 

Takas ve saklama işlemleri, Borsa İstanbul ve Üyelerin katılımı ile kurulmuş, ayrı ve bağımsız bir kuruluş olan İstanbul Takas ve 

Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank A.Ş.) tarafından gerçekleştirilmektedir. Takas işlemlerinde ödeme karşılığı teslim esası uygulanarak 
anapara riski ortadan kaldırılmaktadır. 

Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlemler aşağıdaki pazarlarda gerçekleşmektedir. 

Kesin Alım Satım Pazarı 
Kesin Alım Satım Pazarı, ikinci el sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin organize ve şeffaf bir piyasada işlem görmelerini sağlamakta 

ve likiditelerini artırmaktadır.  

http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/borclanma-araclari-piyasasi/kesin-alim-satim-pazari


Repo - Ters Repo Pazarı 
Dünyadaki sayılı organize repo pazarlarından biri olan Repo-Ters Repo Pazarı sabit getirili menkul kıymetlerin geri alım vaadi ile satım 

ve geri satım vaadi ile alımını organize piyasa koşulları içinde güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. 

Bankalararası Repo - Ters Repo Pazarı 

Bankaların organize piyasa koşulları içerisinde geri alım vaadiyle satım ve geri satım vaadiyle alım işlemlerini zorunlu karşılık ayırmak 

zorunda olmadan gerçekleştirmelerinin sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. 

Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı 

Organize piyasa içerisinde, tercih edilen menkul kıymetler üzerinde repo yapılmasına ve sonrasında bu menkul kıymetlerin alıcıya 

teslimine olanak vermektedir. Belirli bir süre için menkul kıymetin el değiştirmesine imkan veren Pazar vadeli ve spot piyasa arasında 

menkul kıymet akışkanlığını sağlayarak etkin faiz oluşumuna hizmet etmektedir. 

Pay Senedi Repo Pazarı 
Pay Senedi Repo Pazarı aracı kuruluşlara ve yatırımcılara; portföylerindeki pay senetlerini repo yoluyla ödünç vererek fon temin 

edebilmeleri, ters repo yoluyla pay temin edilebilmeleri, imkânları sağlanmıştır. 

 

Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı  
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili Tebliği’nde tanımlanan ihraççıların aynı tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde ihraç edebilecekleri 

ve yalnızca sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan “Nitelikli Yatırımcı”lar tarafından satın alınabilecek sermaye piyasası araçlarının 

ihraç işlemlerinin gerçekleştirildiği Pazar’dır. Pazar’da ihracı tamamlanan borçlanma araçları, Kesin alım Satım Pazarı’nda işlem 

görmeye başlarlar. 

 

Uluslararası Tahvil Pazarı 
Uluslararası Tahvil Pazarı’nda Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen ve Borsa kotunda bulunan dış borçlanma araçları 
(“Eurotahvil”) işlem görmektedir. 

VADELİ İŞLEM ve OPSİYON PİYASASI PAZARLARI 

 

VİOP’ ta emirler üç farklı pazarda girilebilmektedir. Bunlar Ana Pazar, Özel Emir Pazarı ve Özel Emir İlan Pazarıdır. 

 

Ana Pazar 
 

Normal seans ve fiyat sabitleme seansları sırasında emirlerin eşleştirildiği esas pazardır. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası toplam 10 adet 

ana pazardan oluşmaktadır.  

Döviz Vadeli İşlem Ana Pazarı   

Döviz Opsiyon Ana Pazarı   

Elektrik Vadeli İşlem Ana Pazarı   

Emtia Vadeli İşlem Ana Pazarı 

Endeks Opsiyon Ana Pazarı    

Endeks Vadeli İşlem Ana Pazarı 

Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Ana Pazarı  

Pay Opsiyon Ana Pazarı 

Pay Vadeli İşlem Ana Pazarı    

Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Ana Pazarı 

  
Özel Emir Pazarı ve Özel Emir İlan Pazarı 

Sözleşmeler için ayrı ayrı tanımlanan ve Ana Pazarın dışında büyük miktarlı emirlerin işlem görebileceği pazarlardır. Her iki tarafı da 

belirli olan özel emirlerin Özel Emir Pazarında işlem görebilmesi için Borsanın onayı gerekir. “Özel Emir İlan Pazarında” ise girilen 

emrin eşleşmesi durumunda, işlem Borsanın onayı alınmak kaydıyla yine “Özel Emir Pazarında” gerçekleşir. 

İşlem Saatleri 

Sözleşmeler  Normal seans saatleri  Öğle arası  

Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri 09:10 – 17:40 12:30 – 13:55 

Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon 

Sözleşmeleri 

09:10 – 17:45 12:30 – 13:55 

Diğer Sözleşmeler 09:10 – 17:45 Yok 

 

Sözleşmeler  Yarım Gün  - Normal Seans Saatleri*  

Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri 09:10 – 12:40 

Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon 

Sözleşmeleri 

09:10 – 12:45 

Diğer Sözleşmeler 09:10 – 12:45 

http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/borclanma-araclari-piyasasi/repo-ters-repo-pazari_tr
http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/borclanma-araclari-piyasasi/bankalararasi-repo-ters-repo-pazari
http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/borclanma-araclari-piyasasi/menkul-kıymet-tercihli-repo-pazari
http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/borclanma-araclari-piyasasi/pay-senedi-repo-pazari
http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/borclanma-araclari-piyasasi/nitelikli-yatirimciya-ihrac-pazari
http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/borclanma-araclari-piyasasi/uluslararasi-tahvil-pazari


** Normal seansın son 10 dakikası Kapanış Aralığı olarak adlandırılır. Günlük uzlaşma fiyatları Kapanış Aralığındaki işlemler 

kullanılarak hesaplanır. 

Vade Ayları, Sözleşme Vadesi Ve Son İşlem Günü 

Sözleşmelerin vade ayları sözleşme unsurları içerisinde Borsa tarafından belirlenmektedir. (Bknz. VİOP İşleyiş Esasları Genelgesi) 

 

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde vade ve son işlem günü her vade ayının son iş günü olur. Yurt içi piyasaların resmi tatil 

nedeniyle yarım gün olması durumunda sözleşmenin vadesi ve son işlem günü bir önceki iş günüdür. 

Uzlaşma Yöntemi 

Pay vadeli işlem ve pay opsiyon sözleşmelerinin uzlaşma yöntemi olarak fiziki teslimat uygulanır. Pay vadeli işlem ve pay opsiyon 

sözleşmelerinde fiziki teslimat, pay senetlerinin kaydi olarak el değiştirmesi şeklinde gerçekleşir. 

 

Pay endeks vadeli işlem, pay endeks opsiyon, döviz vadeli işlem, döviz opsiyon, altın vadeli işlem, emtia ve elektrik vadeli işlem 

sözleşmelerinin uzlaşma yöntemi ise nakdi uzlaşıdır. Opsiyonlar için vade sonundaki oluşan kar/zarar, opsiyonun kullanım fiyatıyla vade 

sonunda oluşan uzlaşma fiyatı arasındaki fark kadar olacaktır. Vadeli işlem sözleşmeleri için ise vade sonundaki oluşan kar/zarar, nakdi 

olarak taraflar arası el değiştirir. 

Emir Yöntemleri 

İşlem sistemine girilecek emirlerde aşağıda belirtilen iki 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. 

 

Emir Türleri 

 

Kalanı Pasife Yaz (KPY) 

Emrin girildiği anda tamamının gerçekleşmesi esas olmakla birlikte, tamamının gerçekleşmemesi durumunda kalan miktarın maksimum 

pasif emir miktarına kadar olan kısmının, emrin yöntemine göre limit fiyatından ya da gerçekleştiği son fiyat üzerinden pasife limit emir 

olarak yazılması için kullanılan emir türüdür. 

 

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. 

 

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. 

 

Emir Süreleri 

Emir girişinde emrin sistemde geçerli olacağı süreye ilişkin aşağıda yer alan dört seçenekten birinin seçilmesi gerekmektedir. 

 

Seans Emri (SNS) 

Emir, sadece girildiği seansta geçerlidir. Seans sonuna kadar eşleşmezse işlem sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir. 

 

Günlük Emir (GUN)  

Emir, girildiği günde geçerlidir. Gün sonuna kadar eşleşmezse işlem sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir. 

 

İptale Kadar Geçerli Emir (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.  

 

“SNS” ve “GUN” emir tipleri için günlük fiyat değişim limitleri geçerlidir. “IKG” ve “TAR” emir tipinin seçilmesi durumunda, günlük 

fiyat değişim limitlerinin dışında emir girilebilir. Bu tip emirler fiyat değişim limitlerine dahil olduklarında işleme konu olurlar. 

http://www.borsaistanbul.com/data/Genelge/gn433yeni.pdf


Emir Yöntemleri  Emir Türleri  Emir Süreleri  

 Limit (LMT)  Kalanı Pasife Yaz (KPY)  Seans (SNS) 

 Piyasa (PYS)  Gerçekleşmezse İptal Et (GIE)  Günlük (GUN) 

 Kapanış Fiyatından (KAP)  Kalanı İptal Et (KIE)  İptale Kadar Geçerli (IKG) 

   Şarta Bağlı (SAR)  Tarihli (TAR) 

Maksimum Emir Büyüklükleri 

Emir girişinde işlem sistemi tarafından fiyat ve miktar kontrolü yapılır. İlgili seans özelliklerine uygun olmayan emirler işlem sistemine 

girilemez. Maksimum emir büyüklükleri, işlem yapılan pazarlara ve dayanak varlığın son seans ağırlıklı ortalama fiyatına (AOF) veya 

kapanış fiyatına (değerine) göre belirlenmektedir. Maksimum emir miktarı pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri için seans ağırlıklı 

ortalama fiyatına, diğer vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri için ise kapanış değerine göre belirlenmektedir. Maksimum emir miktarı 

işlem sistemine girilen tüm emir tipleri için kontrol edilir. Piyasada uygulanacak minimum ve maksimum emir büyüklükleri aşağıdaki 

tablodaki gibidir: 

Pay Senedi Sözleşmelerinde Emir Büyüklükleri 

Pazar  Dayanak Varlık AOF 

(Kapanış Değeri) <25 TL  

Dayanak Varlık AOF 

(Kapanış Değeri) >=25 TL  

Ana Pazar (Minimum Emir Miktarı) 1 1 

Ana Pazar (Maksimum Emir Miktarı) 5.000 2.500 

Özel Emir ve Özel Emir İlan Pazarı Minimum Emir Miktarı 5.000 2.500 

Özel Emir ve Özel Emir İlan Pazarı Maksimum Emir Miktarı 10.000 5.000 

Endeks, Döviz, Altın ve Diğer Sözleşmelerde Emir Büyüklükleri 

Pazar 
Endeks 

Sözleşmeleri 

Mini Endeks 

Sözleşmeleri 

Döviz ve Dolar/Ons 

Altın Sözleşmeleri 

Altın 

Sözleşmeleri 

Diğer 

Sözleşmeler 

Ana Pazar (Minimum Emir 

Miktarı) 
1 1 1 1 1 

Ana Pazar (Maksimum Emir 

Miktarı) 
2.000 200.000 5.000 500.000 2.000 

Özel Emir ve Özel Emir İlan 

Pazarı Minimum Emir Miktarı 
2.000 200.000 5.000 500.000 2.000 

Özel Emir ve Özel Emir İlan 

Pazarı Maksimum Emir 

Miktarı 

4.000 400.000 10.000 1.000.000 4.000 

Risk Yönetimi ve Teminatlandırma 

Piyasa 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. 

Takasbank, portföy bazında teminatlandırma işlemlerinde Standard Portfolio Analysis of Risk (SPAN) algoritmasını kullanır. Risk 

yönetimi, emir öncesi risk yönetimi ve teminatlandırma yöntemine ilişkin olarak Takasbank Merkezi Karşı Taraf Mevzuatı hükümleri 

uygulanır.  

Detaylı bilgi için; http://www.takasbank.com.tr/ 

Kıymetli Madenler Ve Kıymetli Taşlar Piyasası 

Piyasanın Gelişimi 

1993 yılında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da yapılan değişikliklerle altının fiyatının belirlenmesi ile ithalatı 

ve ihracatı serbestleştirilmiştir. Altın ticaretinin  liberalleştirilmesi yönünde alınan kararlarla, altının ithal ve ihraç aşamasında kolaylıklar 

getirilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda sektörde yaşanan hızlı büyüme, ekonomik açıdan büyük potansiyel taşıyan altın konusunda yeni 

kararlar alınmasını hızlandırmıştır. Alınan yeni kararlarla altın sektörünün yeniden yapılandırılması amaçlanmıştır. İstanbul Altın 

Borsasının kuruluşu ile ilgili ilk düzenleme olan Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel 

Yönetmelik 1993 yılında yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğe dayanılarak 26 Temmuz 1995 tarihinde İstanbul Altın Borsası 

faaliyete geçmiştir. 

 

İstanbul Altın Borsasının kuruluş amaçları arasında; son yıllarda kazandığı ivme ile hızla büyümekte olan altın sektörü ile finans sektörü 

arasında köprü görevini üstlenmek, sektörün kurumsallaşmasına, uluslararası rekabete açılmasına ve altının önemli ihracat kalemlerinden 

biri durumuna gelmesine katkı sağlamak, kıymetli madenlerin dünya piyasalarına paralel şartlarda işlem gördüğü bir piyasa ortamını 

http://www.takasbank.com.tr/


oluşturmak, teşkilatlı bir kurum kimliğinde likidite sağlamak, kıymetli maden işlemlerinde referans fiyatı belirlemek, başta altın olmak 

üzere kıymetli madenlere dayalı yatırım araçları vasıtasıyla finansal ürün yelpazesini genişleterek ulusal ve uluslararası piyasalara 

entegrasyonu sağlamak ve ayrıca kıymetli taş işlemleri ile de sektöre ihtiyaç duyduğu alanlarda organize piyasa şartları sunmak 

sayılabilir. 

 

Diğer taraftan, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde İstanbul Altın Borsası ile İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsasının tüzel kişiliklerinin sona ermesi ve yeni bir borsanın kurulması sonucunda, Borsa İstanbul A.Ş. 03.04.2013 tarihinde faaliyete 

geçmiştir. Kıymetli maden ve kıymetli taş işlemleri İstanbul Altın Borsası yerine Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde kurulan Kıymetli 

Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Bölümü tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 

 

Kıymetli madenler ve kıymetli taşlar alanında organize ve şeffaf bir piyasa olmasının yanı sıra Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve 

Kıymetli Taşlar Piyasası Bölümü mevzuattan kaynaklanan bazı görevleri de yerine getirmektedir. Bu görev ve yetkilerden bazıları 

aşağıda yer almaktadır: 

 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 7’nci maddesinin (a) ve (d) bentlerinde, standart işlenmemiş 

şekilde olan kıymetli madenlerin ithalatının sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Borsa İstanbul Kıymetli 

Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (Borsa İstanbul bünyesine katılmadan öncesinde İstanbul Altın Borsası) bünyesinde 

kıymetli maden işlemleri yapmaya yetkili üyeler tarafından yapılabileceği düzenlenmiş ve bu üyeler tarafından ithal edilen 

standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin 3 (üç) iş günü içinde Borsaya teslimi ile Borsada alım/satım 

zorunluluğu getirilmiştir. 

 Yurt içinde cevherden üretilen dore bar, granül ve diğer şekillerdeki kıymetli madenler; Türkiye’de kurulu rafinerilerde rafinaj 

işlemine tabi tutulur ve rafinaj işleminin tamamlanmasını müteakip yedi (7) iş günü içinde Borsa kasasına teslim edilir ve 

Kıymetli Madenler Piyasasında alım satımı gerçekleştirilir veya Borsa tarafından belirlenecek işlem esasları dâhilinde, 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü veya bu kurumun belirleyeceği kuruluşlarca düzenlenecek ayar raporunda 

yer alan miktarlarına göre ayrı ayrı işlem yapılmak suretiyle Kıymetli Madenler Piyasasında alım satımı gerçekleştirilir. 

 Sermaye Piyasası Kurulunun borsa yatırım fonları, yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarına ilişkin ilgili tebliğleri uyarınca fon 

işlemlerine ve yatırım ortaklıklarına ilişkin kıymetli madenlerin saklaması, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli 

Taşlar Piyasası Bölümü tarafından yapılmakta ve ayrıca bu fonların kıymetli maden alım satım işlemleri de Kıymetli 

Madenler Piyasasında yapılmaktadır.  

 Bankaların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Zorunlu Karşılık Yükümlülük hesaplarına ait altınları Türkiye’de, 

Borsa İstanbul  A.Ş. kasasında TCMB hesabı altında saklanmaktadır. 

 Ham Elmas Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair 2006/11115 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kimberley 

Süreci Sertifika Sisteminde İstanbul Altın Borsası (mevcut durumda Borsa İstanbul) Türkiye ithalat ve ihracat otoritesi olarak 

belirlenmiştir. Buna göre, ham elmasın ithal ve ihraç işlemlerini Kimberley Süreci Sertifika Sistemi çerçevesinde yürütmeye 

ve ibraz edilen sertifikaların Kimberley Sürecine ilişkin belgelerde belirtilen asgari standartları taşıyıp taşımadığını 

incelemeye, katılımcı ülke ihracat otoritesi nezdinde sertifikaların teyidini almaya ve sertifika düzenlemeye Borsa İstanbul 
yetkili kılınmıştır. 

Alt Piyasalar 
 

Borsa İstanbul bünyesinde kıymetli madenlere ve kıymetli taşlara ilişkin olarak standart, standart dışı, cevherden üretim altın, gümüş, 

platin ve paladyum üzerine spot işlemlerin yapıldığı Kıymetli Madenler Piyasası, ödünç ve sertifika işlemlerinin yapıldığı Kıymetli 

Madenler Ödünç Piyasası ile elmas ve kıymetli taşların işlem görebildiği Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası yer almaktadır. Piyasalara 

ilişkin önemli bazı tarihler aşağıda belirtilmiştir: 

26 Temmuz 1995  İstanbul Altın Borsasının faaliyete başlaması  

9 Temmuz 1999  Gümüş ve platinin işlem görmeye başlaması  

24 Mart 2000  Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasının açılması 

4 Nisan 2011  Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasının açılması 

 17 Kasım 2011 Paladyumun işlem görmeye başlaması  

17 Kasım 2011  Kıymetli Madenler Piyasası üyelerine standart dışı kıymetli maden 

ithalatlarını da Borsaya bildirme zorunluluğunun getirilmesi  
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Şirketler  

2 

Toplam 14 

Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Üyeler:  

Kuyumculuk Sektörü Üyeleri  68 

Borsa Üyeleri 54 

Toplam 122 

 Uluslararası Üyelikler 

 Türkiye, 14 Ağustos 2007’de Kimberley Süreci Sertifika Sistemine kabul edilmiştir. Ülkemiz adına yürütme yetkisi Borsa 

İstanbul A.Ş.’ye (yeniden yapılanma öncesinde İstanbul Altın Borsası) verilmiştir. 

 İstanbul Altın Borsası, 3 Mart 2008’de Londra Külçe Piyasası Birliği (London Bullion Market Association – LBMA) yardımcı 

üyeliğine kabul edilmiş olup yeniden yapılanma sonrasında üyelik Borsa İstanbul A.Ş. için geçerli olmuştur.   

 İstanbul Altın Borsası, 13 Mayıs 2008’de Dünya Elmas Borsaları Federasyonu (World Federation of Diamond Bourses-
WFDB) üyesi olarak kabul edilmiş olup yeniden yapılanma sonrasında üyelik Borsa İstanbul A.Ş. için geçerli olmuştur.   

Piyasa Gözetim Faaliyeti 

Borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarının güven ve istikrar içinde alınıp satılabilmesini teminen, Sermaye Piyasası Kanunu’na 

aykırı fiiller ile pazar ve piyasaların açık, düzenli ve dürüst çalışmasını engelleyen fiillerin tespitine yönelik olarak, başta pay piyasası 

olmak üzere tüm piyasalarda meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri elektronik gözetim sistemi ile izlenerek 

raporlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜRÜNLER 

Paylar 

Paylar, anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğinde senetlerdir.  

Bir anonim şirketin payına sahip olmak, şirkete ortak olmayı ifade etmektedir. Pay alım satımında güvenli ve doğru bilgi akışı esastır. 

Güven, şeffaflık ve yatırımcının korunması Borsa İstanbul piyasalarının temel ilkeleridir. Pay sahipleri, Borsamızda işlem gören şirketler 

hakkında tüm bilgilere; Şirketler, Günlük Bülten, Mali Tablolar, Şirket Haberleri ve Veriler sayfaları ile Kamuyu Aydınlatma 

Platformu aracılığıyla ulaşabilirler. 

Paylar, sahibine kısa ve uzun uzun vadede getiri elde etme imkanı sağlamaktadır. Pay sahipleri, şirket genel kurulunda kâr dağıtım kararı 

alınması durumunda temettü ödemesi alabilmekte ve kısa/uzun vadedeki fiyat değişikliklerinin değerlendirilmesiyle, pay alım satımından 

sermaye kazancı elde edebilmektedirler. Pay alım satımında, payların değer kaybetmesi halinde zarar etme riski de bulunmaktadır. 

Pay Sahibinin Hakları 

Kar Payı Hakkı: Pay, sahibine şirketin yıllık net karından pay alma hakkı verir. Şirket genel kurulunda kar dağıtım kararı alınması 

durumunda pay sahiplerine temettü ödemesi yapılır. Kar payı hakkı, pay sahibinin en önemli mali haklarından biri olup, kazanılmış bir 

hak olmakla birlikte belirli koşullarda sınırlandırılabilir. 

Yeni Pay Alma Hakkı (Rüçhan Hakkı): Pay sahibinin, şirketin bedelli sermaye artırımına öncelikli katılma hakkıdır. Rüçhan hakkı 

kullanım süresi en az 15, en çok 60 gündür. Rüçhan hakkı kuponları, Borsa İstanbul Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı’nda alınıp 

satılabilmektedir. 

Tasfiye Bakiyesine Katılma Hakkı: Pay sahibi, şirketin tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı 

oranında iştirak eder. 

Şirket Yönetimine Katılma Hakkı: Pay sahibi, şirket genel kuruluna katılarak yönetim kurulunu seçme ve bu kurula seçilme hakkına 

sahiptir. 

Oy Hakkı: Her pay, sahibine en az bir oy hakkı vermektedir. Buna aykırı olmamak şartıyla payların sahiplerine vereceği oy hakkının 

sayısı esas sözleşme ile belirlenebilmekte, bir payın oy hakkı artırılabilmektedir. 

 

Şirketler ayrıca kar payı imtiyazı sağlayarak, oydan yoksun payları çıkarabilmektedir. 

Bilgi Alma Hakkı: Pay piyasalarında yatırımcının şirketle ilgili bilgilere ulaşabilmesi esastır. Pay sahibinin bilgi alma hakkı, esas 

sözleşme veya şirket kararı ile engellenemez veya sınırlandırılamaz. Halka açık şirketler, şirketin durumuyla ilgili önem arz eden her 

türlü bilgiyi/haberi en hızlı şekilde kamuya açıklamakla yükümlüdür. Şirketler ayrıca bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarını da 

üçer aylık dönemlerle kamuya açıklamaktadırlar 

Pay Çeşitleri 

Hamiline ve Nama Yazılı Paylar: Hamiline yazılı paylar teslim ile, nama yazılı paylar ise ciro ve teslim ile devredilmektedir. Borsa 

İstanbul’da hamiline yazılı paylar ve şirket yönetim kurulunun beyaz ciroyla devrine dair karar almış olması şartıyla nama yazılı paylar 

işlem görebilmektedir. 

Adi ve İmtiyazlı Paylar: Adi paylar, sahiplerine eşit hak sağlamaktadır. Paylar, ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa adi pay 

niteliğindedir. İmtiyazlı paylar, sahiplerine kâra iştirak ve genel kurulda oy kullanma bakımından ayrıcalıklı bir takım haklar 

sağlamaktadır. 

Bedelsiz ve Bedelli Paylar: Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarından sermayeye aktardıkları tutar karşılığında çıkardıkları 

payların bir bedel alınmaksızın ortaklara dağıtılmasıdır. Bu işlem sonucunda çıkarılan paylar bedelsiz paydır. Bedelsiz sermaye artırımı 

dışarıdan fon girişine yol açmamaktadır. 

Bedelli sermaye artırımı, şirketlerin yeni fon kaynağı temin etmek amacıyla çıkardıkları "bedelli" paylarını, nominal değerinden veya 

daha yüksek bir fiyattan satmalarıdır. Bedelli paylar, mevcut ortaklara satılabileceği gibi (rüçhan hakkı) diğer yatırımcılara da 

satılabilmektedir. 

Primli ve Primsiz Paylar: Üzerinde yazılı değer (nominal değer) ile ihraç edilen paylar primsiz, nominal değerinden yüksek bir bedelle 

ihraç edilen paylar ise primli paylardır. 

Borsa İstanbul’da kote şirketler kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, esas sözleşmelerinde hüküm bulunması halinde, yönetim kurulu 

kararı ile primli pay ihraç edebilmektedir. 

Kurucu ve İntifa Paylar: Kurucu paylar, kuruluş hizmeti karşılığında ana sözleşme hükümleri gereğince şirket kârının bir kısmına iştirak 

hakkı veren ve daima kurucuların adlarına yazılı olmak şartıyla ihraç edilen paylardır. Kurucu paylar, belli bir sermaye payını temsil 

etmediği gibi şirket yönetimine katılma hakkı da vermemektedir. 

 

İntifa payları ise, şirket genel kurulunun alacağı kararla bazı kimselere çeşitli hizmetler ve alacak karşılığı olarak kuruluştan sonra verilen 

ve sermaye payını temsil etmeyen paylardır. 

 



Borsa Yatırım Fonları 

Borsa yatırım fonları (BYF), bir endeksi baz alan, baz aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları 

borsalarda işlem gören yatırım fonlarıdır. 

 

BYF’ler bir endekse dayalı olarak çıkarılmakta ve baz aldığı endeks kapsamındaki menkul kıymetlere endeksteki ağırlıkları oranında 

yatırım yapmaktadır. Bu sayede örneğin BIST 30 endeksine yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı, endeksteki payları ayrı ayrı almak 

yerine BYF’ye yatırım yaparak söz konusu endekse yatırım yapma imkanı bulmakta ve endeksin getirisinden yararlanabilmektedir.  

 

Borsa yatırım fonları, yetkili aracı kuruluşlar tarafından yatırımcılardan toplanan nakit ile baz alınan endeksteki menkul kıymetlerin satın 

alınmasıyla oluşturulan portföylerdir. BYF’ler, baz aldıkları endeksteki payları ya da diğer enstrümanların (altın, tahvil, döviz vb.) 

getirisini yansıtmakta ve riskini taşımaktadır. BYF katılma belgeleri, aracı kurumlar vasıtasıyla Pay Piyasası’nda alınıp satılabilmektedir. 

Ülkemizde son yıllarda sayıları hızla artan BYF’, payların yüksek likidite ve kolaylıkla alınıp satılabilme imkanı ile yatırım fonlarının 

riski dağıtma, yatırım yaptığı piyasaların getirilerinden yatırımcıları yararlandırma özelliklerini bünyesinde bir araya getirmektedir. 

 

Her işlem gününün sonunda açıklanan gösterge niteliğindeki portföy kompozisyonu, yatırımcılara yatırımlarının tüm içeriğini şeffaf bir 

biçimde günlük bazda takip etme imkanı sunmaktadır. Bu sayede yatırımcı, elinde bulundurduğu BYF’nin içeriğinde hangi menkul 

kıymetlerden ne tutarda bulunduğunu takip edebilmektedir. BYF’ler seans süresi boyunca paylar gibi kolaylıkla alınıp satılabilmektedir. 

Aracı Kuruluş Varantları 

Elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar 

alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası 

aracını ifade eder. 

 

Varant satın alan yatırımcı ödediği bedel karşılığında bir dayanak varlığı değil, o dayanak varlığı alma ya da satma hakkını satın alır. 

 

Varantlar; 
- Opsiyon sözleşmelerinin menkul kıymetleştirilmiş halidir; 

    ▫ Borsaya kote edilir ve Pazar açılır. 

    ▫ İkinci el piyasada işlem görür. 

    ▫ Takası diğer menkul kıymetler gibi yapılır. 

 

- Yapılandırılmış ürünler sınıfından bir finansal araçtır. 

 

- İhraçcının sermaye temin etmek amacı ile ihraç edeceği bir ürün değildir. 

 

- Tamamen ihraççının şahsi sorumluluğu altındadır. 

 

- Yatırımcıya ödediği prim karşılığında bir menkul kıymeti, bir menkul kıymet sepetini ya da bir endeksi, vade sonunda veya vadeden 

önce, belirlenmiş olan bir fiyat seviyesinden (ihraççıdan) alma ya da (ihraççıya) satma hakkı verir. 

 

- Varantı satın alan yatırımcı yükümlülük değil hak satın almış durumdadır. 

 

Varantların Borsa İstanbul’da işlem görebilmeleri için, ihraççıları ya da ihraççıların anlaştıkları aracı kurumlar tarafından yürütülecek bir 

piyasa yapıcılık faaliyeti ile desteklenmeleri gereklidir. Piyasa yapıcı kurum likit ve düzenli bir piyasa oluşmasına yönelik olarak sürekli 

alım satım emri (kotasyon) vermekle yükümlüdür.  

Varantlara Yatırım 

 

Varantlar yapılandırılmış ürünler sınıfında yer alan ve menkul kıymetleştirilmiş opsiyon özelliklerini taşıyan ürünlerdir. Varantlar, 

finansal bir varlığa ya da göstergeye dayalı olarak çıkartılırlar. Varantların alım ya da satım hakkı verdiği bu finansal araçlar “dayanak” 

olarak adlandırılır. 

 

Varanta bağlı hakkın ilgili olduğu aracın, paydan (bir ya da daha fazla sayıda) oluşması durumunda “dayanak varlık” ifadesi 

kullanılırken, hakkın ilgili olduğu aracın endeks olması durumunda “dayanak gösterge” ifadesi kullanılmaktadır. 

Varantların alma ya da satma hakkı verdiği “dayanak varlık” tek bir pay olabileceği gibi birden fazla paydan oluşan bir sepet de olabilir. 

Bu paylar Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören ve BIST 30 Endeksinde yer alan paylardan seçilebilir. 

 

Varantlar, yatırımcısına payların sağladığı 

- Kâr Payı Hakkı 

- Yeni Pay Alma Hakkı (Rüçhan Hakkı) 

- Tasfiye Bakiyesine Katılma Hakkı 

- Şirket Yönetimine Katılma Hakkı 

- Oy Hakkı ve Bilgi Alma Hakkı 

gibi hakları sağlamaz. 

 

Varant satın alan yatırımcı pay almış olmaz, payı alma ya da satma hakkını elde etmiş olur. 

 

 

 



Varant Yatırımının Riskleri: 

- Varantlar belirli bir vadeye sahiptirler (ömürleri sınırlıdır). 

- Kaldıraç etkisi nedeniyle varant alım işlemi yapmanın piyasada lehte çalışabileceği gibi aleyhte de çalışabileceği ve bu anlamda 

kaldıraç etkisinin yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 

- Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırılan paranın tümü kaybedilebilir. Ancak risk varanta ödenen bedel ve buna ek olarak 

ödenen komisyon ve diğer ücretler ile sınırlıdır. 

- Varant alım satımına ilişkin olarak yapılacak teknik ve temel analizlerin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde 

yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

Varant ihracı nedeniyle ihraççının maruz kaldığı risklere ilişkin risk yönetim politikasının izahnamede yer alması zorunludur. İzahname, 

Tebliğ uyarınca ihraççı ile piyasa yapıcının internet sitesinde yayınlanır. İhraççının risk yönetim politikası, yatırım kararı verilmeden 

önce dikkatle incelenmelidir. 

 

Varant Fiyatını Etkileyen Faktörler  

 

Dayanak Varlığın Fiyatı   

Dayanak varlığın fiyatı ile alım (call) varantın fiyatı arasında pozitif, satım (put) varantın arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 
Dayanak varlığın fiyatı yükseldikçe alım (call) varantlarının fiyatı artarken, satım (put) varantlarının fiyatı azalmaktadır. 

İşleme Koyma Fiyatı 

Varantın işleme koyma fiyatı ile alım (call) varantının fiyatı arasında negatif, satım (put) varantının arasında pozitif yönlü bir ilişki 

bulunmaktadır. İşleme koyma (Uzlaşma) fiyatı yükseldikçe alım (call) varantlarının fiyatı azalırken, satım (put) varantlarının fiyatı 

artmaktadır. 

Vadeye Kalan Gün Sayısı 

Vadeye kalan gün sayısı ile hem alım (call) hem de satım (put) varantları arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Vadeye kalan gün sayısı 
arttıkça hem alım varantlarının (call) hem de satım varantlarının (put) fiyatı artmaktadır. 

Volatilite 

Dayanak varlığın volatilitesi (oynaklığı) ile hem alım (call) hem de satım (put) varantları arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Dayanak 
varlığın volatilitesi (oynaklığı) arttıkça hem alım varantlarının (call) hem de satım varantlarının (put) fiyatı artmaktadır. 

Piyasa Faiz Oranı 

Faiz oranı ile alım (call) varantının fiyatı arasında pozitif, satım (put) varantının arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Faiz 
oranı yükseldikçe alım (call) varantların fiyatı artarken, satım (put) varantlarının fiyatı azalmaktadır.   

Temettü (Kâr Payı)    

Dayanak varlığın ait olduğu şirketin ödediği temettü (kâr payları) ile alım (call) varantının fiyatı arasında negatif, satım (put) varantın 

arasında ise pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Kâr payları yükseldikçe alım (call) varantlarının fiyatı azalırken, satım (put) 
varantlarının fiyatı artmaktadır. 

Varant Fiyatını Etkileyen Faktörler 

 
Faktörler Varant Fiyatı (CALL) Varant Fiyatı (PUT) 

Dayanak varlığın fiyatı + -  

İşleme koyma fiyatı - +  

Vadeye kalan gün + +  

Volatilite + + 

Piyasa faiz oranı + -  

Temettü - +  

 

 

 

 



Alım Satım Esasları 

Varantların Borsa İstanbul’da işlem görmesine ilişkin esaslar SPK düzenlemeleri doğrultusunda Borsa tarafından çıkartılan bir Genelge 

ile düzenlenmiştir. 

İşlem Yöntemi  

Varantlar Borsa İstanbul’da Kurumsal Ürünler Pazarı altında yer alan Varant Pazarı’nda, “piyasa yapıcılı çok fiyat-sürekli müzayede 

sistemi” ile işlem görür. Bu yöntemde her bir varantta görevli olan bir piyasa yapıcı üye alış-satış kotasyonu verir ve üyeler (piyasa 

yapıcı üye de dahil olmak üzere)  söz konusu varant için alış-satış emirlerini iletirler. Varantların piyasa yapıcı üyesi olmaksızın işlem 

görmesi mümkün değildir (alternatif işlem yöntemi yoktur). 

Piyasa Yapıcı 

Sorumlu olduğu varantlarda piyasanın dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, likit ve sürekli bir piyasanın oluşmasına katkıda 

bulunmak amacıyla faaliyette bulunmak üzere, ihraçcı tarafından belirlenerek SPK tarafından onaylanan, kotasyon vermekle yükümlü 

olan Borsa üyesi aracı kuruluştur. 

Kotasyon 

Piyasa yapıcının likiditeyi sağlamak için Borsa İstanbul Pay Piyasası Alım Satım Sistemine (Sistem) girdiği, almaya ve satmaya razı 

olduğu fiyat ile bu fiyat seviyesinden ne kadar alacağını/satacağını gösteren miktar bilgisini içeren çift yönlü emir çeşididir. 

 

Başlıca İşlem Kuralları 

 

-Verilen alış-satış emirleri fiyat ve zaman önceliği kurallarına göre sisteme kabul edilir ve kotasyon aralığı dahilindeki fiyatlardan 

(kotasyon fiyatları dahil) karşı taraftaki uygun fiyatlı alış-satış  emirleriyle ve/veya kotasyon emirleri ile eşleşerek işleme dönüşür. 

-Varantlara piyasa yapıcı üye tarafından kotasyon girilir. Piyasa yapıcı üye kotasyon girmeden varantlara emir girişi yapılamaz. 

-Pazarda baz fiyat uygulanmaz. Dolayısıyla fiyat oluşumunda alt ve üst limit belirlenmemektedir (serbest marj uygulanır). 

-Pazarda, bütün işlemler piyasa yapıcının verdiği alım ve satım kotasyonları aralığı içinde (kotasyon fiyatları da dahil) gerçekleşir (piyasa 

yapıcının verdiği kotasyonlar işlemlerin gerçekleşebileceği fiyat aralıkları olmaktadır). Kotasyon aralığı dışındaki fiyatlardan  verilen 

emirler de sisteme kabul edilir, ancak kotasyon aralığı içinde kaldığı sürece işlem görebilirler.  

-Varantlara açılış seansında emir veya kotasyon girilemez. 

-Varantlarda seans içinde emir iptali serbesttir. 

 

Seans Saatleri 

 

Varant işlemleri Pay Piyasası sürekli müzayede seans saatleri dahilinde gerçekleştirilir. Birinci seans 09:35 - 12:30 arasında, ikinci seans 

14:15 - 17:30 arasında yapılır. 

 

Opsiyon Sözleşmeleri 

 

Opsiyon sözleşmesi, iki taraf arasında yapılan ve alıcıya, ödeyeceği belli bir tutar (opsiyon primi) karşılığında, belirli bir vadeye kadar 

(veya belirli bir vadede), bugünden belirlenen bir fiyat (kullanım fiyatı) üzerinden opsiyona dayanak teşkil eden bir malı, kıymeti veya 

finansal göstergeyi satın alma veya satma hakkı tanıyan, satıcıya da alıcının bu sözleşmeden doğan hakkını kullanması durumunda 

sözleşmeye dayanak teşkil eden malı, kıymeti, veya finansal göstergeyi satma veya alma yükümlülüğü getiren sözleşmedir.  

 
VİOP’ta Pay Senedi, Pay Endeksi ve DolarTL Opsiyon sözleşmeleri işlem görmektedir.  

Opsiyon Sözleşmesine İlişkin Temel Kavramlar 

Kullanım Fiyatı (Strike Price)  

Sözleşmeye konu olan malın, kıymetin veya finansal göstergenin üzerinde anlaşılan ileri tarihteki alım veya satım fiyatıdır.  

 

Opsiyon Primi (Optium Premium) 

Alma veya satma hakkı için ödenen bedeldir. 

Sözleşmeye konu olan mal, kıymet veya finansal göstergenin üzerinde anlaşılan ileri tarihteki alım veya satım fiyatıdır. Alma veya satma 

hakkı için ödenen bedeldir. 

Uzun (Long) Taraf: 

Opsiyon sözleşmesini alan taraftır. Organize opsiyon piyasalarında uzun taraf, prim ödeme dışında herhangi bir yükümlülüğü 

bulunmadığından risk taşımaz. 

 

Kısa (Short) Taraf: 

Opsiyon sözleşmesini satan taraftır. Organize opsiyon piyasalarında kısa taraf vadeye kadar veya vade tarihi için alma veya satma 

yükümlülüğü altına girdiğinden risk taşır, bu nedenle kısa taraftan teminat talep edilir. 

Opsiyon Türleri 
Alım opsiyonu ve satım opsiyonu olmak üzere iki tür opsiyon bulunmaktadır. 

Alım opsiyonu: Sözleşmeyi alan tarafa belli bir vadeye kadar veya vadede, belirli bir miktarda bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi 

belirli bir kullanım fiyatından alma hakkı verir. 



Alım opsiyonu alıcısının (satıcısının) beklentisi dayanak varlık fiyatının gelecekte yükselmesidir (düşmesidir). 

 

Satım opsiyonu: Sözleşmeyi alan tarafa belli bir vadeye kadar veya vadede, belirli bir miktarda bir malı, kıymeti veya finansal 

göstergeyi belirli bir fiyattan satma hakkı verir.  

Satım opsiyonu alıcısının (satıcısının) beklentisi dayanak varlık fiyatının gelecekte düşmesidir (yükselmesidir). 

Her iki opsiyon türünde de işlemin gerçekleştiği tarihte (T günü) prim borçları uzun pozisyon sahibinin hesabından tahsil edilirken, kısa 

pozisyon sahibinin prim alacağı, hesabına işlemin gerçekleştiği tarihin bir gün sonrasında (T+1 günü) yatırılır. Prim fiyatı piyasadaki arz-

talebe göre belirlenir ve hak kullanılsın ya da kullanılmasın prim bedeli geri alınmaz. 

Alım/Satım Opsiyonlarında Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

 
Alım Opsiyonu Satım Opsiyonu 

Alıcı Opsiyonun kullanılması durumunda payı alım hakkı Opsiyonun kullanılması durumunda payı satım hakkı 

Satıcı Opsiyonun kullanılması durumunda payı satma zorunluluğu  Opsiyonun kullanılması durumunda payı alma zorunluluğu 

 

Opsiyon Tipleri 
Vadelerine göre opsiyonlar Avrupa ve Amerikan tipi olmak üzere ikiye ayrılır. 

 Amerikan tipi opsiyonlar vadeden önce herhangi bir tarihte opsiyon alıcısı tarafından kullanılabilirler.  

 Avrupa tipi opsiyonlar ise yalnızca vadesinde kullanılabilirler.  

Karda, Zararda ve Başabaşta Opsiyonlar  
 

Bir alım opsiyonunda dayanak varlığın spot piyasa fiyatı (S), kullanım fiyatından (K) yüksekse bu opsiyon kardadır. Aynı opsiyonda spot 

fiyatı kullanım fiyatının altında ise opsiyon zarardadır. Eğer her iki fiyat birbirine eşitse opsiyon başabaştadır. 

1. Karda opsiyon: Spot fiyatı > Kullanım fiyatı 

2. Zararda opsiyon: Spot fiyatı < Kullanım fiyatı 

3. Başabaşta opsiyon:  Spot fiyatı = Kullanım fiyatı 

 

Bir satım opsiyonunda dayanak varlığın spot piyasa fiyatı kullanım fiyatının altında ise, opsiyon kardadır. Spot piyasa fiyatı kullanım 

fiyatının üzerinde ise opsiyon zarardadır. Her iki fiyat birbirine eşit olduğunda başabaş durumu söz konusudur. 

1. Karda opsiyon: Spot piyasa fiyatı < Kullanım fiyatı 

2. Zararda opsiyon: Spot piyasa fiyatı > Kullanım fiyatı 

3. Başabaşta opsiyon: Spot piyasa fiyatı = Kullanım fiyatı 

 
Alım Opsiyonu  Satım Opsiyonu 

S>K Karda Zararda 

S=K Başabaşta Başabaşta 

S<K Zararda Karda 

 

Pay Opsiyon Sözleşmeleri 

Opsiyon Sınıfı 

Pay senedine dayalı opsiyon piyasasında aynı anda hem alım hem de satım opsiyonları işlem görecektir.  

 

Opsiyon Tipi 

Avrupa (Sözleşme ile tanınan hak ancak vade sonunda kullanılabilir) 

 

Sözleşme Büyüklüğü 
Bir adet standart sözleşme, dayanak varlığa ait 100 adet pay senedini temsil eder. 

 

Uzlaşma Şekli 

Pay senedine dayalı opsiyon sözleşmelerinin uzlaşma yöntemi olarak fiziki teslimat uygulanır. Pay senedine dayalı opsiyon 

sözleşmelerinde fiziki teslimat, pay senetlerinin kullanım fiyatı üzerinden kaydi olarak el değiştirmesi şeklinde gerçekleşir. 

 

Günlük Uzlaşma Fiyatı 
Seans sonunda 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, 

b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin miktar ağırlıklı 

ortalama fiyatı, 

c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı, 

d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, dayanak varlık ve dayanak varlığa bağlı diğer sözleşmelerdeki fiyatlar dikkate alınarak 

hesaplanan teorik fiyatlar  

günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.  

 

 



Seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının hesaplanamaması veya hesaplanan fiyatların piyasayı doğru 

olarak yansıtmadığına kanaat getirilmesi halinde Borsa tarafından, teorik fiyat, dayanak varlığın spot fiyatı, bir önceki günkü uzlaşma 

fiyatı veya seans sonundaki en iyi alış ve satış fiyatları dikkate alınarak günlük uzlaşma fiyatı tespit edilebilir. 

 

Özel Emir Pazarında gerçekleşen işlemler yukarıdaki hesaplamalara dahil edilmez. Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından günlük uzlaşma 

fiyatının değiştirilme durumu saklıdır. 

 

Vade Ayları 
Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık. Piyasada aynı anda, içinde bulunulan aya en yakın iki vade ayına ait sözleşmeler işlem 

görür. Bu iki vade ayından biri Aralık değilse, Aralık vade ayı ayrıca işleme açılır. 

 

Takas Süresi 
Takas, fiziki teslimat işlemlerinde T+3, diğer işlemlerde ise T+1 olarak uygulanır. Takas, kullanım talimatını izleyen üçüncü iş gününde 

(T+3) gerçekleşir. Örneğin, fiziki teslimata konu pay senedi opsiyon sözleşmelerinin takas süresinin T+3 olduğu durumda, 31 Ocak 2013 

vadeli pay senedine dayalı opsiyon sözleşmelerinin son işlem günü 31 Ocak 2013 tarihi olup, fiziki teslimatı (2 ve 3 Şubat hafta sonu 

olduğundan) 5 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilir. Prim borçları hesaplardan T günü sonunda tahsil edilirken, prim alacakları hesaplara 

T+1 günü aktarılır. 

 

Sözleşmenin Vadesi ve Son İşlem Günü 
Pay senedi opsiyon sözleşmelerinde vade ve son işlem günü her vade ayının son iş günüdür. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle 

yarım gün olması durumunda vade sonu ve son işlem günü bir önceki iş günüdür.  

 

Fiyat Kotasyonu ve Minimum Fiyat Adımı  

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

Minimum fiyat adımı 0,01’dir. 

Miktar teklifleri bir adet sözleşme ve katları şeklinde girilir. 

 

Günlük Fiyat Değişim Limiti 

Opsiyon sözleşmeleri için prim fiyatlarında herhangi bir fiyat değişim limiti uygulanmaz. 

 

Kullanım Fiyatları 

İşlem sisteminde oluşturulan pay senedine dayalı opsiyon sözleşmelerinin kullanım fiyatları aşağıdaki tabloya göre belirlenir. 

Kullanım Fiyat Aralığı (TL) Kullanım Fiyat Adımı (TL) 

0,01-1,00 0,05 

1,00-2,50 0,10 

2,50-10,00 0,25 

10,00-25,00 0,50 

25,00-50,00 1,00 

50,00-100,00   2,50 

100,00-250,00   5,00 

250,00-500,00   10,00 

500,00-1.000,00   25,00 

1.000,00 ve üzeri   50,00 

  

Her bir dayanak varlığın spot piyasada son seansta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı baz alınarak hesaplanan ±%20’lik limit içerisindeki 

kullanım fiyat seviyeleri için işlem sisteminde sözleşmeler oluşturulur. Bu sözleşmelerden en az biri “karda”, biri “başabaşta” ve üçü 

“zararda” olmak üzere beş farklı kullanım fiyatı seviyesinden sözleşmeler işleme açılır. Seans içinde dayanak varlık fiyatında meydana 

gelen değişimlere göre yeni kullanım fiyatlı pay senedine dayalı opsiyon sözleşmeleri işlem sisteminde otomatik olarak işleme açılır. 

İşlem sisteminde açık pozisyon veya emir bulunan sözleşme sıraları ±%20’lik limitlerin dışında kalsalar bile işleme açık olmaya devam 

ederler. İşlem sisteminde işleme kapalı olarak tanımlı olan sözleşmeler, işlem yapmak isteyen üyelerin talebi halinde işleme açılabilir. 

 

İşlem Saatleri 

İşlemler 09:10 - 17:40 saatleri arasında tek bir seansta gerçekleştirilir. 12:30 – 13:55 arası işlem yapılmayan bölümdür. 

 

BIST30 Endeks Opsiyon Sözleşmeleri 

 

Dayanak Varlık: BIST-30 Fiyat Endeksi 

 

Opsiyon Sınıfı: Alım ve Satım Opsiyonları 

 

Opsiyon Tipi:  Avrupa (Sözleşme ile tanınan hak vade sonunda kullanılabilir) 

 

Sözleşme Büyüklüğü:  Dayanak varlık, 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).  

 



Fiyat Kotasyonu ve Minimum Fiyat Adımı: Fiyat, yukarıdaki yöntemle hesaplanan bir adet dayanak varlığın opsiyon primi olarak, 

virgülden sonra iki basamak olacak şekilde kote edilir. Minimum fiyat adımı 0,01’dir (örnek: 3,01; 3,02 vb.). Minimum fiyat adımının 

değeri 1 TL’ye (Sözleşme büyüklüğü x asgari fiyat adımı= 100 x 0,01) karşılık gelmektedir. Miktar teklifleri bir adet sözleşme ve katları 

şeklinde girilir. 

 

Uzlaşma Şekli:  Nakdi uzlaşma. 

 

Günlük Uzlaşma Fiyatı: Seans sonunda 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, 

 

b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin miktar ağırlıklı 

ortalama fiyatı, 

 

c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı, 

 

d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, dayanak varlık ve dayanak varlığa bağlı diğer sözleşmelerdeki fiyatlar dikkate alınarak 

hesaplanan teorik fiyatlar günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.  

 

 Seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının hesaplanamaması veya hesaplanan fiyatların piyasayı doğru 

olarak yansıtmadığına kanaat getirilmesi halinde Borsa tarafından, teorik fiyat, bir önceki günkü uzlaşma fiyatı veya seans sonundaki en 

iyi alış ve satış fiyatları dikkate alınarak günlük uzlaşma fiyatı tespit edilebilir. 

 

 Özel Emir Pazarında gerçekleşen işlemler yukarıdaki hesaplamalara dâhil edilmez. Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından günlük uzlaşma 

fiyatının değiştirilme durumu saklıdır. 

 

 Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı 

 

Alım opsiyonları için vade sonu uzlaşma fiyatı, dayanak varlık olarak kabul edilen BIST 30 Endeksinin son işlem gününde spot piyasada 

ikinci seans sürekli müzayedenin son 30 dakikası süresince ilan edilen değerlerinin zaman ağırlıklı ortalaması ile BIST 30 Endeksinin 

kapanış değerinin sırasıyla %80 ve %20 oranlarıyla ağırlıklandırılması ile hesaplanan değerin 1000’e bölünmesi suretiyle bulunan değer 

ile opsiyon kullanım fiyatı arasındaki farkın en yakın fiyat adımına yuvarlanması sonucunda bulunur. 

 

 Satım opsiyonları için vade sonu uzlaşma fiyatı, opsiyon kullanım fiyatı ile dayanak varlık olarak kabul edilen BIST 30 Endeksinin son 

işlem gününde spot piyasada ikinci seans sürekli müzayedenin son 30 dakikası süresince ilan edilen değerlerinin zaman ağırlıklı 

ortalaması ile BIST 30 Endeksinin kapanış değerinin sırasıyla %80 ve %20 oranlarıyla ağırlıklandırılması ile hesaplanan değerin 1000’e 

bölünmesi suretiyle bulunan değer arasındaki farkın en yakın fiyat adımına yuvarlanması sonucunda bulunur. 

 

 Son işlem gününde, spot piyasada ikinci seansın ve/veya kapanış seansının kısmen veya tamamen kapalı olması veya spot piyasada 

endeks değerinin hesaplanamaması durumunda vade sonu uzlaşma fiyatı, Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından belirlenir. 

 

 Vade Ayları 

 

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

görür. Bu üç vade ayından biri Aralık değilse, Aralık vade ayı ayrıca işleme açılır. 

 

Sözleşmenin Vadesi ve Son İşlem Günü 

 

 Pay Endeks opsiyon sözleşmelerinde vade ve son işlem günü her vade ayının son iş günüdür. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle 

yarım gün olması durumunda vade sonu ve son işlem günü bir önceki iş günüdür. 

 

 Takas Süresi 

 

 T+1 olarak uygulanır. Prim borçları hesaplardan T günü sonunda tahsil edilirken, prim alacakları hesaplara T+1 günü aktarılır. 

 

 Günlük Fiyat Değişim Limiti:  Prim fiyatları için fiyat değişim limiti yoktur. 

 

 Kullanım Fiyatları: Kullanım fiyat adımı 2’dir. (2.000 Endeks puanı) 

 

Dayanak varlık olan endekslerin bir önceki işlem gününde spot piyasada son seansta oluşan kapanış değeri baz alınarak hesaplanan 

±%10’luk limit içerisindeki kullanım fiyat seviyeleri için işlem sisteminde sözleşmeler oluşturulur. Bu sözleşmelerden ikisi “karda”, biri 

“başabaşta” ve dördü “zararda” olmak üzere en az yedi farklı kullanım fiyatı seviyesinden sözleşmeler işleme açılır. Gün içerisinde 

dayanak varlık değerinde meydana gelen değişimlere göre yeni kullanım fiyatlı sözleşmeler işlem sisteminde otomatik olarak işleme 

açılır. İşlem sisteminde açık pozisyon veya emir bulunan sözleşme sıraları ±%10’luk limitlerin dışında kalsalar bile işleme açık olmaya 

devam ederler. İşlem sisteminde işleme kapalı olarak tanımlı olan sözleşmeler, işlem yapmak isteyen üyelerin talebi halinde işleme 

açılabilir. 

 

İşlem Saatleri: İşlemler 09:10 - 17:45 saatleri arasında tek bir seansta gerçekleştirilir. 12:30 - 13:55 arası işlem yapılmayan bölümdür. 

 

BIST30 Endeks Opsiyon Sözleşmeleri 

 

Dayanak Varlık:  BIST-30 Fiyat Endeksi 

 

Opsiyon Sınıfı: Alım ve Satım Opsiyonları 

 



Opsiyon Tipi:  Avrupa (Sözleşme ile tanınan hak vade sonunda kullanılabilir) 

 

Sözleşme Büyüklüğü:  Dayanak varlık, 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).  

 

Fiyat Kotasyonu ve Minimum Fiyat Adımı: Fiyat, yukarıdaki yöntemle hesaplanan bir adet dayanak varlığın opsiyon primi olarak, 

virgülden sonra iki basamak olacak şekilde kote edilir. Minimum fiyat adımı 0,01’dir (örnek: 3,01; 3,02 vb.). Minimum fiyat adımının 

değeri 1 TL’ye (Sözleşme büyüklüğü x asgari fiyat adımı= 100 x 0,01) karşılık gelmektedir. Miktar teklifleri bir adet sözleşme ve katları 

şeklinde girilir. 

 

Uzlaşma Şekli:  Nakdi uzlaşma. 

 

Günlük Uzlaşma Fiyatı: Seans sonunda 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, 

b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin miktar ağırlıklı 

ortalama fiyatı, 

c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı, 

d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, dayanak varlık ve dayanak varlığa bağlı diğer sözleşmelerdeki fiyatlar dikkate alınarak 

hesaplanan teorik fiyatlar günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.  

 

 Seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının hesaplanamaması veya hesaplanan fiyatların piyasayı doğru 

olarak yansıtmadığına kanaat getirilmesi halinde Borsa tarafından, teorik fiyat, bir önceki günkü uzlaşma fiyatı veya seans sonundaki en 

iyi alış ve satış fiyatları dikkate alınarak günlük uzlaşma fiyatı tespit edilebilir. 

 

 Özel Emir Pazarında gerçekleşen işlemler yukarıdaki hesaplamalara dâhil edilmez. Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından günlük uzlaşma 

fiyatının değiştirilme durumu saklıdır. 

 

 Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı: Alım opsiyonları için vade sonu uzlaşma fiyatı, dayanak varlık olarak kabul edilen BIST 30 Endeksinin son 

işlem gününde spot piyasada ikinci seans sürekli müzayedenin son 30 dakikası süresince ilan edilen değerlerinin zaman ağırlıklı 

ortalaması ile BIST 30 Endeksinin kapanış değerinin sırasıyla %80 ve %20 oranlarıyla ağırlıklandırılması ile hesaplanan değerin 1000’e 

bölünmesi suretiyle bulunan değer ile opsiyon kullanım fiyatı arasındaki farkın en yakın fiyat adımına yuvarlanması sonucunda bulunur. 

 

 Satım opsiyonları için vade sonu uzlaşma fiyatı, opsiyon kullanım fiyatı ile dayanak varlık olarak kabul edilen BIST 30 Endeksinin son 

işlem gününde spot piyasada ikinci seans sürekli müzayedenin son 30 dakikası süresince ilan edilen değerlerinin zaman ağırlıklı 

ortalaması ile BIST 30 Endeksinin kapanış değerinin sırasıyla %80 ve %20 oranlarıyla ağırlıklandırılması ile hesaplanan değerin 1000’e 

bölünmesi suretiyle bulunan değer arasındaki farkın en yakın fiyat adımına yuvarlanması sonucunda bulunur. 

 

 Son işlem gününde, spot piyasada ikinci seansın ve/veya kapanış seansının kısmen veya tamamen kapalı olması veya spot piyasada 

endeks değerinin hesaplanamaması durumunda vade sonu uzlaşma fiyatı, Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından belirlenir. 

 

 Vade Ayları: Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık. Piyasada aynı anda, içinde bulunulan aya en yakın üç vade ayına ait 

sözleşmeler işlem görür. Bu üç vade ayından biri Aralık değilse, Aralık vade ayı ayrıca işleme açılır. 

 

Sözleşmenin Vadesi ve Son İşlem Günü:  Pay Endeks opsiyon sözleşmelerinde vade ve son işlem günü her vade ayının son iş günüdür. 

Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda vade sonu ve son işlem günü bir önceki iş günüdür. 

 

 Takas Süresi:  T+1 olarak uygulanır. Prim borçları hesaplardan T günü sonunda tahsil edilirken, prim alacakları hesaplara T+1 günü 

aktarılır. 

 

 Günlük Fiyat Değişim Limiti:  Prim fiyatları için fiyat değişim limiti yoktur. 

 

 Kullanım Fiyatları: Kullanım fiyat adımı 2’dir. (2.000 Endeks puanı) 

 

Dayanak varlık olan endekslerin bir önceki işlem gününde spot piyasada son seansta oluşan kapanış değeri baz alınarak hesaplanan 

±%10’luk limit içerisindeki kullanım fiyat seviyeleri için işlem sisteminde sözleşmeler oluşturulur. Bu sözleşmelerden ikisi “karda”, biri 

“başabaşta” ve dördü “zararda” olmak üzere en az yedi farklı kullanım fiyatı seviyesinden sözleşmeler işleme açılır. Gün içerisinde 

dayanak varlık değerinde meydana gelen değişimlere göre yeni kullanım fiyatlı sözleşmeler işlem sisteminde otomatik olarak işleme 

açılır. İşlem sisteminde açık pozisyon veya emir bulunan sözleşme sıraları ±%10’luk limitlerin dışında kalsalar bile işleme açık olmaya 

devam ederler. İşlem sisteminde işleme kapalı olarak tanımlı olan sözleşmeler, işlem yapmak isteyen üyelerin talebi halinde işleme 

açılabilir. 

 

İşlem Saatleri: İşlemler 09:10 - 17:45 saatleri arasında tek bir seansta gerçekleştirilir. 12:30 - 13:55 arası işlem yapılmayan bölümdür. 

 

Mini BIST30 Endeks Opsiyon Sözleşmeleri 

 

Dayanak Varlık:  BIST-30 Fiyat Endeksi 

 

Opsiyon Sınıfı: Alım ve Satım Opsiyonları 

 

Opsiyon Tipi:  Avrupa (Sözleşme ile tanınan hak ancak vade sonunda kullanılabilir) 

 

Sözleşme Büyüklüğü:  Dayanak varlık, endeks değerlerinin 1.000'e bölünmüş halidir. Her bir endeks opsiyon sözleşmesi bu şekilde 

hesaplanan 1 adet dayanak varlığı temsil eder. (Örneğin BIST-30 Endeksi/1.000)*1 TL =  (78.000/1.000)*1 = 78,00 TL).  



 

Fiyat Kotasyonu ve Minimum Fiyat Adımı: Fiyat, yukarıdaki yöntemle hesaplanan bir adet dayanak varlığın opsiyon primi olarak, 

virgülden sonra iki basamak olacak şekilde kote edilir. Minimum fiyat adımı 0,01’dir. Miktar teklifleri bir adet sözleşme ve katları 

şeklinde girilir. 

 

Uzlaşma Şekli:  Nakdi uzlaşma. 

 

Günlük Uzlaşma Fiyatı: Seans sonunda 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, 

b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin miktar ağırlıklı 

ortalama fiyatı, 

c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı, 

d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, dayanak varlık ve dayanak varlığa bağlı diğer sözleşmelerdeki fiyatlar dikkate alınarak 

hesaplanan teorik fiyatlar  günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.  

 

 Seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının hesaplanamaması veya hesaplanan fiyatların piyasayı doğru 

olarak yansıtmadığına kanaat getirilmesi halinde Borsa tarafından, teorik fiyat, bir önceki günkü uzlaşma fiyatı veya seans sonundaki en 

iyi alış ve satış fiyatları dikkate alınarak günlük uzlaşma fiyatı tespit edilebilir. 

 

 Özel Emir Pazarında gerçekleşen işlemler yukarıdaki hesaplamalara dâhil edilmez. Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından günlük uzlaşma 

fiyatının değiştirilme durumu saklıdır. 

 

 Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı: Alım opsiyonları için vade sonu uzlaşma fiyatı, dayanak varlık olarak kabul edilen BIST 30 Endeksinin son 

işlem gününde spot piyasada ikinci seans sürekli müzayedenin son 30 dakikası süresince ilan edilen değerlerinin zaman ağırlıklı 

ortalaması ile BIST 30 Endeksinin kapanış değerinin sırasıyla %80 ve %20 oranlarıyla ağırlıklandırılması ile hesaplanan değerin 1000’e 

bölünmesi suretiyle bulunan değer ile opsiyon kullanım fiyatı arasındaki farkın en yakın fiyat adımına yuvarlanması sonucunda bulunur. 

 

 Satım opsiyonları için vade sonu uzlaşma fiyatı, opsiyon kullanım fiyatı ile dayanak varlık olarak kabul edilen BIST 30 Endeksinin son 

işlem gününde spot piyasada ikinci seans sürekli müzayedenin son 30 dakikası süresince ilan edilen değerlerinin zaman ağırlıklı 

ortalaması ile BIST 30 Endeksinin kapanış değerinin sırasıyla %80 ve %20 oranlarıyla ağırlıklandırılması ile hesaplanan değerin 1000’e 

bölünmesi suretiyle bulunan değer arasındaki farkın en yakın fiyat adımına yuvarlanması sonucunda bulunur. 

 

 Son işlem gününde, spot piyasada ikinci seansın ve/veya kapanış seansının kısmen veya tamamen kapalı olması veya spot piyasada 

endeks değerinin hesaplanamaması durumunda vade sonu uzlaşma fiyatı, Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından belirlenir. 

 

 Vade Ayları:  Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık. Piyasada aynı anda, içinde bulunulan aya en yakın üç vade ayına ait 

sözleşmeler işlem görür. Bu üç vade ayından biri Aralık değilse, Aralık vade ayı ayrıca işleme açılır. 

 

Sözleşmenin Vadesi ve Son İşlem Günü:  Pay Endeks opsiyon sözleşmelerinde vade ve son işlem günü her vade ayının son iş günüdür. 

Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda vade sonu ve son işlem günü bir önceki iş günüdür. 

 

 Takas Süresi:  T+1 olarak uygulanır. Prim borçları hesaplardan T günü sonunda tahsil edilirken, prim alacakları hesaplara T+1 günü 

aktarılır. 

 

 Günlük Fiyat Değişim Limiti:  Prim fiyatları için fiyat değişim limiti yoktur. 

 

 Kullanım Fiyatları: Kullanım fiyat adımı 5’dir. (5.000 Endeks puanı) 

 

Dayanak varlık olan endekslerin bir önceki işlem gününde spot piyasada son seansta oluşan kapanış değeri baz alınarak hesaplanan 

±%10’luk limit içerisindeki kullanım fiyat seviyeleri için işlem sisteminde sözleşmeler oluşturulur. Bu sözleşmelerden ikisi “karda”, biri 

“başabaşta” ve dördü “zararda” olmak üzere en az yedi farklı kullanım fiyatı seviyesinden sözleşmeler işleme açılır. Gün içerisinde 

dayanak varlık değerinde meydana gelen değişimlere göre yeni kullanım fiyatlı sözleşmeler işlem sisteminde otomatik olarak işleme 

açılır. İşlem sisteminde açık pozisyon veya emir bulunan sözleşme sıraları ±%10’luk limitlerin dışında kalsalar bile işleme açık olmaya 

devam ederler. İşlem sisteminde işleme kapalı olarak tanımlı olan sözleşmeler, işlem yapmak isteyen üyelerin talebi halinde işleme 

açılabilir. 

 

İşlem Saatleri: İşlemler 09:10 - 17:45 saatleri arasında tek bir seansta gerçekleştirilir. 12:30 - 13:55 arası işlem yapılmayan bölümdür 

 

Döviz Opsiyon Sözleşmeleri 

 

Dolartl Opsiyon Sözleşmeleri 

 

Dayanak Varlık:  Türk Lirası/ABD Doları kuru 

 

Opsiyon Sınıfı: Alım ve Satım Opsiyonları 

 

Opsiyon Tipi:  Avrupa (Sözleşme ile tanınan hak vade sonunda kullanılabilir) 

 

Sözleşme Büyüklüğü:  1.000 ABD Doları 

 

Fiyat Kotasyonu ve Minimum Fiyat Adımı: Fiyat, 1.000 ABD Doları için, opsiyon primi olarak virgülden sonra bir basamak olacak 

şekilde Türk Lirası cinsinden işlem sistemine girilir. (Örnek: 20,1, 20,2 vb.) Minimum fiyat adımı 0,1’dir. Miktar teklifleri bir adet 

sözleşme ve katları şeklinde girilir. 

 



Vade Ayları: Yılın tüm ayları. (Aynı anda içinde bulunulan ay ve bu aya en yakın vade olmak üzere toplam 2 vade ayına ait sözleşmeler 

işlem görür.) 

 

Uzlaşma Şekli:  Nakdi uzlaşma 

 

Günlük Uzlaşma Fiyatı: Günlük uzlaşma fiyatı seans sonunda 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, 

    b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin miktar 

ağırlıklı ortalama fiyatı, 

    c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı, 

    d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, dayanak varlık ve dayanak varlığa bağlı diğer sözleşmelerdeki fiyatlar dikkate alınarak 

hesaplanan teorik fiyatlar  günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.  

 

 Seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının hesaplanamaması veya hesaplanan fiyatların piyasayı doğru 

olarak yansıtmadığına kanaat getirilmesi halinde Borsa tarafından, teorik fiyat, bir önceki günkü uzlaşma fiyatı veya seans sonundaki en 

iyi alış ve satış fiyatları dikkate alınarak günlük uzlaşma fiyatı tespit edilebilir. 

 

 Özel Emir Pazarında gerçekleşen işlemler yukarıdaki hesaplamalara dâhil edilmez. Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından günlük uzlaşma 

fiyatının değiştirilme durumu saklıdır. 

 

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı: Alım sözleşmelerinde vade sonu uzlaşma fiyatı, dayanak varlık olan ABD Doları için son işlem gününde 

TCMB'nin saat 15:30 itibarıyla açıklayacağı gösterge niteliğindeki satış kurunun 1.000 ile çarpılması suretiyle bulunan değer ile opsiyon 

kullanım fiyatı arasındaki farkın en yakın fiyat adımına yuvarlanması sonucunda bulunur.  

 

 Satım sözleşmeleri için vade sonu uzlaşma fiyatı, opsiyon kullanım fiyatı ile dayanak varlık olan ABD Doları için son işlem gününde 

TCMB'nin saat 15:30 itibariyle açıklayacağı gösterge niteliğindeki satış kurunun 1.000 ile çarpılması suretiyle bulunan değer arasındaki 

farkın en yakın fiyat adımına yuvarlanması sonucunda bulunur.  

 

 Son işlem gününde, TCMB tarafından ilgili kurun ilan edilmemesi durumunda vade sonu uzlaşma fiyatı, Uzlaşma Fiyatı Komitesi 

tarafından belirlenir. 

 

Son İşlem Günü:  Her vade ayının veya haftasının son iş günü. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda 

son işlem günü bir önceki iş günüdür. 

 

Vade Sonu:  Her vade ayının son iş günü. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda son işlem günü bir 

önceki iş günüdür. 

 

Takas Süresi:  T+1 olarak uygulanır. Prim borçları hesaplardan T günü sonunda tahsil edilirken, prim alacakları hesaplara T+1 günü 

aktarılır. 

 

Günlük Fiyat Değişim Limiti:  Prim fiyatları için fiyat değişim limiti yoktur.  

 

Kullanım Fiyatları: Kullanım fiyat adımı, 

 

    - alım opsiyonları için 50 Türk Lirası’na karşılık gelir. (Örnek: 2000, 2050, 2100, vb.) 

    - satım opsiyonları için 25 Türk Lirası’na karşılık gelir. (Örnek: 2000, 2025, 2050, vb.) 

 

 Dayanak varlık olan yabancı para birimi için TCMB’nin gösterge niteliğindeki satış kurunun 1.000 ile çarpılmasıyla elde edilen değer 

baz alınarak hesaplanan  ±%10’luk limit içerisindeki kullanım fiyat seviyeleri için işlem sisteminde sözleşmeler oluşturulur. Bu limit, 

dayanak varlığın fiyat limitlerine paralel olarak Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. Alım ve satım opsiyon sözleşmelerinin her 

biri için biri “başabaşta” ve ikisi “zararda” olmak üzere üç farklı kullanım fiyatı seviyesinden sözleşmeler işleme açılır. İşlem sisteminde 

açık pozisyon veya emir bulunan sözleşme sıraları ±%10’luk limitlerin dışında kalsalar bile işleme açık olmaya devam ederler. İşlem 

sisteminde işleme kapalı olarak tanımlı olan sözleşmeler, işlem yapmak isteyen üyelerin talebi halinde işleme açılabilir. 

 

İşlem Saatleri: İşlemler 09:10-17:45 saatleri arasında kesintisiz tek bir seansta gerçekleştirilir. 

 

Opsiyonlara Yatırım Yapmanın Avantajları 

• Pay senedi almaksızın pay senedi fiyatında ortaya çıkacak yükseliş ve düşüşlerden kar elde edebilme imkânı sağlar. 

• Opsiyon sözleşmeleri kaldıraçlı ürünler olduğu için düşük tutarlı yatırımlarla spot piyasaya göre çok daha yüksek oranda kar elde etme 

olanağı sunar.  

• Opsiyon sözleşmeleri piyasa hangi durumda olursa olsun (yükseliş, düşüş, değişikliğin olmaması) yatırım yapılarak para kazanılmasını 

mümkün kılar. 

• Standardize edilmiş opsiyon sözleşmelerinin likiditesi yüksektir. 

• Opsiyon sözleşmeleri doğru uygulanacak stratejiler yoluyla spot piyasada bulunmayan korunma imkânlarını yatırımcılarına sunar. 

 

Opsiyonlara Yatırım Yapmanın Dezavantajları 

 

• Kaldıraçlı ürünler olduğu için, yatırımlardan spot piyasaya göre çok daha hızlı bir şekilde ve yüksek oranda zarara uğrama olasılığı 

vardır.  

• Uzun pozisyon sahibi için opsiyonun riski, ödemiş olduğu prim ile sınırlıdır. Ancak kısa pozisyon sahibi için risk sınırsız olabilir. 

• Opsiyon sözleşmelerinde çok sayıda kullanım fiyatı için sözleşme varsa yaygın olarak kullanılan sözleşmeler dışında likidite sorunu 

ortaya çıkar ve alım-satım fiyat teklifleri (bid/ask spread) arasındaki fark da büyür. Bu durum pozisyon kapamayı ve kar realizasyonunu 

güçleştirir. 

• Ödenen komisyon ve alım-satım fiyat teklifleri arasındaki farklar dikkate alındığında opsiyon piyasasında işlem yapmanın spot 

piyasaya göre daha maliyetli olduğu söylenebilir. 



• Opsiyon sözleşmesi fiyatlaması daha karmaşık olduğu için alım satımına ilişkin olarak yapılacak teknik ve temel analizlerin kişiden 

kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

 

Opsiyonlarda Fiyatlama 

 

Opsiyonlarda Fiyatlama 

 

Opsiyon fiyatı içsel değer ve zaman değeri olmak üzere iki bileşenden oluşur:  

 Opsiyon Fiyatı = İçsel Değer + Zaman Değeri 

İçsel değer, dayanak varlığın spot piyasa fiyatı ile opsiyonun kullanım fiyatı arasındaki farka eşittir. Zaman değeri ise aslında opsiyonu 

alan kişinin dayanak varlığın (payın) fiyatındaki belirsizlik için belirlediği fiyattır. Dayanak varlık spot piyasa fiyatı 10 TL olan pay 

üzerine yazılı 9,5 TL kullanım fiyatlı bir opsiyon sözleşmesine yatırımcının 0,8 TL prim ödediği varsayımı altında, 0,8 TL’lik primin 0,5 

TL’lik (10-9,5) kısmı opsiyonun içsel değeri, geri kalan 0,3 TL’lik kısmı ise opsiyonun zaman değeridir. 

Opsiyon fiyatlama, opsiyonun türüne, tipine, kullanılan modele göre farklılık göstermektedir.  

 

Opsiyon Fiyatına Etki Eden Faktörler 

 

Dayanak Varlığın Fiyatı: Dayanak varlığın fiyatı ile alım opsiyonunun fiyatı arasında pozitif, satım opsiyonu fiyatı arasında negatif yönlü 

bir ilişki bulunmaktadır. Dayanak varlığın fiyatı yükseldikçe (S-K değeri büyüyeceğinden) alım opsiyonunun fiyatı artarken, satım 

opsiyonunun fiyatı (S-K değeri küçüleceğinden) azalmaktadır. 

 

Kullanım Fiyatı: Opsiyonun kullanım fiyatı ile alım opsiyonunun fiyatı arasında negatif, satım opsiyonunun fiyatı arasında pozitif yönlü 

bir ilişki bulunmaktadır. Kullanım fiyatı yükseldikçe alım opsiyonlarında dayanak varlığı daha yüksek bir fiyattan alma söz konusu 

olduğundan alım opsiyonunun değeri azalırken, satım opsiyonunda dayanak varlığı daha yüksek bir fiyattan satma söz konusu 

olduğundan satım opsiyonunun değeri artmaktadır. 

 

Vadeye Kalan Gün Sayısı: Amerikan opsiyonlar için vadeye kalan gün sayısı ile hem alım hem de satım opsiyonu arasında pozitif yönlü 

bir ilişki vardır. Vadeye kalan gün sayısı arttıkça hem alım hem de satım opsiyonlarının fiyatı artmaktadır. Bir Amerikan opsiyon vade 

sonuna ne kadar yakınsa değeri de o kadar azalacaktır. Avrupa opsiyonlar için vadenin opsiyon fiyatına etkisi farklı sözleşmeler için 

farklı yönde olabilmektedir. 

 

Volatilite (Oynaklık): Dayanak varlığın volatilitesi ile hem alım hem de satım opsiyonunun değeri arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

Dayanak varlığın volatilitesi arttıkça hem alım hem de satım opsiyonlarının değeri artmaktadır. 

 

Piyasa Faiz Oranı: Faiz oranı ile alım opsiyonunun değeri arasında pozitif, satım opsiyonunun değeri arasında ise negatif yönlü bir ilişki 

bulunmaktadır. Faiz oranı yükseldikçe alım opsiyonlarının değeri artarken, satım opsiyonlarının değeri azalmaktadır.   

 

Temettü (Kâr Payı): Dayanak varlığın ait olduğu şirketin ödediği temettü ile alım opsiyonunun fiyatı arasında negatif, satım opsiyonunun 

fiyatı arasında ise pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Vadeye kadarki dönemde ödenecek temettü arttıkça alım opsiyonunun değeri 

azalırken, satım opsiyonunun değeri artmaktadır. 

 

Opsiyonun Fiyatını Etkileyen Faktörler  

 

Faktörler 
Alım Opsiyonu Fiyatı 

Amerikan  

Satım Opsiyonu Fiyatı 

Amerikan  

Alım Opsiyonu Fiyatı 

Avrupa  

Satım Opsiyonu Fiyatı 

Avrupa  

Dayanak varlığın fiyatı  +  -  +  - 

Kullanım fiyatı  -  +  - +  

Vadeye kalan gün sayısı  +  + ? ?  

Volatilite    +  +  +  + 

Piyasa faiz oranı   +  -  +  - 

 Temettü   -  +  - +  

 

Karşılaştırma: Pay Senedine Dayalı Opsiyonları-Paylar 

 

Opsiyon sözleşmesini satın alan yatırımcı dayanak varlık olan pay senedini almış olmaz, pay senedini almak ya da satmak hakkını elde 

etmiş olur. Bu nedenle payların sağladığı  

- Kâr payı hakkı 

- Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) 

- Tasfiye bakiyesine katılma hakkı 

- Şirket yönetimine katılma hakkı 

- Oy hakkı ve bilgi alma hakkı 

 

gibi haklardan faydalanamaz.  

 

-Paylar teorik olarak sonsuza kadar devam edecekmiş gibi kabul edilir. Opsiyon sözleşmeleri ise çok daha kısa süreler için geçerli olur. 

-Paylar sınırlı bir miktarda, opsiyonlar arz ve talebe bağlı olarak sonsuz sayıda ihraç edilebilir. 

-Kaldıraç etkisi nedeniyle opsiyonlar bazı yatırımcılar için uygun bir yatırım aracı olurken bazıları için olmayabilir. Zamana çok duyarlı 

olan bu yatırım aracı riskli olabilmekle beraber, risk kontrolü sağlayabilen çok esnek finansal araçlardır. 

 

 



Vadeli İşlem Sözleşmeleri 

 

Vadeli işlem sözleşmesi (futures), sözleşmenin taraflarına, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal 

göstergeyi, belirlenen ileri bir tarihte, bugünden üzerinde anlaşılan fiyattan alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmedir. 

 

 Vadeli işlem sözleşmelerinin dört asgari unsuru vardır: nitelik, fiyat, miktar ve vade. Bu asgari unsurlar borsalarda işlem gören vadeli 

işlem sözleşmeleri için standardize edilmiştir. 

 

 Borsalarda vadeli işlem sözleşmeleri ile işlem yapabilmek için belirlenen başlangıç teminatı (initial margin) Takas Kurumu’na 

yatırılmalıdır. Oluşan zararlar ya da nakit-dışı teminatların değerlerinin düşmesi sonucunda teminat seviyesinin sürdürme teminatının 

(maintenance margin) altına düşmesi durumunda ilgili yatırımcılara teminat tamamlama çağrısı yapılır. 

 

 Seans sonrasında oluşacak fiyatlara ve istatistikî değerlere göre teminat seviyesi sürdürme teminatının altına düşen yatırımcılar için 

teminat tamamlama çağrısı yapılır. 

 

 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde vade tarihinde uzlaşma fiziki teslimat ve nakdi uzlaşı şeklinde gerçekleştirilir. Fiziki teslimatta 

üzerinde anlaşılan dayanak varlık el değiştirir. Nakdi uzlaşıda ise sözleşme fiyatı ile vade tarihindeki cari fiyat arasındaki fark kadar tutar 

taraflar arasında el değiştirir. 

 

 Kimler Vadeli Piyasalarda İşlem Yapar? 

 

 Riskten Korunmak İsteyen Yatırımcılar: Bir sermaye piyasası aracı, döviz, kıymetli maden veya malı kullanan, bunlarda pozisyon tutan 

veya gelecekte teslimatını bekleyen, ancak ilgili ürünün fiyatında gelecekte meydana gelebilecek beklenmedik değişimlerden korunmak 

isteyen yatırımcılar, vadeli piyasalarda spot piyasadaki pozisyonlarının tersi yönünde pozisyon alırlar. 

 

 Spekülatörler.  Spekülatörler, korunma amacıyla işlem yapanlardan farklı olarak fiyat beklentileri çerçevesinde kar elde etmek amacıyla 

yatırım yapan kişiler veya kurumlardır. Vadeli piyasalar özellikle kaldıraç etkisi sebebiyle spekülatörlere oldukça önemli fırsatlar sunar. 

Spekülatörlerin piyasanın likiditesini ve işlem hacmini arttırdığı bilinmektedir. Bu yatırımcı tipinin risk alma konusundaki isteklilikleri 

diğer piyasa katılımcılarına taşıdıkları riski spekülatörlere devrederek riskten korunma imkânı sağlar.  

 

 Arbitrajcılar: Arbitrajcılar, iki veya daha fazla piyasada eş zamanlı yapılan alım satım işlemleri ile risksiz kar elde etmeyi hedefleyen 

kişiler veya kurumlardır. Örneğin, bir mal coğrafi olarak farklı yerlerde farklı iki fiyattan işlem görüyorsa arbitrajcı hemen ucuz olan 

yerden alır, pahalı olan yerde satar ve böylece risksiz kar elde eder. Benzer şekilde spot piyasalar ile vadeli piyasalar arasındaki taşıma 

maliyeti (cost of carry) nedeniyle oluşması gereken fiyattan farklı seviyelerde fiyat oluşması durumunda, arbitrajcılar devreye girerek 

ucuz olan piyasada alış, pahalı olan piyasada satış yaparak piyasaları dengelerler. Arbitrajcıların varlığı piyasaların birbirleriyle uyumlu 

ve dengeli hareket etmesine ve doğru fiyat oluşumuna katkı sağlar. 

 

Sertifikalar 

 

Sertifikalar, tıpkı varantlar gibi ihraççıyı yatırımcıya karşı mali yükümlülük altına sokan finansal araçlardır. Sertifika ihracı dolayısıyla 

elde edilen fonlar ihraççının şahsi mali sorumluluğu altındadır. Bu nedenle ihraççının mali durumu, ödeme kabiliyeti, kredibilitesi gibi 

faktörlerin yatırım sırasında göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. Sertifikalar, yatırımcısına önceden belirlenmiş koşulların 

oluşması durumunda alacak hakkı veren menkul kıymet niteliğindeki yapılandırılmış finansal ürünlerdir.  

 

Varant benzeri bir finansal ürün olan sertifikaların Borsamız Pay Piyasası bünyesinde işlem görebilmesi için Kurumsal Ürünler Pazarı 

başlığı altında “Sertifika Pazarı” oluşturulmuştur.  

 

Sertifikalar varantlar ile hemen hemen aynı işlem kuralları ile işlem görmekle birlikte, bazı işlem kuralları sertifika türlerine göre 

farklılaşabilmektedir. Yatırımcıların sertifika işlemlerinde bu hususlara özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir. 

 

Sertifikaların Özellikleri 

 

 

Dayanak Varlık: BIST 30 endeksinde yer alan payları ve/veya BIST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla paydan oluşan sepeti 

ifade eder. 

 

Dayanak Gösterge: Borsa ve ilgili kuruluşlar tarafından oluşturulan endeksleri ifade eder. 

 

Diğer Dayanaklar: Kurulca uygun görülmesi durumunda, yukarıda sayılan dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan konvertibl döviz, 

kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de sertifikalara 

dayanak teşkil edebilir. 

 

Artık Değer: Sertifikaların nakavt olması durumunda ve sirkülerde belirtilmesi kaydıyla, ihraççı tarafından hesaplanan ve yatırımcılara 

ödenecek tutarı ifade eder. Bu tutarın ödenmesi her ihraçta söz konusu olmayabilir. 

 

Dönüşüm Oranı: Bir adet sertifikanın kaç adet dayanak varlığa denk geldiğini gösteren oranı ifade eder. 

 

Piyasa Yapıcılık: Piyasa Yapıcılık, yetkilendirilmiş üyeler tarafından sorumlu oldukları sertifikanın piyasasının dürüst, düzenli ve etkin 

çalışmasını sağlamak ve likiditeye katkıda bulunmak amacıyla yürütülen özellikli bir alım satım faaliyetidir.  

 

Piyasa Yapıcı Üye (Piyasa Yapıcı): Sorumlu olduğu sertifikalarda piyasanın dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, likit ve 

sürekli bir piyasanın oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyette bulunmak üzere kotasyon vermekle yükümlü olan,Borsa 

tarafından yetkilendirilmiş Borsa üyesi aracı kurumu ifade eder. 

 

  



Kotasyon (Piyasa Yapıcının Alış-Satış Kotasyonu): Piyasa yapıcının likiditeyi sağlamak için Pay Piyasası Sistemi’ne girdiği, almaya ve 

satmaya razı olduğu fiyat ile bu fiyat seviyesinden ne kadar alacağını/satacağını gösteren miktar bilgisini içeren çift yönlü emir çeşididir.  

 

Nakavt (Knock-Out): Bazı sertifika türlerinde dayanak varlığın fiyatının veya gösterge değerinin ihraççı tarafından önceden belirlenmiş 

olan seviyeye (bariyer) ulaşması veya aşması halinde sertifikanın değerini yitirip geçersiz olma durumudur. 

 

Bariyer: Bazı sertifika türlerinin nakavt özelliği nedeniyle ihraççı tarafından dayanak varlık veya dayanak gösterge için belirlenmiş olan 

fiyat veya değer seviyesidir. Dayanak varlığın fiyatının veya göstergenin değerinin sertifikanın vadesi süresinde bu seviyeye ulaşması 

veya aşması durumunda ilgili sertifika geçersiz olur. 

 

Sertifika Çeşitleri 

 

Turbo Sertifika: Turbo Sertifika, dayanak varlığın ya da dayanak göstergenin fiyatına bağlı olan ve sahibine ilgili sirkülerde belirtilen 

vade tarihinde dayanağın nihai değeri ile kullanım fiyatı arasındaki farka denk tutarda bir geri ödeme talep etme hakkı sağlayan bir 

menkul kıymettir. Turbo Sertifikanın vadesi esnasında dayanak varlığın/göstergenin değeri bariyere ulaşır ya da bunu aşarsa, ilgili Turbo 

Sertifika ihraççı tarafından sıfır veya sıfıra yakın değerde bir Artık Değer ödemesi yapılarak sona erdirilir. 

 

İskontolu Sertifika: Yatırımcıya belirli bir dayanak varlığa ya da göstergeye cari piyasa değeri üzerinden belirli bir iskonto ile yatırım 

yapma imkanı sağlayan sermaye piyasası aracını ifade eder. Bu iskonto karşılığında yatırımcı dayanak varlığın veya göstergenin yukarı 

yöndeki performansının önceden tanımlanmış azami bir fiyatı/değeri aşan kısmından feragat eder.  

 

Prim Ödeyen (Bonus) Sertifika: Primli sertifikalar, dayanak varlık yerine yatırımcıları sertifika almaya teşvik etmek amacıyla çıkartılan 

ve dayanağın fiyatı, önceden belirlenmiş bir fiyatın altına düşmedikçe vade tarihinde belirli bir fiyatı garanti eden sermaye piyasası 

aracıdır. 

 

Endeks Sertifikası: Bir dayanak varlığın fiyatı ya da göstergenin değeri ile bire bir ilişkili şekilde fiyatlanan ve dayanak göstergenin 

belirli bir dönüşüm oranı (1/100 gibi) ve/veya kur ile çarpılması sonucu bir geri ödeme tutarı talep etme hakkı sağlayan yapılandırılmış 

sermaye piyasası aracıdır. 

  

Yukarıda belirtilen sertifika türlerinin tanımı genel anlamda yapılmış olup uygulamada ihraç edilen sertifikalar yukarıda belirtilen 

tanımlardan farklı tanımlamalara sahip olabilir ya da bu tanımlara göre farklı özellikler taşıyabilir. Yatırımcıların söz konusu sertifikalara 

yatırım yaparken ihraççı tarafından yayınlanan izahname ve sirkülerde ihracı yapılan sertifikalara ilişkin özellik ve risklere dikkat etmesi 

önem arz etmektedir. 

 

Sertifikaların Alım-Satım Esasları 
 

Varantlarda olduğu gibi sertifikalar da piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemi ile işlem görür. Sertifikalara ilişkin piyasa yapıcılık 

işleyiş esasları aksi belirtilmedikçe varantlardaki gibidir.  

 

İşlem Yöntemi: Sertifikalar Borsa İstanbul’da Kurumsal Ürünler Pazarı altında yer alan Sertifika Pazarı’nda, “piyasa yapıcılı sürekli 

müzayede yöntemi” ile işlem görür. Bu yöntemde her bir sertifikada görevli olan bir piyasa yapıcı üye alış-satış kotasyonu verir ve üyeler 

(piyasa yapıcı üye de dahil olmak üzere) söz konusu sertifika için alış-satış emirlerini iletirler. Sertifikaların piyasa yapıcı üyesi 

olmaksızın işlem görmesi mümkün değildir (alternatif işlem yöntemi yoktur). 

 

Piyasa Yapıcı: Sorumlu olduğu sertifikalarda piyasanın dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, likit ve sürekli bir piyasanın 

oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyette bulunmak üzere ihraççı tarafından belirlenerek SPK tarafından onaylanan, kotasyon 

vermekle yükümlü olan Borsa üyesi aracı kuruluştur. 

 

Kotasyon: Piyasa yapıcının likiditeyi sağlamak için Borsa İstanbul Pay Piyasası Alım Satım Sistemine (Sistem) girdiği, almaya ve 

satmaya razı olduğu fiyat ile bu fiyat seviyesinden ne kadar alacağını/satacağını gösteren miktar bilgisini içeren çift yönlü emir çeşididir. 

 

Başlıca İşlem Kuralları: -Verilen alış-satış emirleri fiyat ve zaman önceliği kurallarına göre sisteme kabul edilir ve kotasyon aralığı 

dahilindeki fiyatlardan (kotasyon fiyatları dahil) karşı taraftaki uygun fiyatlı alış-satış emirleriyle ve/veya kotasyon emirleri ile eşleşerek 

işleme dönüşür. 

 

- Sertifikalara piyasa yapıcı üye tarafından kotasyon girilir. Piyasa yapıcı üye kotasyon girmeden sertifikalara emir girişi yapılamaz. 

-Pazarda baz fiyat uygulanmaz. Dolayısıyla fiyat oluşumunda alt ve üst limit belirlenmemektedir (serbest marj uygulanır). 

-Pazarda, bütün işlemler piyasa yapıcının verdiği alım ve satım kotasyonları aralığı içinde (kotasyon fiyatları da dahil) gerçekleşir (piyasa 

yapıcının verdiği kotasyonlar işlemlerin gerçekleşebileceği fiyat aralıkları olmaktadır). Kotasyon aralığı dışındaki fiyatlardan verilen 

emirler de sisteme kabul edilir ancak bu emirler kotasyon aralığı içinde kaldığı sürece işlem görebilirler. 

- Sertifikalara açılış ve kapanış seanslarında emir veya kotasyon girilemez. 

- Sertifikalarda seans içinde emir iptali serbesttir. 

 

Seans Saatleri: Sertifika işlemleri Pay Piyasası sürekli müzayede seans saatleri dahilinde gerçekleştirilir. Birinci seans 09:35 - 12:30 

arasında, ikinci seans 14:15 - 17:30 arasında yapılır. 

 

Borçlanma Araçları 

 

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) 

 

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt içi piyasada ihraç edilen borçlanma senetlerini  ifade 

etmektedir. Borçlu olan devlet, DİBS sahiplerine kupon ödeme tarihlerinde ve vade sonunda borçlu olduğu tutarı öder. DIBS’ler vadeleri 

boyunca ikincil piyasalarda kişi ve kurumlar tarafından alınıp satılabilmektedir. 

 



 DİBS’ler  vadelerine, ihraç yöntemlerine, ihraç edildikleri para birimi cinsine, faiz ödeme türlerine, üzerlerinde kupon taşıyıp 

taşımamalarına göre farklı açılardan sınıflandırılabilir. 

 

 En çok kullanılan sınıflandırma vadeye göre yapılmaktadır. Buna göre; 

 - 1 yıl ve daha uzun vadeli DİBS’ler Devlet Tahvili, 

 - 1 yıldan kısa vadeli DİBS’ler ise Hazine Bonosu olarak adlandırılmaktadır. 

 

 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)  Likidite Senetleri 

 

 Likidite senetleri, TCMB tarafından, piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve  açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla 

çıkarılan para politikası aracı olan menkul kıymet niteliğini haiz senetlerdir. TCMB  tarafından kendi nam ve hesabına, 91 günü aşmayan 

vadelerde, iskontolu olarak ihraç edilirler. Senetler, kıymetli evrak niteliğini haiz tek bir toplu senet şeklinde çıkarılır ve ikincil piyasada 

alınıp satılabilirler. 

 

Gelir Ortaklığı Senetleri 

 

 Gelir Ortaklığı Senetleri, Hazine tarafından geliri Kamu Ortaklığı Fonu’na aktarılmak üzere satılan köprü, baraj, elektrik santralı, 

karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ile benzerlerinden, kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait olanların gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin ortaklık hakkına sahip olmasını sağlayan senetlerdir. Gelir ortaklığı senedi 

ulaşım, haberleşme, enerji kesiminde kamuya ait olan alt yapı tesislerinin gelirlerini ilgilendirmektedir. Elinde bulunduran yatırımcının 

bu tesislerin mülkiyeti ve işletmesi ile hiçbir ilişkisi yoktur. Gelir ortaklığı senetleri, hukuki statüsü itibarıyla adındaki “ortaklık” 

ibaresine rağmen, değişken faizli bir tahvil özelliği taşımaktadır. 

 

Gelire Endeksli Senetler  

 

Yurtiçi tasarrufların artırılması, Devlet İç Borçlanma  Senetlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, 

Hazine  tarafından 28 Ocak 2009 tarihinde  ilk Gelire Endeksli Senet (GES) ihracı gerçekleştirilmiştir.  GES ihraçlarında getiriler, Kamu 

İktisadi Teşebbüsü statüsündeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları 

İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KIYEM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endekslenmiştir. Gelire 

Endeksli Senetler ile getirisi Devlet gelirleriyle ilişkilendirilen bir yatırım aracı yaratılmış olmaktadır. Söz konusu senetlere uygulanacak 

asgari kupon ödeme garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olmaktadır. 

 

 Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında TPAO, DMO, DHMİ ve KIYEM tarafından 

bütçeye aktarılan üç aylık ve altı aylık hasılat paylarının toplamı esas alınmaktadır. Gerçekleşen gelir tahsilatının Bütçe’de açıklanan 

azami tutarların üzerlerinde olması durumunda yatırımcılara söz konusu azami tutar karşılıkları esas alınarak ödeme yapılır.  

 

 

 Özel Sektör Tahvilleri 

 

 Tahviller, devletin veya anonim ortaklıkların en az 1 yıl ve daha uzun vadeyle, ödünç para bulmak amacıyla çıkardıkları borç 

senetleridir. Anonim şirketler tarafından 1 yıldan uzun vadeli olarak ihraç edilen borçlanma senetleri “özel sektör tahvili” olarak 

adlandırılmaktadır. 

 

 Vadeleri en az 1 yıl olmak koşulu ile serbestçe belirlenebilir ve sabit ya da değişken faizli olarak ihraç edilebilirler. Genellikle bir veya 

birkaç aracı kuruluştan oluşan bir konsorsiyum aracılığıyla satışa sunulurlar.   

 

 Tahvil sahibinin bir şirkete kullandırdığı sermaye, yabancı sermayedir. Tahvil sahibi, tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır. 

Tahvil sahibi şirketin aktifi üzerinde, alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir. Şirketin yönetimine katılamaz. Tahvil sahibi ile 

şirket arasındaki hukuki ilişki vade sonunda sona erer. Tahvil sahibi tahvili çıkaran şirketin kar- zarar riskine katılmaz, şirket zarar etse 

de günü gelince belli miktardaki anapara ve faizini alır.  

 

 Tahvillerin getirilerini etkileyen en önemli unsurlar, likiditesi ve sahip oldukları risktir. Şirket tahvilleri, şirketin iflas etmesi ve faiz ile 

anapara ödemesinde temerrüde düşmesi açısından devlet tahvillerine oranla daha yüksek risk taşıdıklarından, genellikle devlet 

tahvillerinden daha yüksek faiz geliri sağlarlar. Şirketin iflası veya tasfiyesi halinde önce borçlar ödendiği için, tahvil sahipleri şirket 

ortaklarından (pay sahipleri) önce alacaklarını alırlar. 

 

 Kamu borçlanma aracı dışındaki tahvillerin ihracı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabidir. Halka arz edilerek satılabileceği 

gibi, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara da satılabilirler. 

 

Finansman Bonoları  

 

 İhraççıların Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde borçlu sıfatıyla düzenleyip kısa vadeli borç temin etmek amacıyla, 

iskontolu olarak ihraç ettikleri borçlanma senetleridir. Finansman bonolarının vadesi 1 yılda fazla olamaz. Finansman bonoları, ihraçcı 

tarafından belirlenen vadeye uygun iskonto oranları ile iskonto edilerek bulunan fiyat üzerinden satılır. Halka arz edilmek suretiyle satışa 

sunulan finansman bonolarının satışında uygulanacak vadeye uygun iskonto oranları yıllık bazda hesaplanarak, satışın yapılacağı 

yerlerde satış süresi içerisinde ihraçcı tarafından duyurulur. 

 

 

 Banka Bonoları 

 

Bankaların, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde borçlu sıfatıyla düzenleyip kaynak temin etmek amacıyla ihraç ettikleri 

menkul kıymetlerdir. İskonto esası ile satılan söz konusu bonoların iskonto oranı ihraççı banka tarafından serbestçe belirlenir.   

 



 Halka arz edilecek olan banka bonolarının vadesi 60 günden az 1 yıldan fazla olamaz. Tahsisli satılacak banka bonolarının vadesi 15 

günden az 1 yıldan fazla olamaz. Halka arz edilmek suretiyle satışa sunulan banka bonolarının satışında uygulanacak vadeye uygun 

iskonto oranları yıllık bazda hesaplanarak, satışın yapılacağı yerlerde satış süresi içerisinde banka tarafından duyurulur. 

 

 Varlık ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler 

 

 Teminatlı menkul kıymet (TMK), ihraççının genel yükümlülüğü niteliğinde olan ve teminat varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen 

borçlanma aracı niteliğinde bir sermaye piyasası aracıdır. 

 

 Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) olarak iki farklı şekilde ihraç edilebilirler. 

 

 VTMK, bankalar, ipotek finansmanı kuruluşları, finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri, faktoring şirketleri, gayrimenkul 

yatırım ortaklıkları, kendi kanunlarınca menkul kıymet ihraç etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca teminat varlıklar karşılık 

gösterilmek suretiyle ihraç edilen borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracıdır. 

 

İTMK ise yalnızca, konut finansmanı kuruluşları (KFK) ve ipotek finansmanı kuruluşları (İFK) tarafından ihraç edilebilir. 

 

 KFK, konut finansmanı kapsamında doğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finanasal kiralama yapan bankalar ile BDDK tarafından 

konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama ve finansman şirketlerini ifade eder. 

 

İFK, konut ve varlık finansmanı kapsamında, varlıkların devralınması, devredilmesi, devralınan varlıkların yönetimi ve varlıkların 

teminat olarak alınarak faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla kurulan anonim ortaklıktır.  

 

 Söz konusu menkul kıymetler itfa edilinceye kadar, ihraçcının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde 

dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere 

haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez ve ihtiyati tedbir kararı verilemez. 

 

 TMK’lar halka arz edilerek satılabileceği gibi, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle veya tahsisli olarak  ihraç edilebilirler. TMK 

ihracında karşılık gösterilebilek varlıklar ilgili tebliğde sayılmıştır. 

 

 Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler 

 

 Varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK), varlık finansman fonu (VFF)’nun veya  ipotek finansman kuruluşu (İFK)’nun devralacağı 

varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen menkul kıymettir. 

 

 VFF, varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, VDMK sahipleri hesabına fon iç tüzüğü ile kurulan tüzel kişiliği 

olmayan mal varlığını ifade eder. 

 

İFK, konut ve varlık finansmanı kapsamında, varlıkların devralınması, devredilmesi, devralınan varlıkların yönetimi ve varlıkların 

teminat olarak alınarak faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla kurulan anonim ortaklıktığı ifade etmektedir. 

 

İpoteğe dayalı menkul kıymet (İDMK), konut finansmanı fonunun (KFF) veya ipotek finansmanı kuruluşunun devralacağı varlıklar 

karşılık gösterilerek ihraç edilen menkul kıymettir. 

 

 KFF, İDMK karşılığında toplanan paralarla, İDMK sahipleri hesabına fon iç tüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği olmayan mal varlığıdır. 

 

 VDMK ve İDMK’lar fon veya İFK tarafından devralınacak varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilirler. Fon, süreli veya süresiz olarak 

kurulabilir, VDMK ve İDMK ihracı amacı dışında kurulamaz ve kullanılamaz. 

 

 Bu menkul kıymetler halka arz edilerek satılabileceği gibi, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle veya tahsisli olarak  ihraç 

edilebilirler. İhraçta fon portföyüne dahil edilebilecek varlıklar ilgili tebliğde sayılmıştır. 

 

KİRA SERTİFİKALARI 

 

Kira sertifikası, her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin 

bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymettir. Tanımda yer alan hak; 

kira sertifikaları ihracına dayanak her türlü hakkı, varlık ise kira sertifikaları ihracına dayanak haklar dışındaki her türlü varlığı ifade 

eder.   

 

Varlık kiralama şirketi (VKŞ), kira sertifikası ihraç etmek üzere anonim şirket şeklinde kurulmuş olan sermaye piyasası kurumudur. 

 

VKŞ tarafından yurtiçinde ihraç edilen kira sertifikaları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde elektronik ortamda kayden hak sahipleri 

bazında izlenir. 

 

 Kira sertifikaları halka arz edilmek suretiyle, tahsisli olarak ya da nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilebilirler. 

 

 Kira sertifikaları; 

 

a) Sahipliğe, 

b) Yönetim sözleşmesine, 

c) Alım-satıma, 

d) Ortaklığa, 

e) Eser sözleşmesine 

 

 dayalı olarak veya bu sayılanların birlikte kullanılması suretiyle VKŞ’ler tarafından  ihraç edilebilir. 



Sahipliğe dayalı kira sertifikaları, kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralanmak veya VKŞ adına yönetilmek üzere VKŞ tarafından 

kaynak kuruluştan devralınacak varlık ve hakların finansmanını sağlamak için ihraç edilir. 

 

Yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları, kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların vade boyunca kiralanması da dâhil olmak üzere 

VKŞ lehine yönetilmesi neticesinde elde edilen gelirlerin sözleşme hükümleri çerçevesinde VKŞ’ye aktarılması amacıyla ihraç edilir. 

 

Alım-satıma dayalı kira sertifikaları, bir varlık veya hakkın VKŞ tarafından satın alınarak belirli nitelikteki şirketlere vadeli olarak 

satılması işleminde varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak için ihraç edilir. 

 

Ortaklığa dayalı kira sertifikaları, VKŞ’nin ortak girişime ortak olmak amacıyla ihraç edilir. 

 

Eser sözleşmesine dayalı kira sertifikaları, VKŞ’nin iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu bir eser sözleşmesi kapsamında eserin meydana 

getirilmesini sağlamak amacıyla ihraç edilir. 

 

Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri 

 

Forex (Foreign Exchange, FX) dünya çapında işlem yapma olanağı sunan, merkezi olmayan, spot olacak şekilde ülkelerin para 

birimlerinin birbirlerine olan görece değerlerinin alınıp satıldığı bir finans piyasasıdır. Forex'in öncelikli amacı, işletmelerin bir para 

birimini başka bir para birimine değiştirmelerini sağlayarak uluslararası yatırım ve ticareti kolaylaştırmaktır. Forex piyasasında işlem 

yapanlar arasında Merkez Bankaları, kurumsal yatırımcılar, kur spekülatörleri ve küçük yatırımcılar bulunmaktadır. 

 

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinin Asgari Unsur ve Riskleri 

Kaldıraçlı işlem, yatırımcıların hesaplarına aktarmış oldukları düşük teminatlarla, teminat miktarının belirli bir katına kadar işlem 

yapmalarına imkân veren, piyasa ile aynı yönde hareket edilmesi durumunda yüksek getiri elde edilmesine olanak sağlarken, aksi 

durumda ise yüksek kayıplara neden olabilen finansal bir mekanizmadır.  

 

İşlem/Kaldıraçlı Varlık Alım 

Satım İşlemi/FX İşlemi 

Yatırılan teminat tutarı karşılığında belirli bir kaldıraç oranı üzerinden yatırım kuruluşu tarafından 

belirlenen döviz, emtia, kıymetli maden ve diğer varlıkların fiziki teslimat olmaksızın alım ve/veya 

satım işlemini, 

Kaldıraç Oranı İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren oranı, 

Emir Bu Kaldıraçlı Varlık Alım Satımı Özel Şartları kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 

yatırımcılardan yazılı ve sözlü olarak alınan ve/veya elektronik işlem platformuna iletilen talimatları, 

Talimat Emirleri de kapsayacak şekilde yatırımcılar tarafından iletilecek her türlü talebi, 

Elektronik İşlem Platformu Yatırımcıların kaldıraçlı varlık alım satımı yapabileceği ve anlık olarak FX hesap durumu ve cari FX 

fiyatlarının görüntülenebildiği elektronik platformu, 

İşlem Teminatı YATIRIMCI'nın kaldıraçlı alım satım işlemi gerçekleştirmek için yatırım kuruluşu nezdinde 

bulundurması gereken teminatı, 

Taşıma Maliyeti/Kazancı Kaldıraçlı döviz alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine uygulanan faiz oranları 

neticesinde YATIRIMCI'nın faiz geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı tutarı, 

Tebliğ Seri: V, No: 125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek 

Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği, 

Ters İşlem/Pozisyon Uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınmasını 

ifade eder. 

 

 

Piyasalar ve ürünler hakkında detaylı bilgi için www.borsaistanbul.com adresini ziyaret ediniz. 

http://www.borsaistanbul.com/

