
BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VIOP) UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİ 

HAKKINDA BİLGİLENDİRME  

Borsa İstanbul AŞ. İle NASDAQ arasında 20/01/2014 tarihinde imzalanan stratejik işbirliği anlaşması sonrasında 

başlatılan çalışmalar neticesinde Borsa İstanbul bünyesinde yer alan tüm piyasaların tek bir işlem platformu  

üzerinden  hizmet  vermesi  planlanmış  ve  bu  hedef  doğrultusunda  çalışmalar  yapılmıştır.   

06/03/2017 tarihinde Bistech Faz 2 geçişi devreye alınacaktır. Bu kapsamda Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve 

Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) başlayacak olan  uygulama değişiklikleri özetle aşağıdaki şekilde olacaktır:  

 Şarta bağlı emirlerde emrin fiyatı değiştirilebilecek iken şart fiyatı değiştirilemeyecektir. Şart 

fiyatında değişiklik yapılmak isteniyorsa eski emrin iptal edilip yeni bir emir girilmesi 

gerekmektedir. 

 Mevcut sistemde VIOP piyasasında adet yükseltme imkanı bulunmazken yeni sistemde bu tip  

değişiklikler yapılabilecektir.  

 Sürdürme teminatı sadece gün içinde geçerli olacak olup, gün sonlarında takas teminatının 

başlangıç teminatının altında kalması durumunda teminat tamamlama çağrısı yapılacaktır. 

Diğer bir deyişle, Müşterinin gün sonundaki  takas teminatı toplamının, açık pozisyonlar için 

gerekli başlangıç teminatının 1 TL dahi altında günü kapatması durumunda, gün sonunda 

müşteriye teminat tamamlama çağrısı yapılacak ve müşterinin  ertesi gün saat 12:00 ye kadar 

teminat miktarını  tekrar başlangıç teminatının üzerine çıkarması gerekecektir. Bu uygulama 

1 Mart 2017 Çarşamba gün sonundan itibaren devreye alınacaktır.   

 VİOP kontratlarının isminin son iki karakteri olan S0’lar kaldırılacaktır.  

 Paya dayalı bir kontrata sermaye artırımı geldiğinde ilişkili tüm VİOP kontratları non-standart  

sözleşmeye  dönüşecek  ve  aynı  anda  hem  standart  hem  non-standart  sözleşme 

olmayacaktır.   

 TRYUSD ve TRYEUR dayanak varlıkları USDTRY ve EURTRY olarak, ONRP kıymetleri  

ONREPO olarak değiştirilecektir.  

 Mevcut sistemde maksimum emir büyüklüğü 2000 lot ve sabitken yeni sitemde kıymet  

bazında farklılaşabilecektir.   

 Geçici uzlaşma fiyatları hesaplama periyodu 10 dakikadan 1 saate çıkartılacaktır. 

 Mevcutta güniçi gerçek zamanlı yayınlanan açık pozisyon bilgisi günde 1 kez güncellenmeye 

başlanacaktır. 

 Yeni yapıda emir tipi değişikliği yapılamayacaktır.   

 Mevcut sistemde T+3 olan fiziksel teslim süresi T+2’ye indirilecektir.   

 3 Mart akşamında açık olan İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli tüm bekleyen emirler geçiş 

günü Borsa tarafından iptal edilecektir.  Bu geçiş sebebiyle, 03/03/2017 Cuma akşam saat 

18:20 de emir iletim sistemleri kapatılacak olup, 06/03/2017 Pazartesi sabahı açılacaktır. 

Geceden emir iletilemeyecektir.   


