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Öğle arasında açılış yapılarak bir işlem gününde tek seans uygulaması, Gün 
ortasında 12:30-13:30 arasında tek fiyat işlem uygulaması

Bir önceki kapanış fiyatının baz fiyat olarak belirlenmesi

Genel fiyat marjının günlük % 20 olarak belirlenmesi

Fiyat adımı ve fiyat aralığı belirleme yöntem değişikliği

Fiyat kademesi değiştikçe değişen gün içi hareketli fiyat adımı

Açılış, kapanış ve tek fiyat seanslarında teorik eşleşme fiyatın gösterilmesi

Açılış fiyatı belirleme ve eşleşme algoritmasına geçilmesi

Yapılması Planlanan Değişiklikler - I



Yeni emir türlerinin kullanıma alınması

Maksimum lot uygulamasına son verilmesi

Özel emirlerin mevcut yapısının kaldırılması

OLFE ve OLDE türü emirlerin uygulamadan kaldırılması

T+1 işlem düzeltmelerinin Takasbank’ta yapılması

Emir ve işlem(sözleşme) numaralarının sistematiğinin değişmesi

Kotasyonların ayrıca numaralandırılması uygulamasının kaldırılması

Piyasa yapıcılıkta yeni sistemin özelliklerinin kullanılması

Yapılması Planlanan Değişiklikler - II



Emirlerin askıya alınabilmesi

Devre kesiciler (circuit breakers)

Diğer Değişiklikler (Gözaltı Pazarı – Hesap Numarası)

Fiyat gösteriminde virgülden sonra 3 hane kullanımı

BISTECH Alım Satım sisteminde Alfabetik Partition uygulaması

BISTECH Alım Satım Sisteminde işlem kodunun 32 karaktere kadar çıkabilmesi

Birikimli fiyat derinlik bilgisinin 25 kademeye çıkabilmesi

Temerrüt işlemlerinde Takasbank tarafından üye adına doğrudan işlem

Yapılması Planlanan Değişiklikler - III



Sonraki Aşamada Devreye Alınacak Uygulamalar

Başlangıçta Devreye Alınmayıp;
Sonraki Aşamada Devreye Alınacak Uygulamalar 

1 günden uzun süreli 
tarihli emirlerin 

uygulamaya konulması

Başlangıçta kuruş 
altında fiyat adımı 

belirlenmediğinden, 
virgülden sonraki 

üçüncü hanede değer 
oluşmayacaktır.

Ayrı bir sırada küsurat 
işlemlerinin 

gerçekleştirilebilmesi

İşlem Öncesi Risk 
Yönetimi

Midpoint Emirler Koşullu Emirler
AOF’den işlemler (TAR-

Trade At Reference 
İşlemleri)

Pozisyon Aktarımı 
(Give Up)



Baz Fiyat ve Tek Seans

Baz Fiyat

• Önceki kapanış fiyat baz fiyat olarak belirlenecektir.
• Açılış seanslarında belirlenen fiyatlar baz fiyat olarak kullanılmayacaktır.
• Rüçhan hakkı kuponlarında işlem gördüğü ilk güne

kadar baz fiyat uygulanmayacak ve işlem gördüğü ilk
günün kapanış fiyatı ertesi günün baz fiyatı olacaktır.

• Bir önceki günden baz fiyata sahip bir payda gün içerisinde herhangi bir işlem 
gerçekleşmemişse bu baz fiyat ertesi günün de baz fiyatı olacaktır. (mevcut uygulamada 
olduğu gibi).

• Baz fiyat yoksa, tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görenler için ilk fiyatın oluştuğu emir 
toplama aşama sonrası baz fiyat hesaplanır.

• Baz fiyat yoksa, sürekli işlem yöntemi ile işlem görenler için açılış seansında fiyat 
oluşmuşsa bu fiyat, oluşmamışsa ilk işlemin fiyatı baz fiyat olacaktır.



Fiyat limitleri
bulunurken dışarı

yapılan yuvarlama işlemi
yeni uygulamada içeri

doğru yapılacaktır.

Mevcut durumda kapanış seansında 
uygulanan ve Sürekli İşlem 

Bölümü’nde gerçekleşen son işlem 
fiyatı üzerine ± %3 olarak bulunan 
fiyat limitleri yeni yapıda da devam 

edecektir. 

Pay ve BYF*: % 20
Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı ve 

ISKUR.E: % 50
Varant ve Sertifika: Serbest Marj.

Üst fiyat limit
bulunurken yukarı adıma

yapılan yuvarlama
aşağıya, alt fiyat limiti

bulunurken aşağı yapılan
yuvarlama işlemi

yukarıya yapılacaktır.

Fiyat Marjı ve Limitler

*Gerekli durumlarda bazı pay ve BYF sıralarında serbest marj uygulanabilir.



Fiyat Adımı

Mevcut Yapı
Mevcut uygulamada her payın fiyat adımı o payın bir önceki seans ağırlıklı 
ortalama fiyatından hesaplanan baz fiyat üzerinden belirlenmektedir. 
Seans başında belirlenen fiyat adımı ilgili seans boyunca fiyat başka bir 
kademeye geçse bile değişmemektedir.

Yeni Yapı
Yeni uygulamada ise fiyat adımı baz fiyata bağlı olmaktan çıkacak ve ilgili 
fiyat kademesinde geçerli olan fiyata göre belirlenecektir.



Paylarda ve Rüçhan Hakkı Kuponlarında Uygulanacak Fiyat Adımları

Fiyat Seviyesi (TL) Fiyat Adımı (TL)

0,01 - 19,99 0,01

20,00 - 49,98 0,02

50,00 - 99,95 0,05

100,00 - üzeri 0,10

Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgelerinde Uygulanacak Fiyat Adımları

Fiyat Seviyesi (TL) Fiyat Adımı (TL)

0,01 - 49,99 0,01

50,00 - 99,98 0,02

100,00 - 249,95 0,05

250,00 - üzeri 0,10

Varantlarda, setifikalarda ve Toptan Satış işlemlerinde her fiyat seviyesi için 
fiyat adımı 1 kuruş olarak uygulanmaya devam edilecektir.

Fiyat Adımı



Fiyatın Virgülden Sonra 3 Rakam ile Gösterilmesi

Kuruş Alanı
Kuruş altı hassasiyette (10 bps) fiyat gösterimi mümkün hale gelecektir. 
Örneğin GARAN.E sırasındaki fiyatlar, 10,050 şeklinde gösterilecektir.

Başlangıçta kuruş altında fiyat adımı belirlenmediğinden, virgülden sonraki 
üçüncü hanede herhangi bir değer oluşmayacaktır. Sonraki aşamada 1TL 
altında işlem gören paylar ve rüçhan hakkı kuponları için yarım kuruşluk 
fiyat adımlarının devreye alınması planlanmaktadır.



Teorik Eşleşme (Açılış-Kapanış)

Teorik Eşleşme (Açılış-Kapanış)
Eşleşme Zamanının Raslantısal Başlatılması

Açılış, kapanış ve sürekli 
işlem içerisinde tekil açılış 
gibi bölümlerde derinlik 

bilgileri gösterilmeyecektir. 
Buna mukabil:

Teorik açılış fiyatı, bu 
fiyattan gerçekleşme 

olasılığı olan işlem miktarı 
ve varsa kalan emir miktarı 
emir toplama aşamalarında 

sürekli gösterilecektir.

Mevcut uygulamada emir toplama aşamasının 
sona erip açılış/kapanış fiyatının belirlenmesi 

standart bir zamanda olmaktadır.

Yeni uygulamada emir 
toplama süresinin belli 

bir zaman aralığında 
raslantısal (random) bir 

anda kesilmesi ve 
eşleşmenin başlatılması 

planlanmaktadır. 

Bu süre 30 saniye olarak 
planlanmıştır.



Piyasa Emirleri

Piyasadan Limite Emirler

Dengeleyici Emirler

Yeni Emir Türleri



Yeni Emir Türleri – Piyasa Emirleri

Fiyat olmaksızın sadece miktar belirtilerek girilen emirlerdir.

Karşı taraftaki en iyi fiyatlı emirlerle eşleşerek işleme dönüşürler.

Karşı tarafta eşleşecek hiç bir emir yoksa otomatik olarak iptal edilirler.

Tek fiyat yönteminde emir toplama aşamasında girilen piyasa emirleri eşleştirme 
başlayana kadar emir defterinde bekletilir, eşleştirme başladığında ise işleme dönüşür. 
İşleme dönüşmeyen piyasa emirleri sürekli işlem seansına aktarılmaz iptal edilir.



Yeni Emir Türleri – Piyasadan Limite Emirler

Piyasa Emirleri gibi fiyatsız olarak girilen emirlerdir.

Karşı taraftaki sadece en iyi fiyat kademesindeki emirlerle eşleşerek işleme 
dönüşürler.

İşleme dönüşmeyen kısım, gerçekleştiği son işlem fiyatını alarak limit fiyatlı emre 
dönüşür ve emir defterinde pasif olarak yazılır, ancak KİE (Kalanı İptal Et) olarak 
girilirse pasife yazılmaz.



Yeni Emir Türleri – Dengeleyici Emirler

AFE/KAFE emirlerin muadili olarak sayılabilirler.

Açılış/Kapanış seansları da dahil olmak üzere tek fiyat uygulanan tüm seans 
bölümlerinde, eşleşme fiyatı seviyesinde karşılanmadan kalan emirler ile işlem 
yapmak üzere girilen emirlerdir.

Eşleşmede kalan dengeleyici emirler iptal edilirler.



Devre Kesiciler ve Uygulamadan Kaldırılan Özellikler

Devre Kesiciler
• Bir sermaye piyasası aracında işlemler seansın sürekli işlem bölümünde çok fiyat yöntemi 

ile yürütülürken belirli bir referans değer üzerinden hesaplanan fiyat değişiminin Borsa 
tarafından belirlenmiş olan eşik değerlere (oranlara) ulaşması veya aşması hâlinde ilgili 
sermaye piyasası aracının işlemleri geçici süre ile emir toplama aşamasına alınacaktır.

• İlgili sermaye piyasası aracında tek fiyat yöntemi kullanılarak fiyat belirlemesi yapılır. Tek 
fiyat yöntemine ilişkin süreçlerin tamamlanmasının ardından yeniden seansın sürekli 
işlem bölümüne alınır ve işlemlere çok fiyat yöntemi ile devam edilir.

• Devre kesici uygulamasında referans değer en son tek fiyat yöntemi ile belirlenen fiyattır. 
Bu referans fiyata (+/-) % 10 marj uygulanarak devre kesici fiyat sınırları bulunur.

• Açılış / Tek Fiyat aşamalarında devre kesici uygulaması (Devre kesici seansın sadece 
sürekli işlem yöntemi bölümlerinde çalışır. )

Uygulamadan Kaldırılan Özellikler

• OLFE (Özel Limit Fiyatlı) ve OLDE (Özel Limit Değerli) türü emirleri
• Maximum lot uygulamasına son verilmesi ve maximum emir değeri sınırı uygulama 

başlangıcında 3,000,000 TL olacaktır.
• Özel Emirler

Aracı Kurumların bünyesinde anlaşma sağlanan alım – satım talepleri işlem raporlama 
işlevi ile Borsa’ya bildirilerek işleme dönüştürülmesi söz konusu olacaktır.

• Kotasyon numarası bilgisinin bulunmaması.



Diğer Değişiklikler Hakkında

Diğer Değişiklikler Hakkında

• Gözaltı Pazarı İşlemleri (Yakın İzleme Pazarı) yeni sistemle birlikte Gözaltı Pazarındaki 
işlemler tüm gün boyunca yapılabilecektir.

• Fiyat Derinlik Bilgisi mevcutta 5 kademe verilen fiyat derinlik sorgusu yeni sisteme 
geçişle birlikte Üye İşlem Terminalinde 25 kademeye çıkarılacaktır. Veri yayında ise 10 
kademe olarak planlanmaktadır.

• Emirlerin askıya alınabilmesi: Üye temsilcisi emirlerini kendi isteği ile askıya alıp gün 
içerisinde istediği zaman tekrar aktif hâle getirebilecektir. Ayrıca gerekli tanımlamanın 
yapılması durumunda bağlantının kopması gibi belirli durumlarda, emirler sistem 
tarafından otomatik olarak askıya alınabilecektir.

Emirlerin askıya alınması sistem açısından iptal edilmesi ile eşdeğerdir. Yalnızca bu 
emirler temsilci bilgisayarında tutulmakta, istenilirse tekrar gönderilebilmektedir. 
Yeniden aktif hâle getirilen emirler yeni bir emir numarası alır ve emir defterinde 
yeniden sıralanırlar. Bu imkân FIX’te mevcut olmayıp yalnızca temsilci iş istasyonlarında 
kullanılabilecektir.’

• Piyasa Yapıcılık Kuralları ve Piyasa Yapıcıların Değerlendirilmesi
• BIST Duyurusu

http://www.borsaistanbul.com/nasdaqdestek/duyurular/2015/08/07/bistech-sistemiyle-
birlikte-pay-piyasasi-isleyisine-iliskin-devreye-alinacak-uygulama-degisiklikleri-ve-yeni-
uygulamalar-hk



Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.S. tarafından tanıtım ve bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup, herhangi bir hukuki bağlayıcılığı yoktur. Burada yer
alan bilgiler, önceden yazılı izin alınmadan, hiçbir sekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, kaynak olarak gösterilemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Verilen bilgiler
yatırım danısmanlığı kapsamında değildir ve herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Yatırım danısmanlıgı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada
yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin degisikliğe uğrayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve dogru oldugu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değistirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.S.
tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu veri ve kaynakların kullanılması ile oluşturulacak yatırım kararları,mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgilerdeki
hatalardan, eksikliklerden ya da bu dokümana dayanılarak yapılan islemlerden doğacak, doğrudan veya dolaylı, maddi/manevi zarar, ziyan ve masraflardan ve her ne sekilde
olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve masraflardan dolayı Gedik YatırımMenkul Değerler A.S. veya herhangi bir çalışanı sorumlu tutulamaz.

Teşekkürler

Cumhuriyet Mah.

İlkbahar Sokak

No:1 A Blok 34876

Yakacık - Kartal / İstanbul

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T (0216) 453 00 00
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/GedikYatirimMenkul @GedikYatirim /GedikYatirim


