BISTECH SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

BISTECH sistemi ile birlikte Kıymetli Madenler Piyasasına ilişkin işlem, takas ve risk yönetimi
gibi konularda özet olarak aşağıdaki değişiklikler olacaktır (bkz. 28/06/2018 tarihli ve 2018/48
sayılı Duyuru):
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BISTECH sisteminde Kıymetli Madenler Piyasası 7 gün 16 saat çalışacak şekilde
planlanmıştır. Buna göre, seans önceden olduğu gibi her bir işgününde 16:10’da başlayacak,
23:45’te sistem yönetim ihtiyaçları nedeniyle seansa ara verilecek, saat 08:00’de ara sona
erecek ve seans devam edecektir. Seans bir sonraki iş günü 16:00’da sona erecektir.
Hafta sonlarında, yarım ve tam gün resmi tatillerde seans açık olacaktır. Ancak hafta sonları
veya resmi tatil günlerinde sistemsel bakım ve güncellemeler nedeniyle seansa ara
verilebilecektir. Söz konusu aralar Borsa İstanbul tarafından ayrıca duyurulacaktır.
Seans sonuna kadar geçerli olan “İptale Kadar Geçerli” emir tipine ilave olarak günlük olarak
da emir verilebilecektir. 16:10 sonrası girilen günlük emirler, gerçekleşmemesi halinde emrin
verildiği gün saat 23:45’te sistem tarafından iptal edilecektir.
Emirler sistem tarafından otomatik üretilen standart seriler üzerinden verilebileceği gibi,
belirli sınırlarda ayar, ağırlık ve valör tarihi değiştirilerek emir girişi sırasında oluşturularak
da verilebilecektir.
BISTECH sistemiyle birlikte Tek Fiyat Seansı uygulaması da başlayacaktır. Bu seans sadece
işgünlerinde saat 14:00 ile 14:10 arasında gerçekleştirilecektir. Önceden girilmiş emirler Tek
Fiyat Seansı esnasında pasif hale getirilecektir. Saat 14:00-14:15 arasında bu emirlerin üyeler
tarafından değiştirilmesi ya da iptali mümkün olacaktır, aksi takdirde saat 14:15 sonrası bu
emirler tekrar aktif olacaktır.
EBS’den farklı olarak erken takas talepleri BISTECH Takas Terminali (Clearing
Workstation-CW) aracılığı ile üyeler tarafından sistem üzerinde talep edilecek, Borsa gerekli
ve uygun tarafları seçerek karşı üye onayına gönderecek ve erken takas karşı üye onayı
alındıktan sonra yapılabilecektir. Erken takasın son saati 15:45’tir.
Kıymetli maden ve para yükümlülük saatleri 17:00 olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu sürenin
aşılması halinde, karşı taraf talebi olmasa bile, Borsa, Takasbank ve TCMB’den kaynaklanan
teknik durumlar hariç temerrüt hükümleri uygulanacaktır.
Normal işlemlerin takası ortak havuz sistemi ile yapılmaktadır. Bu nedenle alıcı ile satıcı
arasındaki bağ takasta kopabilmektedir. Yükümlülüklerin erken yerine getirilmesi, işlemin
karşı tarafının yükümlülüğünü yerine getirmesinden bağımsız olarak üyelerin avantajına
olacaktır. Bu işlemlerin takasında ve risk yönetiminde aynı zamanda netleştirme de olacaktır.
BISTECH sisteminin getirdiği en önemli yeniliklerden biri İşlem Raporu fonksiyonu ile karşı
tarafı seçerek işlem yapılabilmesidir. Borsa içi ve Borsa dışı olmak üzere iki farklı amaca
yönelik İşlem Raporu fonksiyonu bulunmaktadır. Borsa Dışı İşlem Raporu, üyeler arasında
Borsa dışında gerçekleştirilen işlemlerin Borsaya bildirimi için kullanılacaktır. Borsa İçi İşlem
Raporlarının ise takası ve risk yönetimi BISTECH sistemi tarafından yapılmaktadır. Ayrıca
bu işlemlerde takas ortak havuz hesaplarından değil üye havuz hesaplarından yapılmaktadır.
Kıymet netleştirmesi sadece iki üyenin karşılıklı yaptığı veya kendinden kendine yapılan aynı
para cinsinden işlemlerde söz konusu olabilecektir. Takasbank prosedürlerine uygun olarak,
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bazı hallerde, işlem raporlarına dayalı işlemlerde kıymet netleştirmesi söz konusu
olabilmektedir. Mağduriyetlerin yaşanmaması amacıyla takas yükümlülüklerinin takas
talimatlarına uygun şekilde ve zamanında yerine getirilmesi önem arz etmektedir.
Fiksing işlemleri yarım gün ve tam gün Türkiye tatilleri ile Londra Piyasaları tatilleri hariç
olmak üzere 09:00-12:30 saatleri arasında yapılacaktır. Yaz saati uygulaması güz döneminde
de sürdürülmeye devam ederse seans saatleri 09:00-13:30 olarak uygulanacaktır. Fiksing
işlemleri İşlem Raporu ile de yapılabilecektir.
Uluslararası piyasalarda oluşan kıymetli maden fiyatlarına göre fiyat limitlerinin üst ve alt
bantları dinamik olarak belirlenmektedir. Fiksing işlemlerinde ise +/- 20 ABD Doları limit
mevcuttur. İşlem limitleri valöre göre artmaktadır.
Fiyat adımları metal, fiyat birimi ve ağırlık bazında yeniden belirlenmiştir.
Valör süresi 90 işgününden 120 takvim gününe dönüştürülmüştür. BISTECH’te spot işlemler
için takip eden 120 takvim günü içindeki takas günleri valör süresi olarak seçilebilecektir.
Temerrüt işlemleri ve risk yönetimi Takasbank tarafından yapılacaktır. Yeni sistemin bir
gereği olarak teminat tamamlama çağırısı yapılabilecektir. Dolayısıyla özellikle ileri valörlü
açık pozisyonlar hususunda dikkatli olmak gerekmektedir. Bu konularla ilgili olarak
Takasbank Prosedür ve Duyurularının dikkatli şekilde takip edilmesi gerekmektedir.
Üyeler takas para borçlarını BISTECH Takas Terminali (Clearing Workstation-CW) aracılığı
ile kapatacaklardır.
İşlem komisyonları artık günlük olarak TL üzerinden hesaplanacak ve aylık olarak yine TL
üzerinden tahsil edilecektir.
Üyelerin işlem maliyetini azaltmak amacıyla standart altın işlemlerinde uygulanmakta olan
kademeli işlem komisyonu kaldırılarak tüm standart altın işlemlerinde komisyon oranı on
binde 1 olarak uygulanacaktır. Bununla birlikte uygulamada yeknesaklık sağlamak amacıyla
altın için saklama kasasında uygulanan 15 günlük muafiyet de BISTECH geçişiyle birlikte
kaldırılmaktadır.
İşlem defterleri ve bülten e-posta ile gönderilmeyecek, aşağıda belirtilen şekilde üye erişimine
sunulacaktır.
Üyeler, Kıymetli Madenler Kullanıcı İşlem Terminali (KİT) ve Kasa kullanıcılarına, bu
kullanıcıların şifrelerine, sisteme giriş (login) sırasında şifre gönderilecek cep telefonu
numaralarına aşağıda bağlantı adresi yer alan CONNECT uygulaması üzerinden
ulaşabilecektir. CONNECT uygulamasına erişim yetkisi alınabilmesi için Borsa İstanbul
Pazarlama ve Satış Direktörlüğünden temin edilecek taahhütnamenin imzalanarak tekrar
Borsamıza ulaştırılması gerekmektedir.
Aşağıdaki raporlar CONNECT uygulamasında yer alan Veri Dağıtım (VERDA) bölümünde
Borsa tarafından günlük olarak üyelere sunulacaktır:







Üye İşlem Defteri,
Üye Tüm Emir Defteri,
Fiksing İşlem Defteri,
Seri Bazlı Bülten,
Üye Günlük Bülten,
Aylık İşlem Defteri,







Kasa Detay Raporu,
Rafineri Kasa Raporu,
Günlük Kasa Hareket Raporu,
Kasa Genel Raporu,
Cevher Komisyon Raporları

2

(İşlem raporları her seans sonunda, Kasa raporları ise her işgünü saat 23:00’te oluşacaktır.)
21.

Kasa uygulaması;
a. Hesap Yapısı: EBS’deki üye-fon-müşteri şeklinde yer alan ayrı yapılar, yeni
sistemde hiyerarşik bir yapıya taşınmıştır. Üyeler için EBS’de tek bir hesap (üye
kasa) varken, yeni uygulamanın hesap yapısında portföy, fon ve müşteri gibi farklı
hesap tipleri bulunacaktır.
b. Kasa uygulamasında üyeler, hesaplarını, kıymet bilgilerini ve hareket bilgilerini
takip edebileceklerdir.
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BISTECH FIX uygulaması ile Emir Girişi, “Referans Veri” ve “Drop Copy” kullanacak
üyelerinin gerekli taahhütnameleri imzalaması ve sertifikasyon süreçlerini tamamlamaları
gerekmektedir.
İşlem yetkilisi olacak kullanıcılar için KİT uygulama eğitiminin tamamlanmış olması koşulu
aranmaktadır. Geçiş öncesi tüm üyelere eğitimler verilmiş olup, ihtiyaç olması durumunda
ücretli eğitimler düzenlenebilecektir.
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Linkler:
KİT
CONNECT
KASA

: https://kmtp.borsaistanbul.com
: https://connect.borsaistanbul.com
: https://kasa.borsaistanbul.com

e-posta adresleri:
BISTECH Faz 2+ geçişiyle ilgili : bistechsupport_autoticket@borsaistanbul.com
teknik soru ve sorunlar
İşlemler ve İşlem Öncesi Risk : kmktm_info@borsaistanbul.com
Yönetimi Sistemi (PTRM)
Takas İşlemleri
: eet@takasbank.com.tr
Risk yönetimi
: mkt@takasbank.com.tr

PROSEDÜR İÇİN: http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/kiymetlimadenler-ve-kiymetli-taslar-piyasasi
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