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PAY OPSİYON SÖZLEŞMELERİ

PAY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
Dayanak Varlık

T. Garanti Bankası A.Ş.
T. İş Bankası A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Türk Hava Yolları A.O.
Türkiye Halk Bankası A.Ş

GARAN
ISCTR
AKBNK
VAKBN
YKBNK
THYAO
HALKB

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Tüpraş - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
Arçelik A.Ş.
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak A.Ş.
Koç Holding A.Ş.

Sözleşme Büyüklüğü

Bir adet standart sözleşme, 100 adet pay senedini temsil eder.

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

Fiyat teklifleri bir adet dayanak varlık için verilen fiyat üzerinden girilir.
Minimum fiyat adımı 0,01’dir.

EREGL
SAHOL
TCELL
TUPRS
ARCLK
EKGYO
KCHOL

Kardemir Karabük Demir Çelik
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
Türkiye Şise ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Türk Telekomunikasyon A.Ş

Dayanak Varlık

T. Garanti Bankası A.Ş.
T. İş Bankası A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Türk Hava Yolları A.O.
Türkiye Halk Bankası A.Ş

Opsiyon Sınıfı

Alım ve Satım Opsiyonu

Opsiyon Tipi

Avrupa (Sözleşme ile tanınan hak vade sonunda kullanılabilir.)

Sözleşme Büyüklüğü

Bir adet standart sözleşme 100 adet pay senedini temsil eder.

KRDMD
PETKM
PGSUS
SISE
TOASO
TTKOM

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Tüpraş - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
Arçelik A.Ş.
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak A.Ş.
Koç Holding A.Ş.

EREGL
SAHOL
TCELL
TUPRS
ARCLK
EKGYO
KCHOL

Kardemir Karabük Demir Çelik
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
Türkiye Şise ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Türk Telekomunikasyon A.Ş

KRDMD
PETKM
PGSUS
SISE
TOASO
TTKOM

Vade Ayları

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

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

Fİyat teklifleri bir adet dayanak varlık için verilen prim fiyatı üzerinden girilir. Minimum fiyat adımı 0,01’dir.

Uzlaşma Şekli

Fiziki Teslimat

Vade Ayları

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

Takas Süresi

Fiziki teslimat işlemlerinde takas süresi T + 2 olarak uygulanır.
Uzlaşma Şekli

Fiziki Teslimat

Takas Süresi

Fiziki teslimat işlemlerinde takas süresi T + 2 olarak uygulanır.

İşlem Saatleri

09:30 – 18:10 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

İstisnai durumlar dışında günlük uzlaşma fiyatı olarak;
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen 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, bir önceki günün uzlaşma fiyatı alınır.

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.

Son İşlem Günü

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

İşlem Saatleri

Günlük Uzlaşma Fiyatı

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

09:30 – 18:10 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.
İstisnai durumlar dışında günlük uzlaşma fiyatı olarak;
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen 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, bir önceki günün uzlaşma fiyatı alınır.

Dayanak varlık olarak kabul edilen her payın son işlem gününde spot piyasadaki seansta oluşan kapanış fiyatı, vade sonu
uzlaşma fiyatı olarak kabul edilir.

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.

Son İşlem Günü

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

Günlük Fiyat Değişim Limiti

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ±%20’sidir. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin
fiyat adımına tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

İşlem Teminatı Esasları

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.

Günlük Fiyat Değişim Limiti

İşlem Teminatı Esasları
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GARAN
ISCTR
AKBNK
VAKBN
YKBNK
THYAO
HALKB

Baz Fiyat

Limit Tanıtımı

Limit Değeri

Limit Örneği

0,01-0,99

Sabit

+3

1,00-14,99

Yüzde (%)

+%300

Baz Fiyat: 0,50 / Alt Limit: - / Üst Limit: 3,50
Baz Fiyat: 2,50 / Alt Limit: - / Üst Limit: 10,00

15,00
ve üstü

Sabit

+100,00

Baz Fiyat: 60,00 / Alt Limit: - / Üst Limit: 160,00

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.
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BIST 30 ENDEKS OPSİYON SÖZLEŞMELERİ
Dayanak Varlık

BIST 30 Fiyat Endeksi

Dayanak Varlık

BIST 30 Fiyat Endeksi

Opsiyon Sınıfı

Alım ve Satım Opsiyonu

Opsiyon Sınıfı

Alım ve Satım Opsiyonu

Opsiyon Tipi

Avrupa (Sözleşme ile tanınan hak vade sonunda kullanılabilir.)

Opsiyon Tipi

Avrupa (Sözleşme ile tanınan hak vade sonunda kullanılabilir.)

Sözleşme Büyüklüğü

Dayanak varlık, endeks değerinin 1.000’e bölünmüş halidir. Her bir endeks opsiyon sözleşmesi bu şekilde hesaplanan 100 adet
dayanak varlığı temsil eder (Örneğin = (102.358/1.000)*100 = 10.235,80 TL).

Sözleşme Büyüklüğü

Dayanak varlık, endeks değerinin 1.000’e bölünmüş halidir. Her bir endeks opsiyon sözleşmesi bu şekilde hesaplanan 1 adet
dayanak varlığı temsil eder. (Örnek: BIST 30 Endeksi/1.000)*1 TL=(78.000/1.000)*1=78,00 TL)

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

Fiyat teklifleri bir adet dayanak varlık için verilen prim fiyatı üzerinden girilir.
Minimum fiyat adımı 0,01’dir.

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

Fiyat teklifleri bir adet dayanak varlık için verilen prim fiyatı üzerinden girilir. Minimum fiyat adımı 0,01’dir.

Vade Ayları

Vade döngü 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. (Örnek: “Ekim-AralıkŞubat” veya“Nisan-Haziran-Ağustos-Aralık”)

Vade Ayları

Vade döngü ayları Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık. Piyasada aynı anda içinde bulunan aya en yakın üç vade ayına
ait sözleşmeler işlem görür. Bu üç vade ayından biri Aralık değilse, Aralık vade ayı ayrıca işleme açılır. (Örnek: “Ekim-Aralık-Şubat”
veya “Nisan-Haziran-Ağustos-Aralık”)

Uzlaşma Şekli

Nakdi Uzlaşma

Uzlaşma Şekli

Nakdi Uzlaşma

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır.

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır.

İşlem Saatleri

09:30 – 18:15 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

İşlem Saatleri

09:30 – 18:15 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

İstisnai durumlar dışında günlük uzlaşma fiyatı olarak:
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 islem 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, bir önceki günün uzlaşma fiyatı alınır.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

İstisnai durumlar dışında günlük uzlaşma fiyatı olarak;
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen 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, bir önceki günün uzlaşma fiyatı alınır.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

Alım opsiyonları için vade sonu uzlaşma fiyatı, dayanak varlık olarak kabul edilen BİST 30 Endeksinin son işlem gününde spot
piyasadaki seansta sürekli müzayedenin son 30 dakikası süresince ilan edilen değerlerinin zaman ağırlıklı ortalaması ile BİST
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 BİST 30 Endeksinin
son işlem gününde spot piyasadaki seansta sürekli müzayedenin son 30 dakikası süresince ilan edilen değerlerinin zaman
ağırlıklı ortalaması ile BİST 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.

Kullanım Fiyatları

Kullanım fiyat adımı 5’dir. (5.000 Endeks puanı)
Dayanak varlık olan endekslerin bir önceki işlem gününde spotpiyasadaki seansta oluşan kapanış değeri baz alınarak teorik fiyat
hesaplama yöntemi kullanılmak suretiyle her bir vade ayı için başabaştakullanım fiyatı seviyeleri belirlenir ve biri “başabaşta”, ikisi
“karda”, sekizi “zararda” olmak üzere onbir farklı kullanım fiyatı seviyesinden sözleşmeler işleme açılır.

Vade Sonu

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

Son İşlem Günü

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

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

Alım opsiyonları için vade sonu uzlaşma fiyatı, dayanak varlık olarak kabul edilen BİST 30 Endeksinin son işlem gününde spot
piyasadaki seansta sürekli müzayedenin son 30 dakikası süresince ilan edilen değerlerinin zaman ağırlıklı ortalaması ile BİST
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 BİST 30 Endeksinin
son işlem gününde spot piyasadaki seansta sürekli müzayedenin son 30 dakikası süresince ilan edilen değerlerinin zaman ağırlıklı
ortalaması ile BİST 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.

Kullanım Fiyatları

Kullanım fiyat adımı 2’dir. (2.000 Endeks puanı)
Dayanak varlık olan endekslerin bir önceki işlem gününde spot piyasadaki seansta oluşan kapanış değeri baz alınarak teorik fiyat
hesaplama yöntemi kullanılmak suretiyle her bir vade ayı için başabaşta kullanım fiyatı seviyeleri belirlenir ve biri “başabaşta”, ikisi
“karda”,sekizi “zararda” olmak üzere onbir farklı kullanım fiyatı seviyesinden sözleşmeler işleme açılır.

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.

Son İşlem Günü

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

Günlük Fiyat Değişim Limiti

İşlem Teminatı Esasları
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MİNİ BIST 30 ENDEKS OPSİYON SÖZLEŞMELERİ

Baz Fiyat

Limit Tanıtımı

Limit Değeri

Limit Örneği

0,01-14,99

Sabit

+20,00

15,00-99,9

Yüzde (%)

+%200

Baz Fiyat: 5,00 / Alt Limit: - / Üst Limit: 25,00
Baz Fiyat: 50,00 / Alt Limit: - / Üst Limit: 150,00

100,00
ve üstü

Sabit

+50,00

Baz Fiyat: 150,00 / Alt Limit: - / Üst Limit: 200,00

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.

Günlük Fiyat Değişim Limiti

İşlem Teminatı Esasları

Baz Fiyat

Limit Tanıtımı

Limit Değeri

Limit Örneği

0,01-14,99

Sabit

+20,00

15,00-99,9

Yüzde (%)

+%200

Baz Fiyat: 5,00 / Alt Limit: - / Üst Limit: 25,00
Baz Fiyat: 50,00 / Alt Limit: - / Üst Limit: 150,00

100,00
ve üstü

Sabit

+50,00

Baz Fiyat: 150,00 / Alt Limit: - / Üst Limit: 200,00

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.
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BIST 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

6

Dayanak Varlık

BIST 30 Fiyat Endeksi

Sözleşme Büyüklüğü

Dayanak varlık, endeks değerinin 1.000’e bölünmüş halidir. Her bir endeks vadeli işlem sözleşmesi, bu şekilde hesaplanan 100
adet dayanak varlığı temsil eder. (Örnek: BIST 30 Endeksi/1.000)*100 TL=(102.355/1.000)*100=10.235,50 TL)

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

Sözleşme fiyatı, endeks değerinin 1.000’e bölünmesiyle oluşan değerin virgülden sonra üç basamak olacak şekilde işlem
sistemine girilir (Örnek: 102,325) Minimum fiyat adımı 0,025’dir.

Vade Ayları

Vade döngü 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. (Örnek: “Ekim-AralıkŞubat” veya “Nisan-Haziran-Ağustos-Aralık”)

Uzlaşma Şekli

Nakdi Uzlaşma

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır.

İşlem Saatleri

09:30 – 18:15 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

İstisnai durumlar dışında günlük uzlaşma fiyatı olarak;
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, bir önceki günün uzlaşma fiyatı alınır.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

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

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.

Son İşlem Günü

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

Günlük Fiyat Değişim Limiti

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ±%15’idir. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin
fiyat adımına tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

İşlem Teminatı Esasları

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.
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DOLAR TL VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

8

Dayanak Varlık

ABD Doları/Türk Lirası kuru

Sözleşme Büyüklüğü

1.000 ABD Doları.

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

1 ABD Doları’nın Türk Lirası cinsinden değeri, virgülden sonra dört basamak halinde kote edilir.
Minimum fiyat adımı 0,0001 TL’dir.

Vade Ayları

Vade döngü ayları Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık’tır. Piyasada aynı anda içinde bulunulan ay, takip eden ay,
sonraki ilk döngü ayı ve aynı yılın Aralık ayı olmak üzere toplam dört vade ayına ait sözleşmeler işlem görür. Dört vade ayını
tamamlamak için gerektiğinde bir sonraki takvim yılının Aralık vadeli sözleşmeleri de ayrıca işleme açılır.

Uzlaşma Şekli

Nakdi Uzlaşma

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır.

İşlem Saatleri

09:30 – 18:15 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

İstisnai durumlar dışında;
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı
günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin
miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
d)Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı alınır.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

Son işlem günü saat 15:30’da TCMB tarafından açıklanan gösterge niteliğindeki ABD Doları alış ve satış kurları ortalaması.

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.

Son İşlem Günü

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

Günlük Fiyat Değişim Limiti

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ±%10’udur. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin
fiyat adımına tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

İşlem Teminatı Esasları

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.
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EURO TL VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
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Dayanak Varlık

Euro/Türk Lirası kuru

Sözleşme Büyüklüğü

1.000 Euro

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

1 Euro’nun Türk Lirası cinsinden değeri, virgülden sonra dört basamak halinde kote edilir.
Minimum fiyat adımı 0,001 TL’dir.

Vade Ayları

Vade döngü ayları Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık’tır. Piyasada aynı anda içinde bulunulan ay, takip eden ay,
sonraki ilk döngü ayı ve aynı yılın Aralık ayı olmak üzere toplam dört vade ayına ait sözleşmeler işlem görür. Dört vade ayını
tamamlamak için gerektiğinde bir sonraki takvim yılının Aralık vadeli sözleşmeleri de ayrıca işleme açılır.

Uzlaşma Şekli

Nakdi Uzlaşma

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır.

İşlem Saatleri

09:30 – 18:15 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

İstisnai durumlar dışında;
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı
günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin
miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı alınır.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

Son işlem günü saat 15:30’da TCMB tarafından açıklanan gösterge niteliğindeki Euro alış ve satış kurları ortalaması.

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.

Son İşlem Günü

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

Günlük Fiyat Değişim Limiti

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ±%10’udur. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin
fiyat adımına tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

İşlem Teminatı Esasları

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.
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EURO/USD ÇAPRAZ KURU VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
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RUBLE TL VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
Dayanak Varlık

Rus Rublesi/Türk Lirası kuru

Sözleşme Büyüklüğü

100.000 Rus Rublesi

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

1 Rus Rublesi’nin Türk Lirası cinsinden değeri virgülden sonra beş basamak halinde kote edilir (Örnek: 0,06432; 0,06579; 0,06698 gibi).
Minimum fiyat adımı 0,00001 TL’dir. Minimum fiyat adımının değeri bir sözleşme için 1 TL’ye (0,00001*100.000) karşılık gelir.

Vade Ayları

Vade döngü ayları Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık’tır. Piyasada aynı anda içinde bulunulan ay, takip eden ay,
sonraki ilk döngü ayı ve aynı yılın Aralık ayı olmak üzere toplam dört vade ayına ait sözleşmeler işlem görür. Dört vade ayını
tamamlamak için gerektiğinde bir sonraki takvim yılının Aralık vadeli sözleşmeleri de ayrıca işleme açılır.

Uzlaşma Şekli

Nakdi uzlaşma

Takas süresi T+1 olarak uygulanır.

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır.

İşlem Saatleri

09:30 – 18:15 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

İşlem Saatleri

09:30 – 18:15 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

İstisnai durumlar dışında;
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı
günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin
miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı alınır.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

İstisnai durumlar dışında;
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı
günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin
miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

TCMB’nin son işlem gününde açıkladığı gösterge niteliğindeki Euro/Amerikan Doları çapraz kurudur.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

Son işlem günü 15:30’da TCMB tarafından açıklanan gösterge niteliğindeki Rus Rublesi alış ve satış kurları ortalaması.

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.

Vade Sonu

Her vade ayının son iş günü. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda sözleşmenin vadesi
bir önceki iş günüdür.

Dayanak Varlık

Euro/Amerikan (ABD) Doları (EUR/USD) çapraz kurudur.

Sözleşme Büyüklüğü

1.000 Euro

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

1 Euro’nun ABD Doları cinsinden değeri virgülden sonra dört basamak halinde kote edilir.
(Örnek: 1,3245; 1,3250 gibi). Minimum fiyat adımı 0,0001’dir.

Vade Ayları

Vade döngü ayları Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık’tır. Piyasada aynı anda içinde bulunulan ay, takip eden ay,
sonraki ilk döngü ayı ve aynı yılın Aralık ayı olmak üzere toplam dört vade ayına ait sözleşmeler işlem görür. Dört vade ayını
tamamlamak için gerektiğinde bir sonraki takvim yılının Aralık vadeli sözleşmeleri de ayrıca işleme açılır.

Uzlaşma Şekli

Nakdi Uzlaşma

Takas Süresi

Son İşlem Günü

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

Günlük Fiyat Değişim Limiti

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ±%10’udur. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin
fiyat adımına tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

Son İşlem Günü

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

İşlem Teminatı Esasları

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.

Günlük Fiyat Değişim Limiti

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ±%10’sidir. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst
limitin fiyat adımına tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

Dolar Kuru

İstisnai durumlar dışında;
Bu sözleşmeye ilişkin işlemlerde ABD Doları değerlerinin TL’ye çevrilmesinde TCMB tarafından saat 15:30 itibarıyla açıklanan
gösterge niteliğindeki ABD Doları Alış Kuru esas alınır.

İşlem Teminatı Esasları

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.
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YUAN TL VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

DOLARTL OPSİYON SÖZLEŞMELERİ

Dayanak Varlık

Offshore Çin Yuanı/Türk Lirası kuru

Dayanak Varlık

ABD Doları/Türk Lirası kuru

Sözleşme Büyüklüğü

10.000 Offshore Çin Yuanı

Opsiyon Sınıfı

Alım ve Satım Opsiyonları

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

1 Offshore Çin Yuanı ’nın Türk Lirası cinsinden değeri virgülden sonra dört basamak halinde kote edilir (Örnek: 0,4893; 0,4917; 0,5005
gibi). Minimum fiyat adımı 0,0001 TL’dir. Minimum fiyat adımının değeri bir sözleşme için 1 TL’ye (0,0001*10.000) karşılık gelir.

Opsiyon Tipi

Avrupa (Sözleşme ile tanınan hak vade sonunda kullanılabilir.)

Sözleşme Büyüklüğü

1.000 ABD Doları

Vade Ayları

Vade döngü ayları Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık’tır. Piyasada aynı anda içinde bulunulan ay, takip eden ay,
sonraki ilk döngü ayı ve aynı yılın Aralık ayı olmak üzere toplam dört vade ayına ait sözleşmeler işlem görür. Dört vade ayını
tamamlamak için gerektiğinde bir sonraki takvim yılının Aralık vadeli sözleşmeleri de ayrıca işleme açılır.

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. 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

Uzlaşma Şekli

Nakdi uzlaşma

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır.

İşlem Saatleri

09:30 – 18:15 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır. Prim borçları hesaplardan T günü tahsil edilir, prim alacakları hesaplara T günü aktarılır.

İşlem Saatleri

09:30 – 18:15 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

İstisnai durumlar dışında;
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı
günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin
miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

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, bir önceki günün uzlaşma fiyatı alınır.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

Vade Sonu

Hong Kong Treasury Markets Association tarafından son işlem gününde açıklanan ABD Doları/Offshore Çin Yuanı çapraz kuru (USD/
CNY (HK)) ile TCMB tarafından son işlem günü açıklanan gösterge niteliğindeki ABD Doları alış ve satış kurları ortalaması kullanılarak
hesaplanan Offshore Çin Yuanı/Türk Lirası kuru. Son işlem gününde resmi tatil veya başka bir nedenle ABD Doları/Offshore Çin
Yuanı çapraz kuru açıklanamaması halinde, uluslararası spot piyasalarda Türkiye saatiyle 17:00’de oluşan ABD Doları/Offshore Çin
Yuanı alış ve satış fiyatlarının ortalaması kullanılır.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

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 alış ve satış kurunun ortalamasının 1.000 ile çarpılması
suretiyle bulunan değer arasındaki farkın en yakın fiyat adımına yuvarlanması sonucunda bulunur.

Her vade ayının son iş günü. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda sözleşmenin vadesi bir
önceki iş günüdür.

Son İşlem Günü

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

Günlük Fiyat Değişim Limiti

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ±%10’sidir. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst
limitin fiyat adımına tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

İşlem Teminatı Esasları

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.

Kullanım Fiyatları

Alım opsiyonları için 50 Türk Lirası (Örnek: 2000, 2050, 2100 vb.)
Satım opsiyonları için 25 Türk Lirası (Örnek: 2000, 2025, 2050 vb.)

Vade Sonu

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

Son İşlem Günü

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

Günlük Fiyat Değişim Limiti

İşlem Teminatı Esasları

14

Alım sözleşmelerinde vade sonu uzlaşma fiyatı, dayanak varlık olan ABD Doları için son işlem gününde TCMB’nin saat 15:30
itibarıyla açıklayacağı gösterge niteliğindeki alış ve satış kurunun ortalamasının 1.000 ile çarpılması suretiyle bulunan değer ile
opsiyon kullanım fiyatı arasındaki farkın en yakın fiyat adımına yuvarlanması sonucunda bulunur.

Baz Fiyat

Limit Tanıtımı

Limit Değeri

Limit Örneği

0,01-49,9

Sabit

+50,00

50,00-99,9

Yüzde (%)

+%400

Baz Fiyat: 5,00 / Alt Limit: - / Üst Limit: 55,00
Baz Fiyat: 70,00 / Alt Limit: - / Üst Limit: 350,00

100,00
ve üstü

Sabit

+500,00

Baz Fiyat: 150,00 / Alt Limit: - / Üst Limit: 650,00

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.
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ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

16

Dayanak Varlık

Saf Altın

Sözleşme Büyüklüğü

1 gram

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

1 gram altının Türk Lirası cinsinden değeri, virgülden sonra iki basamak olacak şekilde sisteme girilir.
Minimum fiyat adımı 0,01 TL’dir.

Vade Ayları

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

Uzlaşma Şekli

Nakdi Uzlaşma

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır.

İşlem Saatleri

09:30 – 18:15 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

İstisnai durumlar dışında;
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı
günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin
miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı alınır.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

Vade sonu uzlaşma fiyatı, son işlem gününde Londra’da öğleden sonra oluşan altın Dolar/ons fiyatının (ICE
Benchmark Administration tarafından açıklanan LBMA Gold Price P.M.) Merkez Bankasının saat 15.30’da
açıklayacağı gösterge niteliğindeki ABD Doları alış ve satış kurları ortalaması kullanılarak TL/gram’a çevrilmesi
ile bulunan değer vade sonu uzlaşma fiyatı olarak kullanılır. Ons ağırlık birimi 31,1035’e bölünerek grama çevrilir.

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.

Son İşlem Günü

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

Günlük Fiyat Değişim Limiti

Farklı vadeli her bir sözleşme için belirlenen Baz Fiyat’ın ±%10’udur. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin fiyat adımına
tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

İşlem Teminatı Esasları

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.
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DOLAR/ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
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Dayanak Varlık

Saf altın

Sözleşme Büyüklüğü

1 ons altın

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

1 ons altının ABD Doları cinsinden değeri, virgülden sonra iki basamak olacak şekilde işlem sistemine girilir.
Minimum fiyat adımı 0,05’dır.

Vade Ayları

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

Uzlaşma Şekli

Nakdi Uzlaşma

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır.

İşlem Saatleri

09:30 – 18:15 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

İstisnai durumlar dışında;
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı
günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin
miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı alınır.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

Vade sonu uzlaşma fiyatı, son işlem gününde Londra’da öğleden sonra oluşan altın Dolar/ons
fiyatıdır (ICE Benchmark Administration tarafından açıklanan LBMA Gold Price P.M.).

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.

Son İşlem Günü

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

Günlük Fiyat Değişim Limiti

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ±%10’udur. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin
fiyat adımına tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

İşlem Teminatı Esasları

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.

Dolar Kuru

İstisnai durumlar dışında;
Bu sözleşmeye ilişkin işlemlerde ABD Doları değerlerinin TL’ye çevrilmesinde TCMB tarafından saat 15:30 itibarıyla açıklanan
gösterge niteliğindeki ABD Doları Alış Kuru esas alınır.
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EGE PAMUK VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

20

Dayanak Varlık

41 Renk Ege Pamuğu

Sözleşme Büyüklüğü

1.000 kg (1 ton)

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

1 kg 41 Renk baz kalite Ege pamuğun Türk Lirası cinsinden değeri, virgülden sonra üç basamak halinde kote edilir.
(Örnek: 4,305; 4,315; 4,320 gibi) Minimum fiyat adımı 0,005’dir.

Vade Ayları

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

Uzlaşma Şekli

Fiziki teslimat.

Takas Süresi

Fiziki teslimat işlemlerinde takas süresi T + 5 olarak uygulanır.

İşlem Saatleri

09:30 – 18:15 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

İstisnai durumlar dışında;
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı
günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin
miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı alınır.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

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

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.

Son İşlem Günü

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

Günlük Fiyat Değişim Limiti

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ±%10’udur. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin
fiyat adımına tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

İşlem Teminatı Esasları

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.
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ANADOLU KIRMIZI BUĞDAY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

MAKARNALIK BUĞDAY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

Dayanak Varlık

Anadolu Kırmızı Sert İkinci Sınıf Baz Kalite Buğday

Dayanak Varlık

Makarnalık Üçüncü Sınıf Baz Kalite Buğday

Sözleşme Büyüklüğü

5.000 kg (5 ton)

Sözleşme Büyüklüğü

5.000 kg (5 ton)

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

1 kg Anadolu kırmızı sert ikinci sınıf baz kalitede buğdayın Türk Lirası cinsinden değeri virgülden sonra dört basamak halinde kote edilir.
(Örnek: 0,7090; 0,7095; 0,9500 gibi) Minimum fiyat adımı 0,0005’dir.

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

1 kg Makarnalık üçüncü sınıf baz kalitede buğdayın Türk Lirası cinsinden değeri virgülden sonra dört basamak halinde kote edilir.
(Örnek: 0,9865 veya 0,9870 TL/kg gibi). Minimum fiyat adım değeri 0,0005’dir.

Vade Ayları

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

Vade Ayları

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

Uzlaşma Şekli

Fiziki teslimat

Uzlaşma Şekli

Fiziki teslimat

Takas Süresi

Fiziki teslimat işlemlerinde takas süresi T + 5 olarak uygulanır.

Takas Süresi

Fiziki teslimat işlemlerinde takas süresi T + 5 olarak uygulanır.

İşlem Saatleri

09:30 – 18:15 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

İşlem Saatleri

09:30 – 18:15 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

İstisnai durumlar dışında;
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı günlük uzlaşma
fiyatı olarak belirlenir.
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin miktar ağırlıklı
ortalama fiyatı,
c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı alınır.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

İstisnai durumlar dışında;
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı günlük uzlaşma
fiyatı olarak belirlenir.
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin miktar ağırlıklı
ortalama fiyatı,
c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı şu şekilde hesaplanır:
Son işlem günü Konya Ticaret Borsası’nda Anadolu Kırmızı Sert Buğdayının ikinci sınıf baz kalitesi için gün sonu itibariyle oluşmuş
fiyatların miktar ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Bu fiyat vade sonu uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

Konya Ticaret Borsası’nda son işlem günü Anadolu Kırmızı Sert Buğdayının ikinci sınıf baz kalitesi için fiyat oluşmaması durumunda;
· Anadolu Kırmızı Sert Buğdayının ikinci sınıf baz kalitesi için piyasaya ulaşan talep ve teklifler,
· Anadolu Kırmızı Sert Buğdayının birinci ve/veya üçüncü sınıf baz kalitesi fiyatları,
· Anadolu Kırmızı Sert Buğdayı ikinci sınıf baz kalitesinin bir önceki işlem günündeki miktar ağırlıklı ortalama fiyatı gibi yöntemler tek
başına veya birlikte kullanılarak vade sonu uzlaşma fiyatı Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından belirlenebilir.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı şu şekilde hesaplanır:
Son işlem günü Konya Ticaret Borsası’nda Makarnalık Buğdayının Üçüncü sınıf baz kalitesi için gün sonu itibariyle oluşmuş fiyatların
miktar ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Bu fiyat vade sonu uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

Uzlaşma Fiyatı Komitesi, piyasa koşullarına göre Vade Sonu Uzlaşma Fiyatının hesaplanmasında Konya Ticaret Borsası’ndan fiyat verisi
alınan gün sayısını artırabilir veya azaltabilir, diğer ticaret borsalarında oluşan Anadolu Kırmızı Sert Buğday İkinci Sınıf fiyatlarını dikkate
alabilir.
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.

Son İşlem Günü

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

Günlük Fiyat Değişim Limiti

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ±%10’udur. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin fiyat adımına
tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

İşlem Teminatı Esasları
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Konya Ticaret Borsası’nda son işlem günü Makarnalık Buğdayının üçüncü sınıf baz kalitesi için fiyat oluşmaması durumunda;
A. Makarnalık Buğdayının üçüncü sınıf baz kalitesi için piyasaya ulaşan talep ve teklifler,
B. Makarnalık Buğdayının birinci ve/veya ikinci sınıf baz kalitesi fiyatları,
C. Makarnalık Buğdayı üçüncü sınıf baz kalitesinin bir önceki işlem günündeki miktar ağırlıklı ortalama fiyatı gibi yöntemler tek başına
veya birlikte kullanılarak vade sonu uzlaşma fiyatı Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından belirlenebilir.
Uzlaşma Fiyatı Komitesi, piyasa koşullarına göre Vade Sonu Uzlaşma Fiyatının hesaplanmasında Konya Ticaret Borsası’ndan fiyat verisi
alınan gün sayısını artırabilir veya azaltabilir, diğer ticaret borsalarında oluşan Makarnalık Buğday Üçüncü Sınıf fiyatlarını dikkate alabilir.

Vade Sonu

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

Son İşlem Günü

Her vade ayının son iş günü. Yurt içi piyasaların resmi tatil olması nedeniyle yarım gün olması durumunda sözleşmenin vadesi
(son işlem günü) bir önceki iş günüdür.

Günlük Fiyat Değişim Limiti

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ±%10’udur. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin fiyat adımına
tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

İşlem Teminatı Esasları

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.
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AYLIK BAZ YÜK ELEKTRİK VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

24

Dayanak Varlık

Vade ayının her bir saati için Piyasa İşleticisi tarafından açıklanan Kısıtsız Piyasa Takas Fiyatları’ndan (KPTF) hesaplanan basit
aritmetik ortalamasıdır.

Sözleşme Büyüklüğü

Vade ayındaki saat sayısı x 0,1 MWh
Vade Ayındaki Saat Sayısı: Vade ayındaki gün sayısı x 24
Sözleşme büyüklüğü vade ayındaki gün sayısına ve yaz saati/kış saati uygulamasına göre değişkenlik gösterir. Kış saatinden
yaz saatine geçiş yapılan gün için saat sayısı 23, yaz saatinden kış saatine geçiş yapılan gün için ise saat sayısı 25 olarak
uygulanacaktır.
Örnek:
30 gün içeren aylar için sözleşme büyüklüğü 72 MWh’dir (30x24x0,1MWh), 31 gün içeren aylar için sözleşme büyüklüğü 74,4
MWh’dir (31x24x0,1MWh), 28 gün çeken Şubat ayı için sözleşme büyüklüğü 67,2 MWh’dir (28x24x0,1MWh), 29 gün çeken Şubat
ayı için sözleşme büyüklüğü 69,6 MWh’dir (29x24x0,1 MWh). Belirtilen sözleşme büyüklükleri kış saatinden yaz saatine/yaz
saatinden kış saatine geçilen aylar için geçerli değildir.

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

1 MWh elektrik enerjisinin TL değeri virgülden sonra iki basamak olarak ifade edilir (Örnek: 165,70). Minimum fiyat adımı 0,10 TL’dir.

Vade Ayları

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

Uzlaşma Şekli

Nakdi Uzlaşma

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır.

İşlem Saatleri

09:30 – 18:15 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

İstisnai durumlar dışında;
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı
günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin
miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı alınır.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

Vade ayının her bir saati için Piyasa İşleticisi tarafından açıklanan Kısıtsız Piyasa Takas Fiyatları’ndan (KPTF) hesaplanan
basit aritmetik ortalama son uzlaşma fiyatı olur. Bu yöntemle belirlenen vade sonu uzlaşma fiyatı en yakın fiyat adımına
yuvarlanır.

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.

Son İşlem Günü

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

Günlük Fiyat Değişim Limiti

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ±%10’udur. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin
fiyat adımına tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

İşlem Teminatı Esasları

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.
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ÜÇ AYLIK BAZ YÜK ELEKTRİK VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
Dayanak Varlık

Vade döneminin her bir saati için Piyasa İşleticisi tarafından açıklanan Kısıtsız Piyasa Takas Fiyatlarının (KPTF) basit aritmetik
ortalamasıdır.

Sözleşme Büyüklüğü

Vade dönemindeki saat sayısı x 0,1 MWh
Vade dönemindeki saat sayısı: Vade dönemindeki gün sayısı x 24.
Sözleşme büyüklüğü vade dönemindeki gün sayısına ve yaz saati/kış saati uygulamalarına göre değişkenlik gösterir.
Örnek: Birinci çeyrek için sözleşme büyüklüğü 216 MWh (90x24x0,1MWh), artık yıllar için 218,4 MWh, (91x24x0,1MWh), ikinci çeyrek için
218,4 MWh, (91x24x0,1MWh), üçüncü çeyrek için 220,8 MWh (92x24x0,1MWh), dördüncü çeyrek için 220,8 MWh’dir
(92x24x0,1MWh). Belirtilen sözleşme büyüklükleri kış saatinden yaz saatine/yaz saatinden kış saatine geçilen aylar için geçerli değildir.

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

1 MWh elektrik enerjisinin TL değeri virgülden sonra iki basamak olarak ifade edilir (Örnek: 121,20). Minimum fiyat adımı 0,10
TL’dir. (Örnek: Sözleşme büyüklüğü 216 MWh olan sözleşmeler için minimum fiyat adımı değeri 21,6 TL, sözleşme büyüklüğü
218,4 MWh olan sözleşmeler için minimum fiyat adımı değeri 21,84 TL, sözleşme büyüklüğü 220,8 MWh olan sözleşmeler için
minimum fiyat adımı değeri 22,08 TL’dir.)

Vade Ayları

Aynı anda içinde bulunulan yıla ve takip eden iki yıla ait çeyreklik sözleşmeler işlem görür. Q1 (Oca-Mar), Q2 (Nis-Haz), Q3 (TemEyl) ve Q4 (Eki-Ara).

Uzlaşma Şekli

Nakdi Uzlaşma

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır. Zararlar hesaplardan T günü sonunda tahsil edilir, karlar hesaplara T günü sonunda aktarılır.

İşlem Saatleri

09:30 – 18:15 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı
Vade Sonu

Son İşlem Günü

Günlük Fiyat Değişim Limiti

İşlem Teminatı Esasları
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Seans sonunda hesapların güncellenmesinde kullanılan günlük uzlaşma fiyatı aşağıdaki şekilde hesaplanır ve en yakın
fiyat adımına yuvarlanır:
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı
günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin
miktar ağırlıklı ortalama fiyatı alınır.
c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

YILLIK BAZ YÜK ELEKTRİK VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
Dayanak Varlık

Sözleşme Büyüklüğü

Vade döneminin her bir saati için Piyasa İşleticisi tarafından açıklanan Kısıtsız Piyasa Takas Fiyatlarının (KPTF) basit aritmetik
ortalamasıdır.
Vade dönemindeki saat sayısı x 0,1 MWh
Vade dönemindeki saat sayısı: Vade dönemindeki gün sayısı x 24.
Sözleşme büyüklüğü vade dönemindeki gün sayısına ve yaz saati/kış saati uygulamalarına göre değişkenlik gösterir.
Örnek: Sözleşme büyüklüğü normal yıllar için 876 MWh (365x24x0,1MWh),
artık yıllar için 878,4 MWh’dir. (366x24x0,1MWh).

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

1 MWh elektrik enerjisinin TL değeri virgülden sonra iki basamak olarak ifade edilir (Örnek: 121,20). Minimum fiyat adımı 0,10 TL’dir.
(Örnek: Sözleşme büyüklüğü 876 MWh olan sözleşmeler için minimum fiyat adımı değeri 87,6 TL, sözleşme büyüklüğü 878,4
MWh olan sözleşmeler için minimum fiyat adımı değeri 87,84 TL’dir.)

Vade Ayları

Aynı anda içinde bulunulan yılı takip eden iki yıla ait yıllık sözleşmeler işlem görür.

Uzlaşma Şekli

Nakdi Uzlaşma

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır. Zararlar hesaplardan T günü sonunda tahsil edilir, karlar hesaplara T günü sonunda aktarılır.

İşlem Saatleri

09:30 – 18:15 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

Seans sonunda hesapların güncellenmesinde kullanılan günlük uzlaşma fiyatı aşağıdaki şekilde hesaplanır ve en yakın
fiyat adımına yuvarlanır:
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı
günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin
miktar ağırlıklı ortalama fiyatı alınır.
c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

Yıllık sözleşmeler basamaklandırma işlemine tabi olacağı için vade sonu uzlaşma fiyatı hesaplanmaz.

Vade Sonu

Yıllık sözleşmeler basamaklandırma işlemine tabi olacağı için son işlem günüdür.

Son İşlem Günü

Vade dönemi başlangıcından önceki ay baz alınarak hesaplanır. Vade dönemi başlamadan önceki ayın son takvim gününden önceki
üçüncü iş günüdür. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda son işlem günü bir önceki iş günüdür.

Günlük Fiyat Değişim Limiti

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ±%10’udur. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin
fiyat adımına tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

İşlem Teminatı Esasları

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.

Üç aylık sözleşmeler basamaklandırma işlemine tabi olacağı için vade sonu uzlaşma fiyatı hesaplanmaz.
Üç aylık sözleşmeler basamaklandırma işlemine tabi olacağı için son işlem günüdür.
Vade dönemi başlangıcından önceki ay baz alınarak hesaplanır. Vade dönemi başlamadan önceki ayın son takvim gününden önceki ilk
iş günüdür. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda son işlem günü bir önceki iş günüdür.

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ±%10’udur. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin
fiyat adımına tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.
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SASX 10 ENDEKSİ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
Dayanak Varlık

Bosna Hersek Saraybosna Borsası’nın “The Sarajevo Stock Exchange Index 10” (SASX 10) adlı Fiyat Endeksi.

Dayanak Varlık

HMS 1&2 80:20 CFR İskenderun Çelik Hurdası Endeksi

Sözleşme Büyüklüğü

Dayanak varlık olan SASX 10 endeks değerinin 1 TL ile çarpılmış halidir.

Sözleşme Büyüklüğü

10 Ton

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

Sözleşme fiyatı, endeks değerinin virgülden sonraki iki basamak olacak şekilde işlem sistemine girilir (Örnek: 750,50).
Minimum fiyat adımı 0,25’dir.

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

1 Ton çelik hurdasının Amerikan Doları cinsinden değeri virgülden sonra iki basamak olarak ifade edilir.
Minimum fiyat adımı 0,01 ABD Doları’dır.

Vade Ayları

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

Vade Ayları

Aynı anda içinde bulunulan ay ve bir sonraki takvim ayı ile Mart, Haziran, Eylül ve Aralık döngü aylarından en yakın iki döngü
ayına ait olmak üzere toplam dört vade ayına ait sözleşmeler aynı anda işlem görür.

Uzlaşma Şekli

Nakdi Uzlaşma

Uzlaşma Şekli

Nakdi Uzlaşma

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır.

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır.

İşlem Saatleri

09:30 – 18:15 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

İşlem Saatleri

09:30 – 18:15 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

Günlük Uzlaşma Fiyatı
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ÇELİK HURDA VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

İstisnai durumlar dışında;
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı
günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin
miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı alınır.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

İstisnai durumlar dışında;
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı
günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin
miktar ağırlıklı ortalama fiyatı alınır.
c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

Son işlem gününde dayanak varlığın ilgili piyasadaki kapanış değeridir. Belirlenen vade sonu uzlaşma fiyatı en yakın fiyat
adımına yuvarlanır.

Son İşlem Günü

Her vade ayının 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 vade sonu bir önceki iş günüdür.

Günlük Fiyat Değişim Limiti

Farklı vadeli her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ±%15’idir. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin fiyat adımına
tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

Vade Sonu

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

İşlem Teminatı Esasları

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.

Son İşlem Günü

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

Günlük Fiyat Değişim Limiti

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen Baz Fiyatın ±%10’udur. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin
fiyat adımına, tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

İşlem Teminatı Esasları

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.

Dolar Kuru

İstisnai durumlar dışında: Bu sözleşmeye ilişkin işlemlerde ABD Doları değerlerinin TL’ye çevrilmesinde TCMB tarafından saat
15:30 itibarıyla açıklanan gösterge niteliğindeki ABD Doları Alış Kuru esas alınır.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

Vade ayı içinde endeks sağlayıcının günlük olarak açıkladığı fiyatların aritmetik ortalamasıdır. Herhangi bir sebeple
vade sonu uzlaşma fiyatının üzerinden hesaplanacağı yeterli veri oluşmaması veya hesaplanan fiyatın piyasayı doğru
yansıtmadığına kanaat getirilmesi durumunda, aşağıda belirtilen yöntemler tek başına ya da birlikte kullanılarak vade
sonu uzlaşma fiyatı tespit edilebilir.
a) Seans sonundaki en iyi alış ve satış kotasyonlarının ortalaması,
b) İlgili sözleşmelerin yurtdışında işlem gören emsalleri, dayanak varlığın spot fiyatı veya sözleşmenin diğer vade ayları için
geçerli olan uzlaşma fiyatları da dikkate alınarak hesaplanacak “teorik” fiyatlar.
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FBIST BYF VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
Dayanak Varlık

Finans Portföy FTSE İstanbul Bono FBIST Borsa Yatırım Fonu

Sözleşme Büyüklüğü

Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören FBIST BYF’nin 10 adet katılma payıdır.

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

Sözleşme fiyatı, virgülden sonraki iki basamak olacak şekilde işlem sistemine girilir (Örnek: 216,50) ve bir defada gerçekleşebilecek en
küçük fiyat adımı 0,25’tir (Örnek: 216,50; 216,75 vb.). Miktar teklifleri bir adet sözleşme ve katları şeklinde girilir.

Vade Ayları

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

Uzlaşma Şekli

Nakdi Uzlaşma

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır. Zararlar hesaplardan T günü sonunda tahsil edilir, karlar hesaplara T günü sonunda aktarılır.

İşlem Saatleri

09:30 - 18:15 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

İstisnai durumlar dışında;
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı
günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin
miktar ağırlıklı ortalama fiyatı alınır.
c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama
fiyatı,
d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

Her vade ayının 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 nedeniyleyarım gün olması durumunda sözleşmenin vadesi bir önceki iş
günüdür.

İşlem Teminatı Esasları
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Dayanak Varlık

Sözleşme Büyüklüğü

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ±%20’sidir. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin
fiyat adımına tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.

Borsa İstanbul Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı’nda gerçekleşen aynı gün valörlü gecelik miktar ağırlıklı ortalama basit faiz oranının aylık
bileşik ortalamasıdır.

Parasal Değer = 1.000.000 TL
Sözleşme Büyüklüğü = 1.000.000 x (N/ 365) x 0,01

N = Vade ayındaki takvim günü sayısı

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

Fiyat, faiz oranının 100 ile çarpılması sonrasında virgülden sonra iki basamak olacak şekilde işlem sistemine girilir. (Örnek: 10,05, 10,06 vb.)
Minimum fiyat adımı 0,01’dir. Minimum fiyat adımının değeri;
30 gün içeren aylar için; 8,21918, 31 gün içeren aylar için; 8,49315, 29 gün içeren aylar için; 7,94521, 28 gün içeren aylar için; 7,67123

Vade Ayları

Yılın tüm ayları. (Aynı anda içinde bulunulan ay ve bu aya en yakın 3 vade ayı olmak üzere toplam 4 vade ayına ait sözleşmeler işlem görür.)

Uzlaşma Şekli

Nakdi Uzlaşma

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır.

İşlem Saatleri

09:30 – 18:15 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

İstisnai durumlar dışında;
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı günlük uzlaşma
fiyatı olarak belirlenir.
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin miktar ağırlıklı
ortalama fiyatı alınır.
c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

Son işlem gününde saat 14:00’te ilan edilen BYF’nin gösterge niteliğindeki birim pay değeri. Belirlenen vade sonu uzlaşma
fiyatı en yakın fiyat adımına yuvarlanır.

Son İşlem Günü

Günlük Fiyat Değişim Limiti

AYLIK GECELİK REPO ORANI VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

Vade sonu uzlaşma fiyatı aşağıdaki formülle hesaplanır.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

VSUF = [∏(1 + ri × ni/365 ) - 1] x 365/N x 100
N0 : i =1
N : vade ayındaki takvim günü sayısı
No : hesaplama periyodundaki iş günü sayısı
ni : r i faiz oranının geçerli olduğu takvim günü sayısı
ri : i günü için Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı’nda oluşan miktar ağırlıklı ortalama basit faiz oranı

Borsa İstanbul Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı’nda herhangi bir işlem gününde işlem yapılamadığı ve/veya gecelik ağırlıklı ortalama basit faiz oranlarının
belirlenemediği günler için bir önceki iş gününe ait aynı gün valörlü gecelik ağırlıklı ortalama basit faiz oranı kullanılabilir. Eğer bu yöntemlerle bir fiyat
belirlenemezse, ya da bu yöntemler ile hesaplanan fiyatlar piyasayı tam yansıtmıyorsa, vade sonu uzlaşma fiyatı Uzlaşma Fiyat Komitesi tarafından belirlenir.

Vade Sonu

Her vade ayının son iş günü.

Son İşlem Günü

Her vade ayının son iş günü.

Günlük Fiyat Değişim Limiti

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ±%50’sidir. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin
fiyat adımına tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

İşlem Teminatı Esasları

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.
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ÜÇ AYLIK GECELİK REPO ORANI VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
Dayanak Varlık

Sözleşme Büyüklüğü

Borsa İstanbul Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı’nda gerçekleşen aynı gün valörlü gecelik miktar ağırlıklı ortalama basit faiz oranının üç aylık
bileşik ortalamasıdır.

Parasal Değer = 1.000.000 TL
Sözleşme Büyüklüğü = 1.000.000 x (N/ 365) x 0,01

N = Vade ayındaki takvim günü sayısı

Fiyat Kotasyonu ve
Minimum Fiyat Adımı

Fiyat, faiz oranının 100 ile çarpılması sonrasında virgülden sonra iki basamak olacak şekilde işlem sistemine girilir. (Örnek: 10,05, 10,06 vb.)
Minimum fiyat adımı 0,01’dir. Minimum fiyat adımının değeri; 1. Çeyrek (90 gün) için; 24,65753, 1. Çeyrek (91 gün) için; 24,93151, 2. Çeyrek (91 gün)
için; 24,93151, 3. ve 4. Çeyrek (92 gün) için; 25,20548.

Vade Ayları

Mart, Haziran, Eylül, Aralık. (Aynı anda içinde bulunulan aya en yakın 8 vade ayına ait sözleşmeler işlem görür.)

Uzlaşma Şekli

Nakdi Uzlaşma

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır.

İşlem Saatleri

09:30 – 18:15 zaman aralığında işlemler gerçekleştirilir.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

İstisnai durumlar dışında;
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı günlük uzlaşma
fiyatı olarak belirlenir.
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin miktar ağırlıklı
ortalama fiyatı alınır.
c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,
d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

Vade sonu uzlaşma fiyatı aşağıdaki formülle hesaplanır.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

VSUF = [∏(1 + ri × ni/365 ) - 1] x 365/N x 100
N0 : i =1
N : vade ayındaki takvim günü sayısı
No : hesaplama periyodundaki iş günü sayısı
ni : r i faiz oranının geçerli olduğu takvim günü sayısı
ri : i günü için Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı’nda oluşan miktar ağırlıklı ortalama basit faiz oranı

Borsa İstanbul Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı’nda herhangi bir işlem gününde işlem yapılamadığı ve/veya gecelik ağırlıklı ortalama basit faiz oranlarının
belirlenemediği günler için bir önceki iş gününe ait aynı gün valörlü gecelik ağırlıklı ortalama basit faiz oranı kullanılabilir. Eğer bu yöntemlerle bir fiyat
belirlenemezse, ya da bu yöntemler ile hesaplanan fiyatlar piyasayı tam yansıtmıyorsa, vade sonu uzlaşma fiyatı Uzlaşma Fiyat Komitesi tarafından belirlenir.
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Vade Sonu

Her vade ayının son iş günü.

Son İşlem Günü

Her vade ayının son iş günü.

Günlük Fiyat Değişim Limiti

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ±%50’sidir. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin
fiyat adımına tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

İşlem Teminatı Esasları

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.

Haziran 2018
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