Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Takas veya Tasfiye Esasları
Pay Piyasası; Müşteri emirleri, Kurum emir gerçekleştirme politikası, çerçeve sözleşmede belirtilen
esaslar, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü, özen ve sadakat borcu çerçevesinde
kabul edilerek yerine getirilmesi esastır.
BGC, İşlem aracılığı faaliyetlerinin icrası sırasında müşterilerin fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı
taraf ve benzeri hususlardaki tercihlerini göz önüne alarak Kurum Emir Gerçekleştirme ve Çıkar
Çatışması Politikaları çerçevesinde müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde emirleri
yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca BGC müşteri emirlerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür.
İşlem Yerleri; “Borsa Istanbul A.Ş. “Pay Piyasası”, “VIOP”, “Borçlanma Araçları Piyasası”, “Toptan
Satışlar Pazarı””
İşlem yeri türüne göre işlem yapılabilinecek sermaye piyasası araçları; Pay senetleri, Varantlar, Türev
Araçlar, Borçlanma Araçları’dır.
Tüm müşteri talimatları, mevcut piyasa koşulları ve müşterilerin çıkarları da göz önünde bulundurularak
talimat sırasına göre ve makul olan en kısa zaman içerisinde gerçekleştirilir. Emirlerin fiyat ve zaman
önceliği esasına göre Borsalara iletilmesi gerekmektedir.
9:40 ila 18:05 arası müşteri emirleri kabul edilmektedir.
Gün sonunda Müşteriler adına gerçekleştirilen işlemler geciktirilmeksizin ve doğru olarak kaydedilir ve
dağılımı sağlanır, gerçekleşen emirlerin müşterilere bildirimi gerçekleştirilir.
T+1’de saklamacı kurumlar tarafından müşteriler adına işlemlerin takasını gerçekleştirmek üzere Takas
Sistemine girilen mesajlar ile ön eşleştirme (pre-matching) yapılır.
T+2 günü bu ön eşleşmesi yapılmış işlemlerin takası Talebe göre Serbest Virman ya da Şartlı virman ile
Takas saatleri içerisinde gerçekleştirilir.
Takas ve tasfiye yükümlülükleri, yürürlükteki mevzuat uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. vasıtası ile yerine getirilmektedir. Takası gerçekleşmeyen
işlemler ilgili birim ve kişilere bildirilir ve BIST-Takas temerrüt esasları uygulanır.
Vadeli İşlemler Piyasası; VIOP’da gerçekleştirilmek üzere alınan emirler, ilgili mevzuatta belirlenen
esaslara göre ve Kurum Emir Gerçekleştirme Politikası doğrultusunda Kurum Çıkar Çatışması Politikası
göz önünde tutularak müşteri temsilcisi tarafından kabul edilir.
Emirlerin fiyat ve zaman önceliği esasına göre Borsalara iletilmesi gerekmektedir.
Vadeli işlemler borsasında gerçekleştirilen işlemler müşterilerin nakit teminatları karşılığında
yapılmaktadır. Günlük olarak margin call olup olmadığına ilişkin kontroller yapılır. Teminat eksikliği
oluşması durumunda yeni pozisyon açılmaz sadece teminat eksikliğini giderecek ters pozisyon
işlemlerine izin verilir. Ya da müşteriye teminat tamamlama çağrısı yapılır.
Pozisyon limiti herhangi bir vadeli işlem sözleşmesinde tek bir hesapta tek yönlü olarak tutulabilecek
azami sözleşme sayısını ifade etmektedir. Pozisyon limitlerini Borsa, sözleşmeler bazında belirler ve
kamuoyuna duyurur. Pozisyon limitini aşan, belirtilen sürede pozisyonunu uygun limitlere çekmeyen
(pozisyon kapatmayan ) müşteri hesapları için sadece pozisyon kapatmaya yönelik emir kabul edilir.
VIOP işlem saatleri 9:30-18:15’dir.
Gün sonunda müşterilerin gün içi gerçekleşen işlemlerinin detayları müşteriye bildirimde bulunulur. T
günü yapılan bu bildirim öncesi ilgili işlemlerin aynı gün takas işlemleri de tamamlanır.
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