Borsa İstanbul A.Ş. ile NASDAQ OMX Group arasında yapılan stratejik işbirliği
kapsamında 30/11/2015 tarihinde Pay Piyasası, Nasdaq Genium INET (BISTECH)
olarak adlandırılan yeni işlem platformu üzerine taşınacaktır.
Bu geçiş ile birlikte Pay Piyasası’nda yeni uygulamalar devreye alınacak olup, bazı
mevcut uygulamalara son verilecektir.
Mevcut yapıda yapılması planlanan değişikler bir kısmı aşağıda yer almaktadır.
 Bir işlem gününde tek seans uygulamasına geçilecektir.
 Gün ortasında saat 12:30–13:30 arasında tüm piyasada tek fiyat işlem
yöntemi uygulanacaktır.
 Baz fiyat olarak bir önceki kapanış fiyatı alınacaktır.
 Yeni emir tipleri devreye alınacaktır.
 Fiyat gösteriminde virgülden sonra 3 hane kullanılacaktır.
 Fiyat adımı ve fiyat aralığı belirleme yöntemleri değişecektir.
 Açılış, kapanış ve tek fiyat seanslarında teorik eşleşme fiyatı
gösterilecektir.
 Yeni yapıda açılış fiyatı belirleme ve eşleşme algoritması değişecektir.
 Maksimum lot uygulamasına son verilecektir.
 Emirlerin askıya alınabilmesi imkanı sağlanacaktır.
 Özel emirler kaldırılacaktır.
 Özel Limit Fiyatlı (OLFE) ve Özel Limit Değerli (OLDE) emirler
uygulamadan kaldırılacaktır.
Emir Tipleri
Limit emir ve kalanı iptal et emri (KİE – fill and kill) dışında aşağıda yer alan emir
tipleri BISTECH sisteminde mevcut emir türleri arasında olup detayları aşağıda
belirtilmiştir.
Piyasa Emirleri (market order)
Fiyat olmaksızın sadece miktar belirtilerek girilen emirlerdir. Karşı taraftaki en iyi
fiyatlı emirlerle eşleşerek işleme dönüşürler. Karşı tarafta eşleşecek hiçbir 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 seansın sürekli işlem bölümüne aktarılmaz, iptal edilir. Maksimum

3.000.000 TL sınırına tabidir. Bu tutar en son işlem fiyatı üzerinden hesaplanır. Son
işlem fiyatı yoksa bir önceki kapanış fiyatına bakılır. Her ikisinin de olmadığı
durumda manuel olarak Borsa tarafından girilen bir fiyat varsa ona bakılır yoksa
işlem olana kadar sistem tarafından piyasa emri girilmesine izin verilmez.
Piyasadan Limite Emirler (market to limit order)
Piyasa emirleri gibi fiyatsız olarak girilen emirlerdir. Karşı taraftaki sadece en iyi
fiyat kademesinde bekleyen emirlerle eşleşerek işleme dönüşürler. Ancak işleme
dönüşmeyen kısım, gerçekleştiği son işlem fiyatını alarak limit fiyatlı emre dönüşür
ve emir defterinde pasif olarak yazılır (ancak KİE olarak girilirse pasife yazılmaz).
Maksimum 3.000.000 TL sınırına tabidir. Bu tutar piyasa emirlerinde olduğu gibi
belirlenir.
Dengeleyici Emirler (imbalance orders)
Mevcut yapıdaki AFE/KAFE emirlerin muadili olarak sayılabilirler. Açılış ve kapanış
seansları da dahil olmak üzere tek fiyat yöntemi uygulanan tüm seans
bölümlerinde, fiyat belirleme sürecinde hesaba katılmayan ancak belirlenen
eşleşme fiyatı seviyesinde karşılanmadan kalan emirler ile işlem yapmak üzere
girilen emirlerdir. Eşleşmeden kalan dengeleyici emirler iptal edilirler.
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 hâlegetirilen emirler yeni bir
emir numarası alır ve emir defterinde yeniden sıralanırlar. Bu imkân FIX’te mevcut
olmayıp yalnızca temsilci iş istasyonlarında kullanılabilecektir.
BISTECH geçişi sonrasında önümüzdeki dönemlerde devreye alınması planlanan
yeni emir tipleri
Koşullu emirler
Girilen emrin aktif hale gelmesi veya işleme dönüşebilmesi için bazı koşulların
tanımlanabildiği emirlerdir. Dört şekilde verilebilir:

a) Miktar Koşullu Emirler: Belirtilen fiyat seviyesinde emrin içerdiği miktarın
tamamı karşılanmıyorsa, işlem görmeyen emirlerdir. Ancak emrin içerdiği miktarın
tamamının karşılanması hâlinde işleme tabi olurlar. Bu tür emirlere örnek olarak
verilebilecek hepsi ya da hiçbiri (AON - All or None), gerçekleşmezse iptal et (Fill or
Kill) türü emirler başlangıçta devreye alınmayacaktır.
b) Fiyat Koşullu Emirler: Bir sermaye piyasası aracının cari fiyatının veya emir
defterindeki en iyi alış veya satış fiyatının, koşul olarak belirtilen fiyat seviyesine
ulaşması durumunda ilgili veya tanımlanmış bir diğer sermaye piyasası aracının
emir defterinde aktif hâle gelen veya işleme dönüşen emirlerdir. Başlangıçta
devreye alınmayacaktır.
c) Zaman Koşullu Emirler: Seansın önceden belirlenen bir bölümünde aktif hâle
gelen veya seansın bir bölümünde geçerli olmak üzere girilen emirlerdir (örneğin
açılışta ve kapanışta geçerli olan emirler – at open / at close). Başlangıçta devreye
alınmayacaktır.
ç) Kısmi Görünme Koşullu Emirler: Limit fiyatlı emirler, kısmen görünme koşulu ile
girilebilir. Kısmen görünen emirlerde, emir defterinde görülmesi istenen kısmın
tamamı işlem gördüğünde gizli bölümden belirlenen miktar kadar kısım açığa çıkar.
Açığa çıkan bu kısım, açığa çıktığı anda girilmiş yeni bir emir gibi fiyat ve zaman
önceliğine göre emir defterinde yerini alır. Bu süreç emrin tamamı karşılanıp
bitinceye, geçerlilik süresi sona erinceye veya emir iptal edilinceye kadar devam
eder. Başlangıçta devreye alınmayacaktır.
Bistech sistemiyle birlikte pay piyasası işleyişine ilişkin devreye alınacak tüm
uygulama değişiklikleri ve yeni uygulamalar hakkındaki duyuruya
http://www.borsaistanbul.com/bistechdestek/duyurular/2015/11/23/bistechsistemiyle-birlikte-pay-piyasas%C4%B1-i-%C5%9Fleyi%C5%9Fine-i-li%C5%9Fkindevreye-al%C4%B1nacak-uygulama-de%C4%9Fi%C5%9Fiklikleri-ve-yeniuygulamalar-hk linkten ulaşabilirsiniz.

