
 

 

 
 
Değerli Yatırımcılarımız, 
 
‘VİOP Akşam Seansı’ uygulaması, 17 Ocak 2020 Cuma günü itibarıyla 
başlayacaktır. Akşam seansı için geçerli olacak işlem koşulları aşağıda yer 
almaktadır. 
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla, 
 

 Akşam seansı 19:00-23:00 saatleri arasında sürekli müzayede esasına 
göre yapılacaktır.  
 

  Akşam Seansında sadece Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri (BİST 30, 
BİST Banka, BİST Sınai, BİST Likit Banka ve BİST Banka Dışı Likit 10) 
işlem görmeye başlayacaktır. Bu kontrat dışındaki ürünler işleme kapalı 
olacaktır.  
 

 Akşam Seansı işlemlerinin elektronik platformlar üzerinden 
gerçekleştirilmesi esas olup (*), müşteri temsilcisi aracılığıyla emir 
kabulü sistem kaynaklı teknik bir sorun yaşanması halinde ve sadece 
pozisyon kapama ile emir iptali işlemlerinde uygulanacaktır. Teknik 
sorun yaşanması halinde  444 42 55 numaralı telefonumuzdan 2 numaralı 
seçenek olan “VİOP İşlemleri” seçeneği tuşlayarak destek 
alınabilecektir.  
 

 Akşam seansı sonrasında gerçekleşen işlemler sonucunda oluşan kar-
zarar ve  teminat hesaplarındaki değişiklik bir sonraki işlem gününde 
yansıtılacaktır.  
 

 Normal seansta girilen emirlerin akşam seansında da geçerli olabilmesi 
için “Akşam Seansı” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Gün 
içinde bu işlem yapılmadıysa ilgili emirler, emir tipleri ne olursa olsun 
akşam seansına iletilmeyecektir.  
 

 Normal seans içinde iletilen emirler, akşam seansı olarak 
değiştirilememektedir. Değiştirilmek istenen emrin iptal edilerek akşam 
seansı seçilip tekrar gönderilmesi gerekmektedir. 
 

 Akşam seansında “piyasa emri” kullanılmayacak olup, sadece limitli ve 
şartlı emirler iletilebilecektir. Ayrıca özel işlem emri, esnek sözleşme emri 
ve vadeler arası strateji emirleri de kullanılamayacaktır. 



 

 

 Akşam seansında girilen emirlerin süresi saat 23:00’te seansın 
bitişiyle iptal edilecek, bir sonraki güne ve bir sonraki akşam seansına 
taşınmayacaktır.  
 

 Akşam seansında uygulanacak fiyat limitleri hesaplanan uzlaşma fiyatı 
üzerinden belirlenecek ve normal seans sonu uzlaşma fiyatının ±%3’ü 
olarak uygulanacaktır. 
 

 Normal Seans sürecinde olduğu gibi, Akşam Seansında da,  anlık fiyatlara 
göre hesaplanan anlık teminat seviyenizin %50 ve altına inmesi halinde 
açık pozisyonlarınızın bir kısmı veya tamamı resen kapatılabilecektir. 
Pozisyonlarda herhangi bir sıkıntı olmaması için akşam seansı ile 
başlayacak yeni teminat yatırma saati olan 18:15’e kadar teminat 
yatırma işlemlerinizi gerçekleştirmeniz önemle rica olunur. (**) 
 

 Akşam seansında gerçekleşen işlemler gün sonu ve vade sonu uzlaşma 
fiyatı hesaplamalarında kullanılmayacaktır. 
 

 Normal seansa ilişkin gün sonu teminat tamamlama çağrısı 
hesaplanırken, akşam seansında gerçekleşen işlemler dikkate 
alınmayacak, bu işlemler bir sonraki iş gününe ait gün sonu döngüsüne 
dahil edilecektir. 

 
(*) Sadece Halk Trader uygulamasında akşam seansı emir gönderim seçeneği           
olmayacaktır. Diğer tüm uygulamalarımızdan emir gönderimi yapılabilir. 

(**)Mevcut uygulama gereği saat 15:30’tan sonra teminat çekme işlemi 
yapılamamakta olup, 15:40’dan sonra da yatırılacak teminatlar 
nemalandırılmayacaktır. 

 

 

 

Borsa İstanbul’un akşam seansı ile ilgili duyurusu için tıklayınız. 
 

 

 

 

 

 

https://www.borsaistanbul.com/duyurular/2020/01/15/viop-ta-aksam-seanslari-basliyor

