
VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI NEDİR ? 
 
Vadeli işlem sözleşmeleri, belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki malı, 
kıymetli madeni, finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını ya da dövizi alma ya da satma 
yükümlülüğü veren sözleşmelerdir. Sözleşme yapıldığı an;  
 

 Dayanak varlığın teslim edilecek miktarı,  

 Teslimat tarihi,  

 Teslim edilecek malın kalitesi  
 
ve mal takasının hangi tarihle gerçekleştirileceği belirlenir. Vade sonunda alıcı ve satıcı 
yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır.  
 
Vadeli işlem sözleşmeleri genellikle mallara (Tarımsal ürün, enerji ürünleri, metaller gibi…), hisse 
senetlerine, hisse senedi endekslerine, faiz oranlarına, dövize dayalı olarak düzenlenirken hızla 
gelişen günümüz mali piyasalarında değişen yatırımcı ihtiyaçlarına paralel olarak hava durumu gibi 
birçok farklı değişkene dayalı olarak düzenlenen vadeli işlem sözleşmeleri de işlem görmeye 
başlamıştır. 
 
İŞLEM ESASLARI : 

a) Hesap açılımı: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda işlem gerçekleştirilebilmesi için öncelikle TEB 
Yatırım nezdinde bir yatırım hesabınızın olması ve VOB sözleşmesini imzalamanız yeterlidir. Hesap 
açılışı onaylandıktan sonra hesap bilgileri Takasbank sistemine tanıtılır. Hesabın sisteme 
tanımlanmasından 1 sonraki işgünü müşterimiz işlemlerini gerçekleştirmeye başlayabilir.  
 
b) VOB işlemleri: VOB işlemleri TEB Yatırım Genel Müdürlük ve yatırım merkezlerimizdeki Türev 
Sertifikalı uzman personel ve TEB Yatırım İnternet Şubesi (www.tebyatirim.com.tr) aracılığıyla 
yapılabilmektedir.  
 
c) Seans süreleri: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda işlemler tek seans ile gerçekleştirilir.  

T günü  
 
 
 
T+1 günü  

09.30  
17.35  
17.45  
17.45  
14.30  

: Seans başlangıcı  
: Seans sonu  
: Uzlaşma friyatlarının ilanı ve Teminat tamamlama çağrılarının ilanı  
: Takas süresinin başlangıcı  
: Takas süresinin sonu  

 

d) Takas: Takas kurumu, borsada alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçerek 

piyasa katılımcılarının hak ve yükümlülüklerini teminat altına alan, gerçekleşen işlemler sonucu 

oluşan ödeme ve teslimat yükümlülüklerinin zamanında yapılmasını sağlayan ve risklerin takibi, 

kontrolü ve teminatların tesisini sağlamakla görevli merkezdir. Takas kurumu sistemi sayesinde, 

birbirlerini hiç tanımayan ve tanımak zorunda olmayan taraflar, alıcı ve satıcı olarak vadeli işlem ve 

opsiyon sözleşmelerinde güvenli bir şekilde alım ve satım yapabilirler.  

 

e) Temerrüt uygulaması: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası tarafından belirlenmiş olan Sürdürme 

Teminatı (Başlangıç Teminat oranının %25 ) seviyesinin altına inmiş hesaplar ertesi gün 14.30'a kadar 

teminatlarını başlangıç seviyesine kadar çıkarmak zorundadırlar. Teminat tamamlama çağrısına 

uymayan hesaplara tamamlamaları gereken tutar üzerinden temerrüt faizi işletilir. Yükümlülük hala 

yerine getirilmemişse aracı kurum tarafından açık olan sözleşmenin karşı pozisyonunda (ters işlem) 

http://www.tebyatirim.com.tr/


işlem yapılarak sözleşme kapatılır.  

 

f) Ters işlem: Piyasada sahip olunan pozisyona aksi yönde işlem yapmaktır. Alım yönünde on adet 

uzun pozisyonunuz varsa, satım yönünde yapacağınız on adet işlem ters işlem veya pozisyon kapatma 

işlemidir. Bir işlemin ters işlem olabilmesi için işlemin mevcut sözleşmelerde ve aynı vadelerde 

yapılması zorunludur. Ters işlem sonucunda sözleşme ile ilgili tüm hak ve yükümlülükler sona erer. 

Artık piyasadan çıkmış olursunuz 

 

İŞLEM ÖRNEKLERİ 

 İMKB ve Yabancı Para Sözleşmeleri İçin:  

 Piyasanın yükseleceği beklentisi: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında işlem gören 
sözleşmelerin fiyatlarının yükseleceğini bekliyorsanız beklentiniz dahilinde sözleşmelerde 
uzun pozisyon yani alım yapmanız doğru olacaktır.Örneğin,  
 
*IMKB 30 Nisan endeks sözleşmesi 63,700'den işlem görmekte ve siz piyasanın yukarı doğru 
yükseleceği beklentisiyle alım (uzun pozisyon) yapıyorsunuz. Herşey beklentiniz dahilinde 
gerçekleşiyor ve sözleşmenin fiyatı 65,700 oluyor. Yapmış olduğunuz alım işlemi sonucunda 1 
sözleşmeden kazandığınız kar;  

65,700-63,700/10: 200 TL olacaktır. 
 
* Nisan vadeli Dolar kontratı 1,8600' dan işlem görmekte ve siz doların yukarı doğru yükseleceği beklentisiyle alım ( uzun 
pozisyon) yapıyorsunuz. Herşey beklentiniz dahilinde gerçekleşiyor ve dolar sözleşmesinin fiyatı 1,8720'ye yükseliyor. 
Yapmış olduğunuz alım işlemi sonucunda 1 sözleşmeden elde etmiş olduğunuz kar; 1,8720-1,8600*1000: 12 TL olacaktır. 

 

 Piyasanın düşeceği beklentisi: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında işlem gören sözleşmelerin 
fiyatlarının düşeceğini bekliyorsanız beklentiniz dahilinde sözleşmelerde kısa pozisyon yani 
satım yapmanız doğru olacaktır. Örneğin; *IMKB 30 Nisan endeks sözleşmesi 65,700'den 
işlem görmekte ve siz piyasanın aşağı doğru hareket edeceği beklentisiyle satış ( kısa 
pozisyon) yapıyorsunuz. Herşey beklentiniz dahilinde gerçekleşiyor ve sözleşmenin fiyatı 
63,700 oluyor. Yapmış olduğunuz satış işlemi sonucunda 1 sözleşmeden elde etmiş 
olduğunuz kar; 65700-63700/10: 200 TL olacaktır. 
 

* Nisan vadeli dolar kontratı 1,8720'den işlem görmekte ve siz doların düşeceği beklentisiyle satım (kısa pozisyon) 
yapıyorsunuz. Herşey beklentiniz dahilinde gerçekleşiyor ve dolar sözleşmesinin fiyatı 1,8600 oluyor. Yapmış olduğunuz 
satım işlemi sonucunda 1 sözleşmeden elde etmiş olduğunuz kar;  
1,8720-1,8600*1000: 12 TL olacaktır. 

TARİHÇE VE KULLANIM AMACI  
 
VOB'un Tarihi Gelişimi  
 
1970 yıllara kadar Amerika'da sadece tarımsal ürünler üzerine vadeli işlem sözleşmeleri işlem gördü. 
Döviz ve faiz üzerine ilk vadeli işlem sözleşmeleri 1973 yılında gerçekleştirildi.1982 yılında London 
International Financial Futures and Options Exchange faliyete başlamıştır. 2004 yılı itibariyle dünya 
genelinde vadeli işlem borsalarının işlem hacmi, tezgah üstü piyasalar hariç, 1,143 katrilyon dolara 
ulaşmış durumdadır. Alım satıma konu olan sözleşme sayısı ise 8,8 milyar olarak gerçekleşmiş ve bir 
önceki yıla göre vadeli işlem borsalarında gerçekleşen işlem hacminde artış oranı % 30,77 olmuşur. 4 
Şubat 2005 tarihi itibariyle Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Türkiye’de faaliyete başlamıştır ve işlem 



hacmi her geçen gün artış göstermektedir.  
 
Kullanım Amaçları  
 
Korunma amaçlı: Piyasada oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına karşı oluşabilecek riski minimize 
etmek amacıyla kullanılmaktadır. Korunma amaçlı işlemler potansiyel risklerin sizin için doğuracağı 
olumsuz sonuçları ortadan kaldırmaktadır. Spot piyasada sahip olduğu riske karşı korunmak 
isteyenler, üreticiler, tüccarlar, kurumsal risk yönetenler tarafından kullanılmaktadır.  
 
Spekülatif amaçlı: Korunma amacı taşımayan işlemler spekülatif işlemler olarak kabul edilir. 
Spekülatörlerin amacı piyasadaki her fiyat seviyesinden beklentileri doğrultusunda işlem yaparak kar 
elde etmektir. Spekülatörler için önemli olan fiyatların seviyesinin ne olduğu değil hangi yönde 
hareket edeceğidir.  
 
Arbitraj amaçlı: Arbitraj yatırım yapmadan elde edilen risksiz kazançtır. Bir ürünü düşük fiyattan alıp, 
yüksek fiyattan satma yönünde yapılan bir alım satım işlemidir. (terside geçerlidir)  
 

VOB SÖZLÜK 

Açık Pozisyon  Bir sözleşmede ters işlemle kapatılmamış ya da teslim ile sonuçlandırılmamış 
uzun veya kısa pozisyon sayısı.  

Arbitraj  Fiyat veya faiz hadlerinde oluşan dengesizliklerden faydalanmak suretiyle farklı 
sözleşmelerin ve işlemlerin eşanlı olarak alınıp satılması suretiyle her türlü 
şartta belirli bir kar'ın garanti edildiği işlemdir.  

Başlangıç 
Teminatı  

Bir vadeli işlem sözleşmesi pozisyonu alındığında veya alınmadan önce, 
pozisyon için takas merkezine yatırılması gereken teminat.  

Fiyat adımı  Bir vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesinin fiyatının değişmesi durumunda en 
az kaç birim artacağını veya azalacağını belirtir.  

Hesapların 
güncellenmesi  

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyon taşıyan yatırımcıların 
hesaplarının takas merkezi tarafından ilgili günde oluşan uzlaşma fiyatları esas 
alınarak değerlemeye tabi tutulması ve bu değerleme sonucunda, kar eden 
hesaplara alacak ve zarar eden hesaplara borç yazılması işlemidir.  

İtfa  
 
 
Kaldıraç etkisi  

Vadeli işlem sözleşmelerinin vade bittiği gün o sözleşmede pozisyon 
kapatılmazsa, saat 17.45 te açıklanan uzlaşma fiyatından kapatılarak 
pozisyonun TL ye çevrilmesi. 
 
Vadeli işlem piyasalarında işlem yapmak üzere teminat olarak yatırılan parayla, 
yatırılan teminattan çok daha büyük bir pozisyon alınması.  

Pozisyonun 
kapatılması  

Önceden açılmış uzun veya kısa pozisyonun aynı miktarda ters pozisyon 
alınmak suretiyle kapatılması.  

Son işlem günü  Bir vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesinin getireceği yükümlülükleri üzerine 
almak isteyen yatırımcıların aldıkları pozisyonları vadesinden önce 
kapatabilecekleri son gün.  

Sürdürme 
teminatı  

Açık pozisyon taşımak nedeniyle bir sözleşmede bulundurulabilecek asgari 
teminat. Sürdürme teminatı, başlangıç teminatının altında belirlenir. Elde 



edilen zararlar neticesinde teminat, sürdürme teminatının altına düşerse, 
teminatların tekrar başlangıç teminat seviyesine çıkarılması istenir.  

Takas  Borsada gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak, takas merkezinin alıcı karşısında 
satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçmek suretiyle, ilgili sözleşmelerden 
doğan sorumlulukları üzerine alması sürecidir.  

Teminat 
tamamlama 
çağrısı  

Hesapta bulundurulan toplam teminat, sürdürme teminatının altına düşerse, 
takas merkezi tarafından pozisyon taşıyan kişiye, teminat miktarının başlangıç 
teminatı seviyesine tamamlanması için talepte bulunulur. Bu talep teminat 
tamamlama çağrısı olarak adlandırılır.  

Ters işlem  Önceden alınan pozisyonun kapatılması amacıyla yapılan işlem. Yatırımcı 
önceden alım yapmışsa, satış gerçekleştirerek ters işlem yapmış olur, satış 
yapmışsa alım gerçekleştirerek ters işlem yapmış olur.  

Uzlaşma fiyatı  Piyasanın kapanış aralığında oluşan veya borsanın belirlediği diğer yöntemlere 
göre hesaplanan ve hesapların güncellenmesinde kullanılan fiyat.  

Vadeden Vadeye  
Pozisyon Devri 
 
 
 
Vadeli fiyat  

Vadeli işlem sözleşmelerinin bir zaman sınırı vardır.Önceden almış olduğu 
pozisyonu devam ettirmek isteyen yatırımcıların sözleşme vadesinin bitmesine 
yakın bir zamanda eşzamanlı olarak var olan pozisyonlarını kapatıp aynı 
dayanak varlığın bir sonraki aktif vadesine denk gelen sözleşmede pozisyon 
alması.  
 
Nakit fiyatın üzerine taşıma maliyetinin eklenmesi sonucu bulunan fiyat.  

Vadeli İşlem 
sözleşmesi  

Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya 
finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi 
alma veya satma yükümlülüğü veren ve bir borsada işlem gören sözleşmedir.  

 

 

VADELİ İŞLEMLERİN FARKI 
 
Başlangıç Teminatı: Herhangi bir vadeli işlem sözleşmesinde pozisyon alabilmek için ilgili sözleşmede 
öngörülen miktar ve oranda teminat yatırmanız gerekir.Bir tek vadeli işlem sözleşmesinde pozisyon 
alabilmek için aracı kurum üzerinden takas kurumuna yatırılması zorunlu teminat tutarı başlangıç 
teminatıdır. Yatırılması gereken başlangıç teminatı tutarı, miktar veya oran olarak sözleşme bazında 
belirlenir. Teminat miktarı veya oranı Borsa Yönetim Kurulunca piyasa koşulları çerçevesinde 
arttırılabilir veya azaltılabilir.  
 
Kar'ın Kullanılması: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında açıklanan ara uzlaşma fiyatları sonucunda 
oluşan karınızla, elinizde bulunan pozisyonları kapatmadan yeni pozisyon açabilir veya açıklanan gün 
sonu uzlaşma fiyatı sonucunda oluşan karınızı varolan pozisyonlarınızı kapatmadan alabilirsiniz.  
 
Pozisyon Kapatıldığı anda bakiyenin kullanılabilmesi: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında 
pozisyonunuzu kapattıktan sonra  saat 15.30'a kadar bakiyenizi nakit olarak alabilirsiniz.  
 
 
Kaldıraç Etkisi: Spot piyasalardaki işlemlerde, örneğin hisse senedi alımında, alım-satıma konu 
varlığın bedelinin tamamı peşin olarak ödenir. Vadeli işlem borsalarında işlem yapılması durumunda 
ise başlangıç teminatı olarak adlandırılan ve işlemin toplam tutarının çok azına tekabül eden bir 
tutarın yatırılması yeterlidir.Başlangıç teminatı herbir sözleşme için borsa tarafından belirlenir.  
 
Kaldıraç oranı = Pozisyon Tutarı/ Teminat Tutarı  



 
Düşüş yönünde pozisyon alınabilmesi: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında,spot piyasanın tersine 
düşüşlerden de kar elde etmek mümkündür. Yatırımcının piyasa düşeceği yönünde beklentisi olması 
durumunda sözleşme satarak (kısa pozisyon alarak) düşüşten kar elde etmesi mümkündür.  
 
Riski sınırlandırmanın kolaylığı: Her kontratta mutlaka 3 sözleşme açık olarak bulunmaktadır. Aynı 
sözleşmeye ait bir kontratta bir vadede sözleşme alıp (uzun pozisyona girilip), aynı kontrata ait diğer 
bir vadede sözleşme satarak (kısa pozisyona girilerek) oluşabilecek risk sınrlandırılmış olur.Bu " 
Takvim yayılma aralığı" olarak adlandırılmaktadır.  
 

 


