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DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ 

UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI 

 

1. Amaç, kapsam ve dayanak 

1.1 Amaç ve Kapsam  

Bu düzenlemenin amacı, Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar 

Piyasasında işlem gören standart işlenmemiş altınların farklı ağırlıktaki ve/veya farklı 

ayardaki standart işlenmemiş altınlara dönüştürülmesi için Borsa üyesi kıymetli madenler 

aracı kuruluşlarının kendi aralarında veya bu aracı kuruluşlar ile Borsa İstanbul Rafineri 

Listesinde yer alan rafineriler arasında varılacak anlaşma uyarınca yapılacak işlere ve 

süreçlere ilişkin esasların belirlenmesidir. 

1.2 Dayanak 

Bu düzenleme 29/01/2015 tarihli ve  2015/03 sayılı Yönetim Kurulu kararına dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

2. Kısaltmalar ve tanımlar 

Bu düzenlemede geçen; 

a) Aracı kuruluş: Hazine Müsteşarlığı tarafından kendilerine kıymetli madenlerin ve 

kıymetli taşların işlem göreceği piyasalarda işlem yapmak üzere kuruluş ve/veya faaliyet izni 

verilen Borsa üyesi kıymetli madenler aracı kuruluşlarını, 

b) Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi, 

c) EBS: Elektronik Borsa Sistemi’ni, 

ç) Genel Müdür: Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürünü, 

d) Large bar: Borsa Rafineri Listesinde yer alan rafinerilerce üretilen asgari 

995,0/1000 saflıktaki ve 10,9 kg (350 troy ons) ile 13,4 kg (430 troy ons) arasındaki altın 

külçeyi, 

e) Rafineri: Borsa Rafineri Listesinde yer alan rafinerileri, 

f)Takas Merkezi: Parasal işlemler için Borsa tarafından belirlenecek banka veya 

bankaları, kıymetli madenlerin fiziki takası için Borsa Takas Merkezini, 
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f)Yönetim Kurulu: Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunu, 

g)Yönetmelik: 30/06/1999 tarihli ve 23741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği’ni 

ifade eder. 

3. Dönüşüm işlemlerinin kapsamı 

Dönüşüm işlemleri, Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında işlem gören standart 

işlenmemiş altınların farklı ağırlıktaki ve/veya farklı ayardaki standart işlenmemiş altınlara 

dönüştürülmek üzere aracı kuruluşların kendi aralarında veya aracı kuruluşların rafineriler ile 

gerçekleştirdiği özel bir faaliyet türüdür. 

Dönüşüm işleminin tarafları Borsa dışında aralarında anlaşarak ve akabinde bu anlaşmayı 

Borsaya bildirerek Borsa Takas Merkezinde saklanan altınları istenilen tip altına 

dönüştürebilir.  

Dönüşüm sonrasında dönüştürülen miktardan daha az altın gerekmesi halinde, dönüşümü 

yapan taraf dönüşüm talep eden tarafa artan altını fiziken veya altın karşılığı para olarak 

ödeyebilir.   

Dönüşüm sonrasında dönüştürülen miktardan daha fazla altın gerekmesi halinde dönüşüm 

talep eden taraf eksik altını dönüşüm yapacak tarafa fiziken veya altın karşılığı para olarak 

ödeyebilir.   

Dönüşüm ergitme/rafinasyon yolu ile gerçekleştirilebileceği gibi mevcut altınların teslimi ile 

de yapılabilir. 

4. Dönüşüm yetkisi 

Bu düzenlemede yer alan esaslar çerçevesinde dönüşüm işlemleri, Kıymetli Madenler 

Piyasasında işlem yapma yetkisi olan aracı kuruluşlar arasında veya bu aracı kuruluşlar ile 

Borsa Rafineri Listesinde yer alan rafineriler arasında yapılabilir. 

5. Tarafların mutabakatı  

Taraflar hangi miktarda altının hangi tipten hangi tipe ve/veya hangi ayardan hangi ayara 

dönüşeceğine, dönüşümün hangi bedelle yapılacağına dair aralarında anlaşırlar.  
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Bu anlaşmaya ilişkin, dönüşüm ücreti, sigorta bedeli, nakliye bedeli ve Katma Değer Vergisi 

gibi maliyetlerin tamamı Ek’te yer alan Dönüşüm Talep Formunda toplam dönüşüm bedeli 

adı altında gösterilir.  

Dönüşüm sonrası artan/eksik kalan kısmın altın ya da para olarak mı ödeneceği tarafların 

kendi aralarında yapacakları anlaşmaya göre belirlenir ve Dönüşüm Talep Formunda belirtilir. 

Para olarak belirtilebilecek bu bedel Türk lirası, ABD doları veya Euro cinsinden olabilir. 

6. Dönüşüm Talep Formu 

Taraflar, Dönüşüm Talep Formlarını ayrı ayrı fakat birbiriyle tutarlı aynı bilgiler yer alacak 

şekilde doldururlar. Her bir form tarafların yetkililerince ayrı ayrı imzalanır ve dönüşümü 

yapılacak altının tesliminden önce Borsaya gönderilir.  

Birden fazla farklı ağırlık ve/veya ayarda altının dönüşüme konu olması halinde bu altınların 

her biri ilgili tarafça Dönüşüm Talep Formu ekine ağırlıkları ve ayarları belirtilerek liste 

halinde eklenir. Ekli liste de ayrıca imzalanır.   

Formların faks ya da e-posta aracılığı ile gönderilmesi halinde ıslak imzalı asıllarının en geç 

üç iş günü içinde Borsaya gönderilmesi gerekmektedir.  

Dönüşüm işleminin gerçekleşmesinden sonra Formlar Borsa yetkililerince imzalanır ve bir 

kopyası ilgili taraflara gönderilir. 

Dönüşüm sonrası teslim edilecek altınla ilgili bilgilerin önceden bilinememesi halinde 

Dönüşüm Talep Formunun ilgili yerleri boş bırakılır. Dönüşüm sonrası teslim edilen kıymetli 

madenlere ilişkin liste Dönüşüm Talep Formuna daha sonra eklenir. 

7. Altın Dönüşüm İşlemleri Hesabı 

7. Altın Dönüşüm İşlemleri Hesabı 

Dönüşüm talep eden taraf ile dönüşüm yapacak taraf arasında altın virmanını sağlamak 

amacıyla Takas Merkezinde fiziki altın için Dönüşüm İşlemleri Hesabı adında bir ana hesap 

açılır.  

Dönüşüm İşlemleri Hesabına bağlı her bir üye veya üye olmayan taraf için alt hesaplar açılır.  

Borsa üyesi olmayan rafineriler için de Takas Merkezinde dönüşüm işlemlerinde kullanılmak 

üzere fiziki altın hesapları açılabilir.  
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EBS’de, üye olmayan rafineriler adına hesap ve alt hesap tanımlama ve virman yapma imkanı 

sağlanıncaya kadar bu rafineriler anlaşacakları Borsa üyeleri aracılığı ile dönüşüm işlemi 

gerçekleştirebilirler. 

Dönüşüm İşlemleri Hesabında veya alt hesaplarda bulunan altınlar Kıymetli Madenler 

Piyasası işlemlerinde işlem limiti hesaplamalarında teminat olarak dikkate alınmaz. 

Takas Merkezine teslim edilen dönüşümü yapılmış kıymetli madenlerdönüşüm yapan tarafın 

talebi halinde adına açılan bloke hesaba alınır. Bu hesapta bulunan kıymetli madenler işlem 

limiti hesabında dikkate alınmaz. Talep edilen tarihte bloke hesaptaki kıymetli madenler önce 

dönüşüm hesabına, daha sonra dönüşüm yapan tarafın hesabına, bu hesaptan tekrar dönüşüm 

hesabına, dönüşüm hesabından da dönüşüm yaptıran tarafın hesabına aktarılır.    

8. Dönüşüm öncesi teslim 

Dönüşüm yapılacak altının, dönüşümü talep eden tarafça formda belirtilen teslim tarihinde en 

geç saat 16.00’ya kadar Borsaya teslim edilmesi zorunludur. 

9. Mevcutlardan altın teslimi 

Dönüşüm Talep Formunda belirtilmesi ve dönüşümü yapılacak altın ile dönüşüm sonrası 

istenen altının tarafların Takas Merkezindeki hesaplarında mevcut ve serbest olması halinde; 

altınlar, tarafların hesaplarına dönüşüm hesapları aracılığı ile ayrıca bir talimata gerek 

olmadan Borsa tarafından karşılıklı olarak virman yapılarak aktarılır.  

Bu durumda ilgili taraftan ayrıca teminat alınmaz. 

10. Teminat karşılığında teslim 

Dönüşüm işlemi dönüşümü yapılacak kıymetli maden Takas Merkezinden teslim alındıktan 

sonra gerçekleştirilecek ise, farklı ayar ve ağırlıkta da olsa, dönüşümü yapacak taraf teslim 

alınacak altının 1000/1000 saflıktaki net miktarı kadar altını teminat olarak tesis etmek ya da 

Yönetmelikte belirtilen diğer teminat türlerinden, dönüşümü yapılacak net altının 1000/1000 

saflıktaki net miktarı üzerinden referans fiyat ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz 

satış kuru kullanılarak hesaplanan değerinin %10 fazlası teminat tesis etmesi zorunludur.  

Teminatlarla ilgili operasyonel süreç Kıymetli Madenler Piyasasında geçerli operasyonel 

sürece göre yürütülür. Bu teminatlar üyenin işlem yapma yetki hesabında dikkate alınmaz. 

Buna göre, dönüşüm yapacak tarafın teminat olarak teslim ettiği kıymetli maden dönüşüm 

yapacak taraf adına açılan bloke hesaba kaydedilir. Kıymetli madenlerin, dönüşüm yapan 



 

                  DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI 

7/10 

 

 Bu belge Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetindedir. Bu belgenin güncel versiyonu Borsa İstanbul A.Ş. kurumsal internet sitesinde 

yer almaktadır. Kullanmadan önce bu dosyanın doğru versiyon olduğunu kontrol ediniz. 

tarafın hesabından bloke hesaba virman yoluyla aktarılması halinde önce dönüşüm hesabına 

daha sonra bloke hesaba aktarılır. Bloke hesaplarda 15 günden fazla kalan saklanan kıymetli 

madenlere yürürlükteki saklama ücreti uygulanır.  

Teminatın tesis edildiğinin Borsa tarafından tespit edilmesinden sonra, Dönüşüm Talep 

Formuna istinaden başka herhangi bir talimata gerek kalmadan, dönüşümü talep eden tarafın 

hesabında bulunan altın, dönüşüm hesapları kullanılarak karşı tarafın hesabına Borsa 

tarafından virman yapılır.  

Dönüşüm yapacak tarafın takas yetkilisi, dönüşüm yapacak taraf yetkililerince imzalanmış 

çekme talimatını ibraz ederek altını Takas Merkezinden teslim alır. 

Dönüşüm yapacak taraf Borsa üyesi olmayan bir rafineri ise bu rafineriler takas yetkilisi 

atanmasına ilişkin Borsanın ilgili düzenlemelerinde belirlenen esaslara göre takas yetkilisi 

tayin eder.    

Dönüştürülecek altın, dönüşümü yapacak tarafa en geç saat 17.00’ye kadar teslim edilir.  

Teminatın zamanında tesis edilememesi nedeniyle altının teslim alınamaması halinde durum 

karşı tarafa bildirilir. Karşı taraf anlaşmayı iptal edebilir veya ilgili tarafa ek süre verebilir ve 

durum Borsaya ivedi olarak bildirilir. 

Dönüşümü yapılacak altının Takas Merkezinden teslim alınması ve dönüşüm sonrası Takas 

Merkezine teslim edilmesi ilgili tarafça gerçekleştirilir. Takas merkezi dışında bulunduğu süre 

içinde teslim alınan altına ilişkin sigorta ve benzeri tüm sorumluluk teslim alan tarafa aittir. 

Dönüşüm sonrası teslim edilecek altının net ağırlığının dönüşüm öncesi öngörülen net 

ağırlığından farklı olması halinde, Dönüşüm Talep Formunda yer alan Dönüşüm Sonrası Altın 

Miktarı (1000/1000) başlıklı 14 numaralı bölüm ve dönüşüm sonrası artan/eksik kalan kısım 

ile ilgili 15, 16 ve 17 numaralı bölümler dönüşüm işlemi sonrasında taraflarca eksiksiz şekilde 

doldurularak en geç dönüşümü gerçekleştirilen altın ile birlikte altıncı maddede belirtilen 

esaslara göre Borsaya iletilir. 

11. Teminatların günlük değerlemesi 

Fiyatlarda meydana gelebilecek değişimler dikkate alınarak, altın dışındaki teminatlar günlük 

değerlemeye tabi tutulur. Teminatların dönüşüme konu altının değerini karşılamaması halinde 

teminat tamamlama çağrısında bulunulur. Teminat tamamlama çağrısının yapıldığı gün 

17.00’ye kadar teminat eksiğinin tamamlanması gerekir. Teminat tamamlama süresi içinde 
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ilgili tarafın teslim yükümlülüğünü yerine getirmesi halinde temerrüt hükümleri uygulanmaz. 

Aksi halde Yönetmelikte ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan temerrüt hükümleri kıyasen 

uygulanır.  

12. Dönüşüm sonrası teslimat 

Dönüşüm yapacak taraf, dönüştürülecek altınların Takas Merkezinden teslim alındığı tarih 

hariç olmak üzere iki iş günü içinde taraflarca belirlenen ve dönüşüm talep formunda 

belirtilen nitelikteki altını, varsa dönüşüm sonrası artan kısım ile birlikte saat 16.00’ya kadar 

altının ağırlık ve ayarını gösteren liste ile birlikte takas merkezine teslim etmekle yükümlüdür.  

Teslim edilen altının dönüşümü yapan tarafın hazırladığı liste ile uyumlu olup olmadığı Borsa 

tarafından kontrol edilir. Kontrol sonucunda uyumsuzluk olmaması halinde altın teslim 

alınarak başka bir talimata gerek olmadan Borsa tarafından dönüşüm hesapları aracılığı ile 

dönüşüm talep eden tarafın hesabına virman yapılır.  

Bu kontrolde liste ile uyumsuzluk olması halinde altın teslim alınmadan iade edilir ve durum 

ilgililere bildirilir. Bu durumda ilgili tarafın en geç ertesi iş günü saat 16:00’ya kadar altını 

liste ile uyumlu şekilde teslim etmesi gerekir. 

Borsaya teslim edilen altının herhangi bir şekilde istenen nicelik ve nitelikte olmaması halinde 

sorumluluk Borsaya değil teslim edene aittir. 

Dönüşüm yapılan altının eksiksiz şekilde teslim edilmesinden sonra dönüşüm yapan tarafın 

tesis ettiği teminatlar ilgililere iade edilir. Dönüşüm yapan tarafın kıymetli maden olarak 

verdiği ve bloke hesapta bulunan teminatın iadesi için öncelikle söz konusu kıymetli madenin 

dönüşüm hesabına, dönüşüm hesabından da dönüşüm yapan tarafın hesabına virman yapılarak 

aktarılır. Bloke hesaptan doğrudan kıymetli maden çekilemez. 

13. Süre uzatımı 

Taraflar, yazılı olarak Borsaya bildirmek kaydıyla teslim tarihini iki iş gününe kadar 

uzatabilirler. 

14. Parasal işlemler 

Dönüşüm Talep Formunda yer alan dönüşüm bedeli ve dönüşüm işlemi sonrası artan ya da 

eksik olan kısmın para olarak karşılığının karşı tarafa ödenmesi aşağıdaki esaslara göre Borsa 

aracılığı ile yapılır. 
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Dönüşüm işleminin gerçekleştirilmesinden ve Dönüşüm Talep Formunun Borsa yetkililerince 

imzalanıp ilgililere gönderilmesinden önce borçlu taraf, Borsa tarafından parasal işlemler için 

takas merkezi olarak belirlenen bir banka nezdindeki Borsa hesabına “Dönüşüm İşlemi” 

açıklamasıyla borç tutarını defaten peşin olarak yatırır. Bu tutarların ilgili hesaba yattığına 

ilişkin dekontlar Borsa yetkililerine ibraz edilmeden dönüşüm işlemi gerçekleştirilmez. 

Dönüşüm işleminin gerçekleştirilmesinden sonra Borsa bu tutarı alacaklı tarafın aynı banka 

nezdindeki hesabına transferini sağlar.  

Türk lirası dışında, bankanın para transferleri nedeniyle masraf ve/veya komisyon talep 

edilmesi halinde bu tutarlar da dönüşüm işleminden önce borçlu tarafından ödenir.  

Dönüşüm Talep Formunda yer alan Dönüşüm Bedeli (5 numaralı bölüm) ve artan ya da eksik 

olan kısmın karşılığı tutar (16 numaralı bölüm) aynı para cinsinden ise ve taraflarca talep 

edilmiş ise (17 numaralı bölüm) Borsa tarafından mahsup yapılarak transfer işlemi 

gerçekleştirilebilir.  

Borsa söz konusu parasal işlemlerde aracı konumunda olup, tarafların Vergi Usul Kanunu 

gereği düzenlemesi gereken fatura, dekont, makbuz, hesap ekstresi vb. belgeler karşı taraf 

muhatap alınarak işlemin taraflarınca düzenlenir. 

15. Temerrüt 

Tarafların bu işlemler esnasında yükümlülüklerini zamanında yerine getirememesi halinde 

Yönetmelikte ve ilgili düzenlemelerde yer alan temerrüt hükümleri kıyasen uygulanır.  

Gerekli görülürse herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın ve ilgili tarafın rızasını almaya gerek 

olmaksızın azami teminat tutarları nakde çevrilerek karşı tarafa olan yükümlülükler ödenir.  

16. Hizmet bedeli ve komisyon 

Dönüşüm bedeli olarak taraflardan dönüşüm işleminin gerçekleştirilmesinden önce kilo 

başına 0,25 ABD doları hizmet bedeli defaten ve peşin olarak, hizmet bedeli nedeniyle oluşan 

vergilerle birlikte alınır. Söz konusu tutarların yattığına ilişkin dekontlar Borsa yetkililerine 

ibraz edilmeden dönüşüm işlemi gerçekleştirilmez. Kilo altı miktarlar için kıstelyevm 

uygulanır. 

Dönüşüm yapacak tarafın, dönüştürülecek altını dönüşüm işlemi öncesi hesabından çekmesi 

halinde bu işlem için çekme komisyonu alınmaz. 
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Dönüşüm işleminin mevcutlardan altın teslimi şeklinde gerçekleştirilmesi ve dönüşüm yapan 

tarafın dönüşüm işlemi sonrası hesabına aktarılan altını işlemin gerçekleştiği gün kasadan 

çekmesi halinde çekme komisyonu alınmaz.   

17. İşlem görmemiş altın 

Dönüşüm talep eden tarafın ithalat yoluyla Borsaya getirdiği ancak henüz işlem görmemiş 

standart işlenmemiş altınların daha küçük külçelere dönüştürülmeye konu olması halinde ve 

cevherden rafine edilerek Takas Merkezine teslim edilmiş ancak henüz işlem görmemiş 

altınların dönüşüme konu olması halinde işlem görme zorunluluğu aranmaz. Ancak dönüşümü 

yapılan bu altınlar dönüşüm sonrası dönüşüm talep eden tarafın Takas Merkezindeki hesabına 

aktarıldığında, gerçekleşen ilk işleme kadar tescil edilmemiş altın olarak kayıtlarda yer alır ve 

dönüşüm işlemi dışında işlem gerçekleştirilip tescili yapılmadan Borsa Takas Merkezinden 

çıkışına izin verilmez. 

Birinci fıkrada belirtilen durum dışında işlem görmemiş altın dönüşüm işlemine konu olamaz.  

18. Aracı kuruluşlara bilgi verme 

İşlemin sonuçlanmasının ardından, dönüşüme konu olan altın miktarı, takasın nasıl yapıldığı 

ve dönüşüm işleminin maliyeti taraflar belirtilmeksizin aracı kuruluşların bilgisine sunulur. 

19. Yürürlükten kaldırılan düzenleme 

19/09/2014 tarihli ve 460 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 

20. Yürürlük 

Bu düzenleme 12/02/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 

21. Yürütme 

Bu düzenleme hükümlerini Genel Müdür yürütür. 

22. Ek 

Ek-1 Dönüşüm Talep Formu 



EK 

 

 

 (*) Birden fazla large bar olması durumunda 13 ve 14’ncü bölümlerde yer alan net ve brüt ağırlıklar her bir large bar için bir liste halinde large bar teslim edecek tarafça Forma ek yapılacak ve imzalanacaktır 

 

DÖNÜŞÜM TALEP FORMU 

Bu Form dönüşüm işlemi taraflarınca aynı bilgileri içerecek şekilde ayrı ayrı doldurulup imzalandıktan sonra Borsaya gönderilecektir.  

(1) Dönüşüm Talep Eden Tarafın Unvanı 
 

(2) Dönüşüm Yapacak Tarafın Unvanı 
 

(3) Dönüşümü Yapılacak Altının Borsaya Teslim Tarihi (Borsa Takas Merkezinde Mevcutsa belirtilecektir.) 
 

(4) Dönüşüm Yapılmış Altının Borsaya Teslim Tarihi (Dengi Borsa Takas Merkezinde Mevcutsa belirtilecektir.) 
 

(5) KDV Dahil Toplam Dönüşüm Bedeli ve 

Para Birimi  

(6) Birim Başına Dönüşüm Bedeli  

(Örn: TL/Large bar, TL/ 1kg bar, $/large bar, $/1 

Kg bar, Euro/Large Bar, Euro/1 Kg Bar vb.) 
 

(7) Dönüşümü Yapılacak Külçe Tipi 
 

(8) Dönüşüm Sonrası Külçe Tipi 
 

(9) Dönüşümü Yapılacak Metalin Ayarı 
 

(10) Dönüşüm Sonrası İstenen Ayar 
 

(11) Dönüşümü Yapılacak Külçe Adedi 
 

(12) Dönüşüm Sonrası Külçe Adedi 
 

(13) Dönüşümü Yapılacak Net (1000/1000) ve 

Brüt Altın Miktarı 
 

(14) Dönüşüm Sonrası Net (1000/1000) ve Brüt 

Altın Miktarı 
 

(15) Dönüşüm Sırasında Artan/Eksik Kalan Altın Miktarı (Para olarak ödenecekse boş bırakılacaktır) 
 

(16) Dönüşüm Sırasında Artan/Eksik Kalan Altın Miktarı Para Olarak Ödenecekse Tutarı ve Para Birimi il (Altın olarak ödenecekse boş 

bırakılacaktır. (5) numaralı bölümde yer alan dönüşüm bedeline mahsup yapılmadan yazılacaktır.)  

(17) Dönüşüm Bedeli Artan/Eksik Kalan Kısma Mahsup edilip edilmeyeceği (5 ve 16 numaralı bölümler) EVET HAYIR 

(18) Dönüşüm Sonrası Para Teslim Edecek Taraf 
 

      Yukarıda unvanı bulunan şirket ile …/…./2014 tarihli ve … sayılı UUE kapsamında dönüşüm işlemi gerçekleştirilecek olup Borsanın sorumluluğu UUE hükümleri ile sınırlıdır. 

Bunun dışında dönüşüm ücretinin ve diğer bedellerin ödenmesi, artan kısmın para veya altın olarak teslimi, teminat alınması halinde teminatın yeterliliği, Borsaya teslim edilen 

altınların nitelik ve niceliği konuları dönüşüm talep eden ve dönüşüm yapan tarafların sorumluluğunda olup Borsanın herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmadığını 

kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

(19) Dönüşüm Talep Eden/Yapacak  Taraf 20) 

İş bu Form kapsamındaki dönüşüm işlemi …../…./……. tarihinde saat ………..              

gerçekleşmiştir. 

 

Borsa İstanbul Yetkilisinin 

Adı Soyadı, unvanı 

İmza                                                                   İmza  

 

20 numaralı bölüm dönüşüm işlemi sonrası Borsa İstanbul tarafından doldurulacaktır. 

Unvan/Kaşe  

Tarih  

İmza 

 

İmza 

 

19 numaralı bölüm ilgili tarafça doldurulup imzalanacaktır. 

 


