
 

GENEL MEKTUP NO: 2000/5 28.2.2000 

TÜM ÜYELERİMİZE, 

İstanbul Altın Borsası Yönetim Kurulu'nun 26.1.2000 tarih ve 136 sayılı 
toplantısında; Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nın mevcut teminat 
sisteminde, işlem kolaylığı ve dünya borsalarındaki uygulamalara paralellik 
sağlamak amacıyla pozisyon taşıyan üyelere belirli bir sürdürme teminatı 
miktarının altına düştüklerinde tamamlama çağrısı yapılmasına karar verilerek 
teminat miktarları yeniden belirlenmiştir (Ek-1). 

İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası 
Yönetmeliği'nin 36'ıncı maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
onayına sunulan ve Kurulun 22.02.2000 tarih ve 21 sayılı toplantısında 
onaylanan sözkonusu düzenlemeye ilişkin uygulamaya bilgisayar sisteminin 
test çalışmalarının tamamlanmasını müteakip geçilecek olup, uygulamanın 
başlangıç tarihi daha sonra üyelerimize duyurulacaktır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 
Serdar ÇITAK 

BAŞKAN 

Ek: Teminat Sistemi 
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Ek1 

TEMİNAT SİSTEMİ 

Mevcut uygulamada işlemlere başlama teminatı olan 100,000 ABD Doları 
tutarındaki teminatın, nakit TL, Borsa Yönetim Kurulu'nca cinsleri belirlenen efektif ve 
dövizler, yine şartları Yönetim Kurulu'nca belirlenen banka teminat mektupları ve her 
türlü Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu olarak alınmasına devam edilmekte olup, 
başlangıç ve sürdürme teminatı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Teminatlar (100 ons Büyüklüğündeki Sözleşmeler İçin) 

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda 100 ons büyüklüğündeki altın vadeli 
işlem sözleşmeleri ile işlem yapacak piyasa üyelerinin yatırmaları gereken başlangıç 
ve sürdürme teminatı aşağıda belirtildiği gibi tespit edilmiştir: 

Piyasa üyeleri tarafından yatırılması gereken başlangıç ve sürdürme teminatı 
toplam 2,000 ABD Doları'dır. Bu teminatın 500 ABD Doları tutarındaki kısmı sürdürme 
teminatıdır. Başlangıç teminatı, İAB Yönetmeliği'nin 16. maddesinde yer alan teminat 
türlerine göre Borsa Yönetim Kurulu tarafından cinsleri belirlenen efektil ve dövizler 
veya karşılığı nakit TL, yine şartları Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenen banka 
teminat mektupları ve her türlü devlet tahvili ve hazine bonosu olarak yatırılabilir. Ancak 
sürdürme teminatının nakden ABD Doları veya karşılığı Türk Lirası olarak yatırılması 
zorunludur. 

Her bir işlem ve açık pozisyonun günlük bazda, günlük netleştirme (mark to 
market) yoluyla değerlendirilmesi sonucunda karlar, piyasa üyesi hesabına aktarılacak; 
ancak toplam kar 500 ABD Dolan'nı geçene kadar tahsil edilemeyecektir. Zarar 
durumunda ise 500 ABD Doları olarak belirlenen sürdürme teminatı sınırına kadar 
pozisyonun devamına izin verilecek, zararın 500 ABD Doları'nı aşması halinde toplam 
zarar tahsil edilecek ve teminat tamamlama çağrısı (margin call) ile teminat tutarının 
2,000 ABD Doları'na tamamlatılması istenecektir. Teminat eksiğinin ertesi gün seans 
başlangıcına kadar yatırılmaması halinde herhangi bir ihtara gerek duyulmaksızın 
üyenin Borsa nezdindeki teminatı, nakde çevrilerek pozisyonu kapatılır. 

Teminatlar (1 kg. Büyüklüğündeki Sözleşmeler İçin) 

Vadeli işlemler ve Opsiyon Piyasası'nda 1 kg. büyüklüğündeki altın vadeli işlem 
sözleşmeleri ile işlem yapacak piyasa üyelerinin yatırmaları gereken başlangıç ve 
sürdürme teminatı aşağıda belirtildiği gibi tespit edilmiştir: 

Piyasa üyeleri tarafından yatırılması gereken başlangıç ve sürdürme teminatı 
toplam 650 ABD Doları'dır. Bu teminatın 160 ABD Dolan tutarındaki kısmı sürdürme 
teminatıdır. Başlangıç teminatı, İAB Yönetmeliği'nin 16. maddesinde yer alan teminat 
türlerine göre Borsa Yönetim Kurulu tarafından cinsleri belirlenen efektif ve dövizler 
veya karşılığı nakit TL, yine şartları Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenen banka 
teminat mektupları ve her türlü devlet tahvili ve hazine bonosu olarak yatırılabilir. Ancak 
sürdürme teminatının nakden ABD Doları veya karşılığı Türk Lirası olarak yatırılması 
zorunludur. 



Her bir işlem ve açık pozisyonun günlük bazda, günlük netleştirme (mark to 
market) yoluyla değerlendirilmesi sonucunda karlar, piyasa üyesi hesabına aktarılacak; 
ancak toplam kar 160 ABD Doları'nı geçene kadar tahsil edilemeyecektir. Zarar 
durumunda ise 160 ABD Doları olarak belirlenen sürdürme teminatı sınırına kadar 
pozisyonun devamına izin verilecek, zararın 160 ABD Doları'nı aşması halinde toplam 
zarar tahsil edilecek ve teminat tamamlama çağrısı (margin call) ile teminat tutarının 
650 ABD Dolan'na tamamlatılması istenecektir. Teminat eksiğinin ertesi gün seans 
başlangıcına kadar yatırılmaması halinde herhangi bir ihtara gerek duyulmaksızın 
üyenin Borsa nezdindeki teminatı, nakde çevrilerek pozisyonu kapatılır. 
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