
GENEL MEKTUP NO: 2000/9 20.3.2000 

TÜM ÜYELERİMİZE, 

İlgi:  1)  12.8.1999 tarih ve 99/28 sayılı Genel Mektubumuz. 
2) 10.9.2000 tarih ve 99/33 sayılı Genel Mektubumuz. 

İlgi Genel Mektuplar ile üyelik şartları ve işlem esasları bildirilen İstanbul Altın 
Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası 24.3.2000 Cuma günü ilk seansını saat: 
11:00'de gerçekleştirerek, faaliyetine başlayacaktır. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 7.3.2000 tarih ve 26 sayılı toplantısında alınan 
karar ile Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Yönetmeliği 17'inci maddesine istinaden 
düzenlenecek Teminat Esaslarının ekteki şekli ile onaylanmasına karar verilmiştir. 

Bu çerçevede Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Üyeliği için başvurmuş olan 
üyelerimizin de 24.3.2000 tarihine kadar üyelik ile ilgili eksik kalan işlemlerini 
tamamlamaları gerekmektedir. 

Gereğini rica ederim. 

Serdar ÇITAK 
BAŞKAN 

Ek: Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Teminat Sistemi 
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İSTANBULALTIN BORSASI KIYMETLİ MADENLER ÖDÜNÇ 
PİYASASI TEMİNAT SİSTEMİ ESASLARI 

Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası'nda; teminat sistemi, ödünç ve sertifika 
işlemlerini kapsamaktadır. Gerçekleşen işlemlerin ve işlemler sonucu tesis edilen 
teminatların günlük değerlemesinin yapılması yoluyla güncel pozisyon takibi 
gerçekleştirilecektir. Piyasa için geçerli olacak teminat sistemi ve teminat türleri 
aşağıdaki gibidir: 

I) Ödünç İşlemlerinde Teminat Sistemi 

1. Piyasa'da ödünç işlemlerinde kıymetli maden ödünç alan üyenin, işlemin 
gerçekleşmesi ile vade sonunda yapılacak teslimata kadar geçen sürede 
geçerli olmak üzere; toplam net teminat tutarının %90'ı kadar işlem yapması 
mümkündür. 

2. Takas Merkezi tarafından her günün sonunda ödünç işlemleri ve teminatlar 
ayrı ayrı değerlemeye tabi tutulur. 

 

• Ödünç İşlemlerinde Değerleme: ABD Doları/ons ve TL/gr üzerinden 
gerçekleşen kıymetli maden ödünç işlemlerinin değerlemesi ilgili gündeki 
Kıymetli Madenler Piyasası'nda oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlar göz önüne 
alınarak yapılır. 

• Teminatlarda Değerleme: Üyenin ödünç işlemleri karşılığı tesis ettiği tüm 
teminatların toplam değerlerindeki günlük değişimler göz önüne alınarak 
değerlemesi yapılır. 

3. Ödünç işlemlerine ait teminatların yeterli olmaması durumunda ilgili üyelere 
teminat tamamlama çağrısında bulunulur. Ödünç İşlem tutarlarının teminat 
türlerine göre iskonto edilen teminat tutarı toplamının % 95'ine ulaşması 
durumunda teminat tamamlama çağrısında bulunulması ve teminat 
tamamlama çağrısı üzerine üyelerin ödünç aldığı kıymetli madenlerin 
değerlenmiş hali, teminatların en fazla % 90'ını oluşturacak şekilde ek 
teminat tesis etmek zorundadırlar. A 

ı 



4. Vade sonundaki teslimat işlemlerinde, ödünç alan üyenin borçlu olduğu 
kıymetli maden anapara ve faiz tutarını Borsa'nın belirlediği takas bankasına 
teslim etmesiyle teminat tutarları serbest bırakılır. 

II) Sertifika İşlemlerinde Teminat Sistemi 

Piyasa'da gerçekleşen sertifika işlemlerinde sertifika alan ve sertifika satan 
tarafların, işlem tutarlarının %5'i oranında teminat tesis etmeleri gerekmektedir. 

Piyasa'da gerçekleşen ödünç ve sertifika işlemlerinde, aynı teminatlar kullanılır. 

III) Piyasa'da Kabul Edilen Teminat Türleri 

Piyasa'da gerçekleşen işlemlerde Yönetmeliğin  18'inci  maddesinde yer alar 
teminat türlerinden aşağıdaki oran ve tutarlarda teminat alınır. 

a) Nakit: Üyenin hesabında teminat olarak bulundurduğu Türk Lirasının tamamı 
işleme konu olur. 

b) Borsa'da İşlem Gören Kıymetli Madenler: Üyenin hesabında bulunan 
kıymetli maden miktarının tamamı işleme konu olur. 

c) Efektif ve Döviz Cinsinden ABD Doları: Üyenin hesabında teminat olarak 
bulundurduğu efektif ve dövizlerin toplamının tamamı işleme konu olur. 

d) Vadesiz ve Kayıtsız Şartsız Ödeme Taahhüdünü İçeren Banka Teminat 
Mektupları: Üyeler tarafından Piyasa işlemlerinde kullanılmak üzere teslim 
edilen teminat mektupları iskonto edilerek, %90'ı işleme konur 

e) Her türlü Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları: Hazine bonoları ve devlet 
tahvilleri iskonto edilerek %90'ı işleme konur.       A 


	200009
	200009ek
	200009ek1

