
 

GENEL MEKTUP NO: 2000/13 08/05/2000 

TÜM ÜYELERİMİZE, 

İlgi : 28.02.2000 tarih ve 2000/5 no'lu Genel Mektup. 
28.02.2000 tarih ve 2000/6 no'lu Genel Mektup. 

Dünya borsalarıyla uyum sağlamak ve piyasanın ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
için yeniden düzenlenen ve ilgide kayıtlı Genel Mektuplar ile duyurulan Borsamız Vadeli 
İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda işlem görecek altın vadeli işlem sözleşme özellikleri (Ek 
1) ve piyasa teminat sistemiyle (Ek 2) ilgili olarak bilgisayar sisteminde yapılan test 
çalışmaları tamamlanmış olup 10/05/2000 tarihinden itibaren uygulamaya geçilecektir. 

Sözkonusu düzenlemelerin yanısıra İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve 
Opsiyon Piyasası Üye Modülüne yapılan eklemeyle "Blok İşlem" olarak adlandırılan bir 
işleme olanak tanınmıştır. Blok İşlemler, Borsamız Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası 
için geliştirilmiş bulunan uzaktan erişim sistemi ile vadeli sözleşmelerin daha etkin bir 
şekilde işlem görmelerini kolaylaştıracak olup farklı vadelerde farklı para birimlerinden, 
aynı vadelerde farklı para birimlerinden ve aynı para birimlerinde farklı ve aynı vadelerde, 
farklı ya da aynı büyüklükteki alış veya satış emirlerinin verilmesi ve emirlerin çift taraflı 
olarak aynı anda gerçekleşmesi koşuluna bağlı olarak gerçekleşecektir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Serdar ÇITAK 
BAŞKAN 

Ek 1 : Altın vadeli işlem sözleşme özellikleri (100 ons) 
Altın vadeli işlem sözleşme özellikleri (1 kg.) Ek 

2 : Teminat Sistemi Esasları 
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Ek1 

İşlem     Görecek     100     ons     Büyüklüğündeki     Altın    
Vadeli     İşlem Sözleşmelerinin Özellikleri 

Altın Vadeli İşlem Sözleşmelerinin özellikleri aşağıdaki gibidir: 

a. Sözleşmeler vadeli olarak düzenlenir. 
b. Sözleşmeler Türk Lirası/gr. veya ABD Doları/ons bazında düzenlenir. 
c. Türk Lirası ve ABD Doları üzerinden işlem görecek her bir sözleşme 995/1000 

ayarda; 100 ons büyüklüklüğünde düzenlenir. 
d. Sözleşmelerin vadesi, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, 

Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları olmak üzere her ay için tespit 
edilir. 

e. ABD Doları ve Türk Lirası bazında fiyat verilecek sözleşmelerde bir seferde 
gerçekleştirilecek en küçük fiyat hareketi TL/gr. için 100 TL, $/ons için ise 5 
centtir. 

f. Üyelerin işlem yapabileceği son işlem günü ilgili teslimat ayının sondan 
üçüncü iş günüdür. 

g. Vadesi gelen sözleşmelerin teslimat tarihleri, ilgili ayın son iki iş günüdür. 
Takas Merkezi, teslimat yoğunluğuna bağlı olarak üyeleri gruplandırabilir ve 
belirlenen tarihlerde yükümlülüklerini yerine getirmelerini isteyebilir. 

h. Vade sonunda sözleşmeye konu altının teslimatı esas olarak fiziki olmakla 
birlikte tarafların kararı üzerine teslimat nakdi uzlaşma olarak da 
gerçekleştirilebilir. Fiziki teslimata gidilmesi halinde İstanbul Altın Borsası'nda 
geçerli olan külçe standartlarına uyulması için sözleşme başına 1 kg olan 
kısım külçe olarak teslim edilecek ve 100 ons'un kilograma çevrilmesi 
sonucunda ortaya çıkan miktarın, 1 kg.'m altında kalan küsurat kısmı ise ilgili 
para biriminde İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Piyasası'nda 
kaydedilen en son uzlaşma fiyatına göre hesaplanacak tutardan nakit olarak 
gerçekleştirilecektir. / 



Ek 2 

İşlem Görecek 1 kg. Büyüklüğündeki Altın Vadeli İşlem Sözleşmelerinin 
Özellikleri 

Altın Vadeli İşlem Sözleşmelerinin özellikleri aşağıdaki gibidir: 

a. Sözleşmeler vadeli olarak düzenlenir. 
b. Sözleşmeler Türk Lirası/gr. veya ABD Doları/ons bazında düzenlenir. 
c. Türk Lirası ve ABD Doları üzerinden işlem görecek her bir sözleşme 995/1000 

ayarda 1 kg. büyüklüklüğünde düzenlenir. 
d. Sözleşmelerin vadesi, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, 

Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları olmak üzere her ay için tespit 
edilir. 

e. ABD Doları ve Türk Lirası bazında fiyat verilecek sözleşmelerde bir seferde 
gerçekleştirilecek en küçük fiyat hareketi TL/gr. için 100 TL, $/ons için ise 5 
centtir. 

f. Üyelerin işlem yapabileceği son işlem günü ilgili teslimat ayının sondan 
üçüncü iş günüdür. 

g. Vadesi gelen sözleşmelerin teslimat tarihleri, ilgili ayın son iki iş günüdür. 
Takas Merkezi, teslimat yoğunluğuna bağlı olarak üyeleri gruplandırabilir ve 
belirlenen tarihlerde yükümlülüklerini yerine getirmelerini isteyebilir. 

h. Vade sonunda sözleşmeye konu altının teslimatı esas olarak fiziki olmakla 
birlikte tarafların kararı üzerine teslimat nakdi uzlaşma olarak da 
gerçekleştirilebilir. * 



Ek 3 

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 Yönetmeligi'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 500 ABD Doları'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 cali) 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 İşlemler 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 Doları tutarındaki kısmı sürdürme 
teminatıdır. Başlangıç teminatı, İAB Yönetmeligi'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. A 
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