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GENEL MEKTUP NO: 2008/19                           6 Ekim 2008                      

 

TÜM ÜYELERİMİZE, 

 
Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası’nda kıymetli madeni ödünç alan tarafın vade 

sonunda oluşan kıymetli madenin değerini, ödünç veren tarafa vermesi ve yükümlülüklerini 
yerine getiren üyenin teminat tutarlarının serbest bırakılması esastır. Piyasa’da kıymetli 
maden ödünç alan tarafın yükümlülüğünün bir başka üyeye devredilmesine ilişkin olarak 
üyelerimizden gelen talep üzerine, Borsa Yönetim Kurulu’nun 09/09/2008 tarih ve 323 sayılı 
toplantısında; ödünç veren üye, işlemden kaynaklanan yükümlülüğü devralacak üye ve 
yükümlülüğünü devreden üyeden, Borsa tarafından şartları belirlenmiş ekteki taahhütnamenin 
teslimi halinde yükümlülük devrinin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.  

 
Söz konusu toplantıda ayrıca, Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası’nda mevcut bir 

ödünç işleminin vadesinin, aynı üye ile yapılacak bir işlem ile ötelenebilmesi için, öteleme 
talebinin, işlemi gerçekleştiren üyelerden gelmesi (vade sonu tarihinden bir gün önce 
taleplerin iletilmesi gerekmektedir), öteleme süresinin toplamda bir yılı (360 gün) geçmemesi, 
öteleme işleminin vade sonu tarihinde yapılması ve vade tarihi ile faiz oranı hariç ödünç 
işleminin hiçbir unsurunda değişiklik yapılmamasına karar verilmiştir.     

 
Bilgi edinilmesini rica ederim.  

 
 
 
 
 
 

Osman SARAÇ 
BAŞKAN (V.) 

  
 
 
 
 

EK-1 : Taahhütname 
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EK-1 
 

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ÖDÜNÇ PİYASASI’NDA GERÇEKLEŞEN 

../../…. TARİHLİ VE ……. NUMARALI ÖDÜNÇ İŞLEMİNİN DEVRİNE İLİŞKİN 

SÖZLEŞME VE TAAHHÜTNAME 

 

1. İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası’nda gerçekleşen ………. işlem 

tarihli ve …….. numaralı, …. kg, …. , vade tarihli ödünç işlemine ilişkin yükümlülüğün 

devrine ilişkin olarak Kuruluşumuz (ödünç veren, ödünç alan, ödünç yükümlülüğünü 

devralan olmak üzere üç üye) tarafından gerçekleştirilecek tüm işlemler için işbu 

taahhütnamenin şartlarına uyulacağını ve uygulanacağını,  

2. Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında gerçekleştirilebilecek yükümlülük devir işlemleri 

ilgili olarak Borsa’nın her türlü düzenleyici ve değiştirici idari yetkiye sahip olduğunu, 

söz konusu yetkilerin kullanılmasına karşı Kuruluşumuzun (ödünç veren, ödünç alan, 

ödünç yükümlülüğünü devralan olmak üzere üç üye) hiçbir itiraz hakkımızın 

bulunmadığını, 

3. Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası’nda gerçekleştirilecek yükümlülük devir işlemleri için 

Borsanın belirleyeceği komisyonun, ödünç yükümlülüğünü devralan üye tarafından 

ödeneceğini,    

4. Ödünç veren üye (……………………………………………. A.Ş.) olarak, Kıymetli 

Madenler Ödünç Piyasası’nda gerçekleşen ………. işlem tarihli ve …….. numaralı, …. kg, 

…. , vade tarihli ödünç işlemine ilişkin yükümlülüğün, ödünç yükümlülüğünü devralan 

üyeye (……………………………………. A.Ş.) devrini onayladığımızı,  

5. Ödünç alan üye (……………………………………………………….. A.Ş.) olarak  

Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası’nda gerçekleşen ………. işlem tarihli ve …….. 

numaralı, …. kg, …. , vade tarihli ödünç işlemine ilişkin yükümlülüğün ödünç 

yükümlülüğünü, ………………………………….. A.Ş.’ye devretmeyi kabul ettiğimizi, 

6. Piyasa üyelerinden ……………………………………. A.Ş. olarak Kıymetli Madenler 

Ödünç Piyasası’nda gerçekleşen ………. işlem tarihli ve …….. numaralı, …. kg, ….  vade 

tarihli ödünç işlemine ilişkin yükümlülüğü kayıtsız şartsız devraldığımızı ve gerekli 

teminatı Piyasa nezdinde tesis edeceğimizi, 



 
İSTANBUL ALTIN BORSASI 

-3- 
 

Rıhtım Cad.No:231-233 Karaköy  34425 İSTANBUL                               
Telefon: (0212) 292 66 00 – Faks: (0212) 292 66 18 
e-posta : iab@iab.gov.tr  Elektronik Ağ : www.iab.gov.tr 

7. İhtilafların çözümünde öncelikle Borsa mevzuatının uygulanacağı, çözüm bulunamazsa 

Beyoğlu Mahkemelerinin ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu, 

8. Ödünç yükümlülüğünü devralan üye tarafından ödünç işlemine ilişkin teminatların 

tamamlanmasını müteakip, ödünç alan (devreden) üyenin tesis ettiği teminatların serbest 

kalacağını, 

9. İşbu 8 maddeden oluşan Taahhütnamenin tümünün tarafımızca okunup, içeriğinin aynen 

kabul edilerek, ..../..../....... tarihinde dört nüsha imzaladığımızı, 

kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

 

                                                                                                                .. /.. /…. 

 

 

 

 

Ödünç Veren Üye Ödünç Alan Üye Ödünç 

Yükümlülüğünü Devralan 

Üye 

              Kaşe Kaşe Kaşe 

Yetkili imzalar Yetkili imzalar Yetkili imzalar 

Adı-Soyadı-imzası Adı-Soyadı-imzası

                  

Adı-Soyadı-imzası 

 

 


	Osman SARAÇ

