
GENEL MEKTUP NO: 2000/ 6 28.2.2000 

TÜM  ÜYELERİMİZE, 

İstanbul Altın Borsası Yönetim Kurulu'nun 26.1.2000 tarih ve 136 sayılı 
toplantısında; Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasındaki işlem hacmini 
arttırmak, piyasanın sağlıklı ve etkin bir şekilde işlemesini ve Borsamızda işlem 
gören altın vadeli sözleşme özelliklerinin dünya altın borsalarında işlem gören 
altın vadeli sözleşme özellikleri ile aynı olmasını sağlamak; ayrıca üyelerimizin 
pozisyonları açısından ve ileride yapılması muhtemel uluslararası işbirliği 
çalışmaları açısından yararlı olacağı düşüncesi ile altın vadeli sözleşme 
özelliklerinin Ek-1 ve Ek - 2'de yer aldığı gibi 1 kg. ve 100 ons büyüklüğünde 
olacak şekilde yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir. 

İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası 
Yönetmeliği'nin 4'üncü ve 21'nci maddeleri uyarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun onayına sunulan ve Kurulun 22.2.2000 tarih ve 21 sayılı 
toplantısında onaylanan sözkonusu değişikliklere ilişkin uygulamaya bilgisayar 
sisteminin test çalışmalarının tamamlanmasını müteakip geçilecek olup, 
uygulamanın başlangıç tarihi daha sonra üyelerimize duyurulacaktır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Serdar ÇITAK 
BAŞKAN 

Ekler: 1) Altın vadeli işlem sözleşme özellikleri (100 ons) 2) 

Altın vadeli işlem sözleşme özellikleri (1 kg.) 
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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 gerceklestirilecektir. 



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. 
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