
GENEL MEKTUP NO: 2000/16 18.5.2000 

TÜM ÜYELERİMİZE, 

Devlet Bakanlığı tarafından 16.5.2000 tarih ve 24051 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara 
İlişkin 2000-32/25 sayılı Tebliğ hükümlerinin İstanbul Altın Borsası Yönetim Kurulu'na 
verdiği görev ve yetki çerçevesinde Tebliğin yürürlüğe girmiş olduğu 16.5.2000 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İstanbul Altın Borsası Yönetim Kurulu'nun 
16.5.2000 tarih ve 145 sayılı toplantısında; 

a) Tebliğin "Altın Kredisi" başlıklı 6'ncı maddesi ile Kıymetli Madenler Borsası Üyesi 
Bankalara altın depo hesapları karşılığı altınlar ile satın aldıkları altınların teslimi suretiyle 
müşterilerine bankacılık mevzuatı dahilinde altın kredisi kullandırabilecekleri, söz konusu 
bankaların şubeleri aracılığı ile kullandıracakları altın kredisini İstanbul Altın Borsası 
Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği piyasalara tescil ettirmelerinin zorunlu olduğu hükmü 
getirilmiş olduğundan, söz konusu hüküm uyarınca Tebliğde sözü edilen altın kredilerinin 
Borsamız Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasına tescil ettirilmesine, 

b) 3.8.1999 tarih ve 23775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Yönetmeliği'nin 41'inci 
maddesi uyarınca kararlaştırılan "Borsa Payı" başlıklı bölümünün, Borsa üyesi 
Bankaların Borsa dışında kredi verilmesi işlemlerini Borsaya tescil ettirmeleri sırasında 
onbinde iki borsa payı alınmasına ve Borsamız üyesi Bankaların şubeleri aracılığı ile 
kullandıracakları altın kredilerini Borsamız bünyesindeki Kıymetli Madenler Ödünç 
Piyasasına tescil ettirmeleri ile kredi faiz oranının oluşmasında önemli bir gösterge 
oluşacak ve bu göstergenin ilan edilebilmesi sayesinde kıymetli maden kredisi 
kullanmak isteyen kişi ve kurumların piyasa koşullarında oluşan faiz oranları hakkında 
bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla aşağıdaki şekilde düzenlenmesine, 

"Borsa Payı ve Tescil İşlemleri 
i)   Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında   gerçekleşen ödünç ve sertifika 
işlemlerinde 
ödenecek Borsa payı   0.0001 (on binde bir) olup ödünç alan ve veren üyeden ayrı ayrı 
tahsil edilir. Ödünç alan üyeden saklama ücreti olarak ayrıca 0.0004 (on binde dört) tahsil 
edilir. 

ii) Kıymetli Madenler Borsası Üyesi Bankaların, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
32 Sayılı  Kararın 7'nci maddesi uyarınca İstanbul Altın Borsasında işlem görmüş 
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işlenmemiş altın külçeleri şubeleri aracılığı ile altın kredisi olarak kullandırmaları halinde 
söz konusu altın kredilerini İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasına 
tescil ettirmeleri zorunludur. Tescil işlemlerinde borsa payı 0.0002 (onbinde iki) olarak 
uygulanacaktır." 

c) Aynı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Kıymetli Madenler Borsası Üyesi Bankaların 
şubeleri aracılığı ile kullandıracakları altın kredilerinin, en geç kredinin verildiği haftanın 
en son iş günü Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası seans saatleri içinde, krediyi 
kullandıran üye tarafından Ek-1'de belirlenen form ile Borsa'ya bildirmelerine, 

d) Tebliğin 9'uncu maddesi uyarınca Kıymetli Madenler Borsası Üyesi Kıymetli Maden 
Aracı Kuruluşlarının kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile kendileri 
ya da müşterileri nam ve hesabına yurtdışından getirecekleri altın, gümüş ve platin 
kredileri yoluyla yurda sokulan işlenmemiş kıymetli madenlerin üç iş günü içinde 
İstanbul Altın Borsasına teslimi zorunlu tutulmuş olduğundan, söz konusu krediler 
yoluyla gelen kıymetli madenlerin de İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç 
Piyasasında işlem görmelerine, 

karar verilmiştir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

Serdar ÇITAK 
BAŞKAN 

Ek: Bildirim Formu Örneği. 



Ek-l 
KIYMETLİ MADENLER ÖDÜNÇ PİYASASINA BANKA KREDİLERİ 

 _____________ BİLDİRİM    FORMU       ___________  
 ....................................................................................  
KREDİYİ KULLANDIRAN ÜYENİN UNVANI: 

KULLANDIRILAN KREDİLERİN 

FAİZ ORANI (%) 
(ORTALAMA) 

VADE 
(ORTALAMA) 

MİKTAR/KG 

   

Yetkili İmzalar 
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