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TÜM ÜYELERİMİZE, 

Bilindiği üzere İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası 
Yönetmeliği'nin 35'inci maddesi uyarınca belirlenen ve 10/09/1999 tarih ve 99/33 
sayılı Genel Mektupla üyelerimize duyurulan İşlem Esaslarında belirtilen "Nakit 
Uzlaşma" hususunda, üyelerimiz ile yapılan test çalışmalarında ortaya çıkan 
sonuçlar doğrultusunda, tarafların biraraya gelmesinin piyasanın çalışmasında 
önemli bir rol üstlenen gizlilik ilkelerine ters düşmesi nedeniyle ve bir üyenin aleyhine 
diğer bir üyenin lehine bir fiyat ve para biriminde anlaşmalarının yaratabileceği 
sorunları önlemek amacı ile Borsa Yönetim Kurulu'nun 23/12/1999 tarih ve 134 sayılı 
toplantısında ekde sunulan şekilde değişiklik yapılarak taraflar arasında ödünç 
işleminin gerçekleşmesi aşamasında belirlenen teslimat şeklinin ve para biriminin 
teslimatta da geçerli olmasına karar verilmiştir. 

Diğer yandan aynı Yönetim Kurulu toplantısında Yönetmeliğin 36'ıncı 
maddesi uyarınca belirlenen ve 10/09/1999 tarih ve 99/33 sayılı Genel Mektupla 
belirlenen İşlem Esaslarının "Kıymetli Madenin Saflık Derecesi" bölümünde, 
standart dışı kıymetli madenlerin ödünç verilmesi durumunda vade sonu 
teslimatında aynı standart ve saflıkta kıymetli madenin tesliminin uygulamada ortaya 
çıkarabileceği teknik zorlukları gidermek amacıyla, standart ve standart dışı saflıkta 
ödünç verilen kıymetli madenlerin teslimatının standart saflıkta kıymeti maden 
olarak yapılmasının uygun olacağı düşünülerek ekde sunulan şekilde değişiklikler 
yapılmasına karar verilmiştir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Serdar ÇITAK 
BAŞKAN 

Ek: İşlem Esasları Değişiklikleri 
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Nakit Uzlaşma 

Eski Hali 

Vade sonunda gerçekleşen ödünç işlemlerinin teslimatı kural olarak fiziki yapılacaktır. Ancak 
tarafların anlaşması ve Borsa'ya yazılı bildirimleri halinde nakit uzlaşma yapılabilecektir. 

Nakit uzlaşmaya gidilmesinin taraflarca bildirilmesinden sonra vadeye kalan iki işgününde işlemle 
ilgili sertifika artık alım satım işlemlerine konu olamaz. 

Yeni Hali 

Ödünç işlemlerinin teslimatı fiziki teslimatın yanı sıra nakit uzlaşma olarak da 
gerçekleştirilebilir. Ödünç işleminin gerçekleşmesi aşamasında nakdi teslimatın seçilmesi 
durumunda vade sonu teslimatı, seçilen fiyat tipine göre son işlem günü Kıymetli Madenler 
Piyasası'nda oluşan ağırlıklı ortalama fiyata göre oluşan tutar üzerinden yapılacaktır. 

Vadeye kalan iki işgününde işlemle ilgili sertifika artık alım satım işlemlerine konu olamaz. 

Kıymetli Madenin Saflık Derecesi 

Eski Hali 

Ödünç işlemleri, altında 1000/1000, gümüş ve platinde ise 100/100 saflık dereceleri esas alınarak 
yapılır. Fiziki teslimata gidilmesi halinde teslimatta veya sertifika işlemlerinde geçeri olacak kıymetli 
madenlere ait hesaplamalar ise takasın yapıldığı kıymetli maden cinsi ve saflık derecesi esas alınarak 
yapılır. 

Piyasa'da ödünç işlemlerinin takası ve fiziki teslimatı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığ 
tarafından standartları ve saflık dereceleri belirlenen kıymetli madenler üzerinden gerçekleştirilir. 

Yeni Hali 

Ödünç işlemleri, altında 1000/1000, gümüş ve platinde ise 100/100 saflık dereceleri esas 
alınarak yapılır. Ödünç işlemlerinin takasında kullanılan kıymetli madenin saflık derecesi ne 
olursa olsun vade sonu teslimatı, takasın yapıldığı kıymetli maden cinsi ve saflık derecesi 
esas alınarak hesaplanan standart saflıktaki kıymetli maden üzerinden yapılır. 

Piyasa'da ödünç işlemlerinin takası ve fiziki teslimatı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 
tarafından standartları ve saflık dereceleri belirlenen kıymetli madenler üzerinden aerceklestirilir. 
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