
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEL MEKTUP: VP.l 30.06.1997 

TUM ÜYELERİMİZE, 

İstanbul Altın Borsası'nda faaliyete geçecek olan Altına ve Dövize Dayalı Vadeli İşlem ve 
Opsiyon Piyasası 'nın 18 Ekim 1996 tarih ve 22791 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 
yönetmeliğine göre Borsa Yönetim Kurulu tarafından alınan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
onaylanan kararlar ve ilgili yönetmelik maddeleri aşağıda sunulmaktadır. 

Bilgi edinilmesi rica olunur. 

Erden ŞANER 

BAŞKAN 

Saygılarımızla, 

VADELİ PİYASAYA İLİŞKİN YÖNETİM 
KURULU KARARLARI 

MADDE 4     İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler Piyasası'nda Altına Dayalı Vadeli İşlemler 
Sözleşmesi ihdas edilmiştir. 

MADDE S Vadeli İşlemler Piyasası'na üye olabilmek için; Yönetmeliğin 5.maddesindeki koşullara 
ek olarak , piyasa üyeliğine kabul edilecek İAB üyelerinden 2.000 ABD Doları, İAB 
üyesi olmayan kuruluşlardan 60.000 ABD Doları giriş aidatı, ve bütün 
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üyelerden 1.000 ABD Doları yıllık aidat alınır. Ayrıca piyasaya Borsa dışmdar PTT 
hatlarını kullanarak remote bağlanacak üyelerden 250 ABD Doları aylık altyapı 
katkı    payı tahsil edilir. 

MADDE 18   Vadeli   Altın Piyasası'nda işlem yapacak bir müşterinin bir teslimat vadesinde 
alabileceği pozisyon üst sınırı 100 sözleşme, çeşitli teslimat vadelerinde alabileceği 
pozisyon üst sınırı 250 sözleşme ile sınırlandırılmıştır. Bir piyasa üyesinin adına 
işlem   yapacağı   müşterilerle birlikte sahip olabileceği pozisyon üst limiti ise bir 
teslimat vadesi için 1.000 sözleşme, çeşitli teslimat   vadeleri için toplam olarak 
5.000 sözleşmedir. Takas üyelerinin pozisyon sınırlarının hesaplanmasında takas 
üyesinin   işlemlerini   yürüttüğü   piyasa üyelerinin sahip olduğu pozisyonlar 
ayrı tutulur. 

MADDE 21   Vadeli işlem sözleşmelerinin asgari unsurları aşağıdaki şekilde tesbıt edilmiştir: 

A. Sözleşmeler 995/1000 ayar saflıktaki altına dayalı olarak yapılır. 
B. Sözleşmeler vadeli olarak düzenlenir. 
C. İşlem görecek sözleşmenin alım - satımına konu olan miktarı 3 kgN dır. 
D. Sözleşme fiyatında bir defada gerçekleştirilebilecek en küçük fiyal 

hareketi TL/gr "da 100 TL , $/ons "ta 5 centtir. 
E. Sözleşmelerin vadesi, işlemin yapıldığı   ay   dahil olmak   üzere    

TL üzerinden yapılan sözleşmelerde en çok  6 ayı, ABD Doları    
üzerinden yapılan sözleşmelerde en çok 12 ayı aşmamak koşuluyla her ay 
için tesbil edilebilir. 

F. Sözleşmelerin vadesinde, teslimat fiziki olarak yapılır. 
G. Sözleşmelerin yapılabileceği son işlem günü ilgili vade ayının son üç iş 

gününden önceki iş günüdür. 
H. Vadesi gelen sözleşmelerdeki teslimat tarihleri ilgili ayın son üç iş 

günüdür. Takas Merkezi teslimat yoğunluğuna bağlı olarak üyeleri 
gruplandırabilir ve belirlenen tarihlerde yükümlülüklerini yerme 
getirmelerini isteyebilir. 

MADDE 24   Uzlaşma fiyatı, işlemlerin gerçekleştiği seanstaki tüm işlemlerin ağırlıklı   
ortalama fiyatıdır. 

MADDE 28   Vadeli piyasada TL ve ABD Doları ile işlem yapılabilir. 

MADDE 31   Piyasa üyelerinin gerçekleşen işlemler üzerinden müşterilerinden alabilecekleri 
azami komisyon oranı binde bir olarak tespit edilmiştir. 

MADDE 36   Bu piyasada işlem yapacak piyasa üyelerinin tesis edecekleri başlangıç ve sürdürme 
teminatları aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir: 

Başlangıç teminatı, açık bulundurulacak her pozisyon için 500 ABD Doları (asgari 
yatırılabilecek başlangıç teminatı tutarı 100,000 ABD Doları)'dır. 

 

 



Sürdürme teminatı, başlangıç teminatından ayrı olarak alınan pozisyonun yüzde 
yedisidir. 
Başlangıç ve sürdürme teminatları piyasadaki hareketler dikkate alınarak Borsa 
Yönetim Kurulu tarafından yüzde elli oranında arttırılabilir veya azaltılabilir. 
Başlangıç teminatı olarak İAB Yönetmeliğinin 37. maddesinde belirtilen teminat 
türleri (nakit TL, efektif ve döviz, banka teminat mektupları, Devlet Tahvili ve Hazine 
Bonosu) kabul edilir. Ancak sürdürme teminatının nakit olarak Takas Merkezi 
hesabında tesisi zorunludur. 

MADDE 40 Vadeli Piyasada teslimat işlemleri esas olarak fiziki teslim şeklinde yapılır. Ancak 
pozisyon taşıyan tarafların nakdi uzlaşma kararı vermesi ve Takas Merkezi'ne 
başvurması halinde nakdi uzlaşma yapılabilir. 

MADDE 44 Gerçekleşen alım - satım emirleri üzerinden her üyenin ödeyeceği Borsa ücreti, 
sözleşme   başına 1,20 ABD   Doları olarak   saptanmıştır. 

MADDE 45   Takas işlemleri için ödenecek ücretler her üye için sözleşme başına 0,30 ABD 
Doları   olarak     saptanmıştır. 
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