
 

 

GENEL MEKTUP NO: 17 28.  7.  1998 

TÜM ÜYELERİMİZE 

İstanbul Altın Borsası'nın halen kullanmakta olduğu Hizmet Binası' na ait 15.10.1993 tarihli 
ve beş yıllık Kira Sözleşmesı'nin süresi 15.10.1998 tarihinde sona erecek olduğundan Borsa Yönetim 
Kurulu tarafından mevcut borsa Binası için ödenen yıllık kira bedelinin Borsa gelirlerine göre çok 
yüksek olduğu hususu da göz önüne alınarak; mali yapılanma açısından rahatlık sağlamak amacıyla 
İAB Yönetim Kurulu'nun 17.6.1998 tarih ve 91 sayılı toplantısında alman karar ile mevcut kıra 
sözleşmesi 15.10.1998 tarihi itibarı ile feshedilmiş ve aynı toplantıda alman karar ile Karaköy, 
Rıhtım Caddesi, No:231 - 233 adresinde bulunan ve mülkiyeti Sayman Kimyevi Maddeler Sanayii 
ve Ticaret A.Ş.'ye ait olan Binanın giriş katı ile birinci ve ikinci katlarının tamamı 15.10.1998 
tarihinde yürürlüğe girecek beş yıllık sözleşme ile kiralanmış bulunmaktadır. 

Binanın halen devam etmekte olan tadilat ve tesisat işleri Yönetim Kurulu'nun 7.7.1998 
tarih ve 92 sayılı toplantısında aldığı karar ile ihale yolu ile verilmiş olup; tadilat ve tesisat işlerinin 
tamamlanmasını müteakip Ekim ayı içerisinde İstanbul Altın Borsası yeni Hizmet Binasında 
faaliyetine devam edecektir. 

İAB'nin yeni hizmet Binasında spot piyasa üyelerinden isteyenler seans salonu yerine 
oluşturulacak bir seans odasından eskiden olduğu gibi temsilcileri aracılığı ile işlem yapabilecekleri 
gibi yeni binada üye odaları uygulaması kaldırıldığı için isteyen üyeler de yaklaşık 10,000 ABD $'mı 
bulan bir yatırım ile remote bağlantı kurarak işlem yapabileceklerdir. Bahse konu bu yatırımın 
yaklaşık 5,500 ABD $Tık kısmı tesis ve sabit yatırım bedeli olup ( 2 modem, 1 router, 1 sistem) 
yaklaşık 4,500 ABD $'lık kısmı da data hattı, dial-backup telefon hattı, remote bağlantı ücreti olarak 
her yıl ödenecektir. 

Vadeli Piyasa Üyelerimiz'den şu an remote bağlananlar hanemde piyasada işlem 
yapacakların tümü yeni binada üye odası olmadığından remote bağlantı için aynı yatırımı yapmak 
durumundadır. 

Bilgi edinilmesi ve gereği rica olunur. 

Saygılarımızla, 
İSTANBUL ALTIN BORSASI 
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