
 
 
 
 
GENEL MEKTUP : 99/33 10.9.1999 

TÜM ÜYELERİMİZE, 

İlgi: 12.8.1999 tarih ve 99/28 sayılı Genel Mektup. 

İstanbul Altın Borsası Yönetim Kurulu'nun 10.9.1999 tarih ve 99/128 sayılı 
toplantısında, 3.8.1999 tarih ve 23775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Kıymetli Madenlerin Ödünç Piyasası Yönetmeliği'nin 10,23,25,26,29,32,33,34,35,36,38,40,41 
ve 43'üncü maddeleri uyarınca belirlenen Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası İşlem Esasları 
Ek-1'de; aynı Yönetmeliğin 4'üncü maddesi uyarınca piyasaya üye olmak isteyen kuruluşlardan 
alınmasına karar verilen Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Piyasa Üyelik Taahhütnamesi 
Ek-2'de yer almaktadır. 

Bilgi edinilmesini ve piyasaya üyeliği için 12.8.1999 tarih ve 99/28 sayılı Genel Mektupta 
belirtilen şartlara ilave olarak ekli İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası 
Piyasa Üyelik Taahhütnamesi'nin imzalanarak Borsaya ibra  hususunda gereğini rica ederim. zı      

Serdar ÇITAK 
BAŞKAN 

Ekler: 
1)İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası İşlem Esasları.(Güncel 
Bilgileri http://www.iab.gov.tr/docs/islemesas_odunc.pdf  adresinden öğrenebilirsiniz.) 
2)İstanbul   Altın   Borsası       Kıymetli   Madenler   Ödünç   Piyasası   Piyasa   
ÜyelikTaahhütnamesi. 
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EK/2 

İSTANBUL ALTIN BORSASI KIYMETLİ 
MADENLER ÖDÜNÇ PİYASASI ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİ 

1) İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında Kuruluşumuz tarafından 
gerçekleştirilecek tüm işlemler için İstanbul Altın Borsası'nın (Bundan böyle Borsa olarak 
anılacaktır) bu konuda yürürlükte bulunan her türlü tebliğ, yönetmelik ve genelge hükümleri 
ile işbu Taahhütnamenin şartlarının uygulanacağını, 

2) Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında gerçekleştirilebilecek işlemlerle ilgili olarak Borsa'nın 
her türlü düzenleyici ve değiştirici idari yetkiye sahip olduğunu, söz konusu yetkilerin 
kullanılmasına karşı hiçbir itiraz hakkımızın bulunmadığını, 

3) Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında temsilcilerimiz tarafından gerçekleştirilen tüm 
işlemlerden Kuruluşumuz ile birlikte temsilcilerimizin de müşterek ve müteselsil sorumlu 
olduğunu ve piyasada ilgili yönetmelik, tebliğ ve genelgelerde aranan nitelikleri haiz temsilci 
çalıştıracağımızı, 

4) Piyasa'da telefonla alım-satıma yetkili temsilcilerimizin gerek üçüncü şahıslara gerekse 
Kuruluşumuzca istihdam edilmiş ve/veya edilecek yetkili veya yetkisiz temsilcilerine rızası 
hilafına da olsa şifre devri nedeni ile yetkisiz veya yetkili kişilerce emir bildirimi, işlem 
gerçekleştirilmesi, işlem iptali, işlem değişikliği, emir iptali, emir değişikliği nedeni ile ortaya 
çıkacak hukuki ve maddi sorumluluğun müşterek ve müteselsil olarak Kuruluşumuz ile 
temsilcilerimize ait olacağını, 

5) Borsanın Yönetmelikleri, tebliğleri ve talimatları uyarınca, belirlenen oran ve tutarlarda 
teminat tesis edeceğimizi, bu oran ve tutarları takip ve teminle mükellef olduğumuzu, piyasa 
koşullarındaki değişmeler sonucu teminatımızın yetersiz kalması halinde Borsa tarafından 
yapılacak teminat tamamlama çağrısını Borsanın belirttiği süre içinde yerine getirmeyi peşinen 
kabul ettiğimizi, 

6) Kuruluşumuzun bu piyasa ile ilgili işlemler üzerinde Borsa tarafından yapılacak inceleme ve 
denetimi aynen kabul ettiğini, ayrıca Borsa elemanlarınca veya Borsa tarafından yetkili 
kılınabilecek kuruluşlarca yapılacak her türlü inceleme ve denetimi kabul ettiğimizi ve istenilen 
her türlü bilgi ve belgeleri zamanında vereceğimizi, Borsanın banka hesaplarımız ile bilanço, 
kar ve zarar hesaplarımız ile kanuni defterlerimiz üzerinde inceleme yapmaya veya yaptırmaya 
yetkili olduğunu, 

7) Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında gerçekleşen ödünç işlemlerinin, Borsa nezdindekı bu 
işlemlere ilişkin telefonla yapılacak teklif ve talepler ile başlayıp, Borsa tarafından faks ile 
ulaştırılan teyit mesajı ile gerçekleşmiş sayılacağını, faks teyit mesajlarının Borsa tarafından 
gönderilmesi anından itibaren onbeş dakikalık itiraz süresi sona erdikten sonra ileri sürülecek 
hiçbir itirazımızın geçerlilik taşımayacağını, 

8) Borsa tarafından düzenlenecek her türlü kayıt, belge ve dokümanlarla ilgili olarak 
tarafımızca ileri sürülebilecek geçersizlik iddialarının Borsa tarafından kabul edilmedikçe 
geçerli olmayacağını, tüm telefon görüşmelerinin Borsada bulunan ses kayıt cihazına 
kaydedileceğini ve Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası işlemleriyle ilgili herhangi bir 
uyuşmazlıkta telefon kayıtları, Borsa tarafından faks ile gönderilen teyit mesajları ve diğer 
kayıtların esas teşkil edeceğini ve bu kuralı münhasır delil sözleşmesi olarak peşinen kabul 



9) Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında yapacağımız işlemler dolayısıyla ödemekle yükümlü 
olduğumuz bedeli Borsa yönetmelikleri, tebliğleri ve talimatlarında öngörülen süre içinde 
nakden veya hesaben ödemeyi, bu ödemeler için takas bankası nezdinde açtırılan hesaptan 
Borsanın tek taraflı talebi ile vadesinde nakden veya mahsuben tahsilat yapmaya yetkili 
olduğunu, takas bankasının ilgili hesaplannda ödeme için gerekli meblağı hazır 
bulundurmadığımız takdirde ve/veya ödemelerin tatili, aciz, haciz ve iflas hallerinde Borsanın, 
bu meblağı takas bankası nezdinde bulunan hesaptan veya Borsa bünyesinde bulunan 
teminatlarımızdan temerrüt faizi ile birlikte mahsup ederek tahsile yetkili olduğunu, Borsa 
tarafından yapılacak bu çeşit tahsillerde mahsubun İcra ve iflas Kanunu açısından tek taraflı 
olarak Borsanın alacak kasasına girmiş değer kabul ettiğimizi; Kıymetli Madenler Ödünç 
Piyasasında yapılan işlemlerin herhangi bir safhasında yükümlülüklerimizi yerine 
getiremediğimiz taktirde herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş 
sayılacağımızı, bu durumda teminatlarımızdan tahsilat ve mahsup yapılacağını, ayrıca tahsile 
kadar geçen günler için ilgili Yönetmeliklerde belirlenen oranda temerrüt faizi ödeyeceğimizi, bu 
oranın değişmesi halinde değişikliği aynen kabul ettiğimizi, 

10) Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında gerçekleştirilecek ödünç ve sertifika işlemlerinde 
ödemekle yükümlü olacağımız, Borsa tarafından bildirilen komisyon oranlarını kabul ettiğimizi 
ve itirazsız ödeyeceğimizi, ödememe halinde muacceliyetini kabul ettiğimizi, komisyon 
oranlarında değişiklik yapılabileceğini, bu takdirde değişiklik tarihinden sonraki işlemlere ilişkin 
olarak yeni oranlar üzerinden komisyon ödeyeceğimizi, 

11) Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında, Borsanın tespit edeceği çalışma saatleri dışındaki 
taleplerimizin dikkate alınmayacağını, bu saatlerin Borsaca tarafımıza bildirilerek her zaman 
değiştirilebileceğini, 

12)Borsanız yönetmelikleri, tebliğleri ve talimatları ile bu taahhütname şartlarına aykırı 
davranmamız halinde hiçbir itiraz hakkımız olmaksızın Borsanın tek taraflı işlemi ile kıymetli 
madenler ödünç piyasasından çıkarılabileceğimizi, 

13) Ödeme ve tahsilatlarımızı yapabilmemiz için Borsa tarafından belirlenen Takas Bankası ile 
yapacağımız aracılık ve bankacılık sözleşmelerinin veya ilgili kuruluşlarla yapılan 
sözleşmelerin birer örneğini Borsa'ya ibraz edeceğimizi ve söz konusu sözleşmelerde 
meydana gelecek değişiklikleri de derhal Borsa'ya bildireceğimizi, 

14) Hukuki ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemelerinin ve icra Müdürlüklerinin yetkili 
olduğunu, 

15) işbu 15 maddeden oluşan Taahhütnamenin tümünün tarafımızca okunup, içeriğinin 
aynen kabul edilerek,  ..../..../ ..... tarihinde iki nüsha imzaladığımızı, 

kabul,beyan ve taahhüt ederiz. 

UNVAN ADRES 

KAŞE/İMZALAR 

•    Taahhütname've 810.000.-TL'lık Damga Pulu yapıştırılacaktır. 
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