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TÜM ÜYELERİMİZE, 

Üyelerimizden gelen, “Üyenin İAB Kıymetli Madenler Piyasasında almış olduğu 
kıymetli madenlerin takas yükümlülüğünün tamamlanması için bankalardan kullanacağı 
kredinin teminatı karşılığı olarak, takası yapılan ve İAB nezdindeki hesabında bulunan 
kıymetli madenlerin, Üyenin bildireceği banka lehine İAB tarafından bloke edilmesi” 
şeklindeki talebe ilişkin olarak Borsa Yönetim Kurulu’nun 19/02/2008 tarih ve 309 no’lu 
toplantısında alınan karar ve bu karar doğrultusunda çalışmaları tamamlanan bloke 
işlemlerinin; 

1) Bloke koydurmak isteyen Borsa üyesinin, kendi kasasında bulunan ve sadece 
işlem görmüş kıymetli madeni bloke edebileceği, 

2) Lehine bloke konulacak bankanın Borsa üyesi olması gerektiği, 
3) Üyenin talebinde banka lehine bloke sistemi istenildiğinden, bloke ilişkisinde 

“bloke talimatı veren üye” – “lehine bloke edilen banka” olmak üzere ikili ilişki 
olduğundan, üyenin takas hesabındaki belirttiği miktara bloke koyma yazısı 
dışında, lehine bloke yapılacak bankanın da bu konuda talimatının (lehine bloke 
konulmasının teyit edilmesini içeren yazılı talimatının) alınması, 

4) Bloke talimatının/bloke konulabileceği teyidinin bloke işleminin tarafı olan her iki 
üye tarafından sadece 2007/6 sayılı Genel Mektupta duyurulan uygulamaya benzer 
şekilde ekli (EK-1) e-posta taahhütnamesi imzalanması sonrası üye adına tanımlı 
e-posta adresi kullanılarak gönderilebilmesi, 

5) Bloke edilen kıymetli madenlerin Elektronik Borsa Sisteminde (EBS) ayrı bir 
blokaj kasasında ve hesabında tutularak takip edilebilmesi, 

6) Bloke koyduran üyenin bu kıymetli madenleri satamaması, fiziki olarak tek başına 
çekememesi, bloke edilen kıymetli madenlerin işlem teminatı olarak sayılmaması, 

7) Bloke sonrası üyenin kasasında kalacak olan kıymetli maden veya teminatın, 
mevcut açık pozisyonlarını karşılayacak miktarda olması, 

8) Bankanın, bloke konulmuş kıymetli maden üzerindeki blokeyi tek taraflı olarak 
kendisine tahsis edilen e-posta ile elektronik talimatla kaldırabileceği, 

9) Blokede tutulan kıymetli madenlerin fiziki olarak Borsa saklama kasasından 
çekilmesinin istenmesi halinde, blokaj işlemine taraf olan her iki Borsa üyesi 
tarafından fiziki teslimat talimatlarının sadece kendilerine tahsis edilen e-posta ile 
elektronik olarak gönderilebilmesi, fiziki teslimatın her iki Borsa üyesinin takas 
yetkililerinin hazır bulunması ve kıymetli maden çıkış makbuzunu imzalamaları 
suretiyle bloke koyduran Borsa üyesi takas yetkilisine kıymetli madenin teslim 
edilmesi, 

10) Bloke talimatı veren üyeye ilişkin herhangi bir haciz, tedbir gibi kararlar gelmesi 
halinde, Borsanın üçüncü kişi konumunda olması nedeniyle Borsa tarafından 
mevcut blokaja ilişkin hukuki durum belirtilmek suretiyle söz konusu haciz ve 
tedbir kararlarının uygulanması zarureti doğacağı, 
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11) Haciz/tedbir gibi kararların kalkmadığı sürece veya taraflar arasında ihtilaf çıkması 
halinde, lehine bloke konulan banka tarafından ancak rehnin paraya çevrilmesi 
(icra takibi yapmak ve rehne konu malları icra marifetiyle sattırmak) suretiyle 
blokede tutulan kıymetli madeni nakte çevirebileceği, 

12) Tüm işlemlerin Elektronik Borsa Sistemi (EBS) içerisinde yazılacak bir modül ile 
gerçekleştirilmesi, 

13) Söz konusu saklama için bloke talimatı veren üyeden bloke aşamasında ve her 
geçen ay için bloke edilecek kıymetli maden miktarı üzerinden (On binde bir) 
oranında blokaj komisyonu alınması,  

esasları dahilinde 07/03/2008 tarihinde başlatılmasına karar verilmiştir.  

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

 
 
 

Osman SARAÇ 
BAŞKAN (V.) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK-1:  E-posta Taahhütnamesi (2 sayfa)  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
EK – 1 

......./..../......... 

�STANBUL ALTIN BORSASI BA�KANLI�I’NA 

 

�irketimiz tarafından Borsa i�lemleri için Borsaya iletece�imiz “Elektronik Ortamda 
Olu�turulan Talep Yazıları”na ili�kin olarak Borsanız tarafından �irketimize özel olarak 
tanımlanan e-posta bilgilerinin (kullanıcı adı, e-posta adresi, e-posta adresi �ifresi ve sunucu 
tanımları) kapalı zarf içinde a�a�ıda tatbik imzası bulunan ........................................’a teslim 
edilmesi için gere�ini arz ederiz 

 

              Aracı Kurulu� 

                     Ka�e 

             Yetkili imzalar 

           Adı-Soyad-Unvan 

 

 

E-posta bilgilerini içeren kapalı zarfı 

teslim alacak ki�inin tatbik imzası     : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eki: Elektronik Ortamda Olu�turulan Talep Yazıları Taahhütnamesi. 

 

 

 



 
 

 

 

ELEKTRON�K ORTAMDA OLU�TURULAN TALEP YAZILARI 

TAAHHÜTNAMES� 

 

 

 �stanbul Altın Borsası üyesi olan �irketimiz tarafından Borsa i�lemlerine ve 
uygulamalarına yönelik olarak Borsa tarafından �irketimize özel olarak tanımlanan e-posta 
ve/veya uzaktan eri�im sistemi ile Borsaya iletece�imiz “Elektronik Ortamda Olu�turulan 
Talep Yazıları” do�rultusunda yapılacak i�lemler ile talep yazısının Borsaya elektronik 
ortamda iletilmesi sonrasında söz konusu i�lemleri yapmaya yetkilendirdi�imiz temsilcimizin 
gerçekle�tirece�i i�lemlerde ortaya çıkabilecek her türlü hukuki ve/veya maddi sorumlulu�un 
mü�terek ve müteselsil olarak �irketimize ve temsilcimize ait olaca�ını kabul, beyan ve 
taahhüt ederiz. 

 

 

         ...../...../2008 

 

 

 

 

                  Aracı Kurulu� 

                Ka�e 

                     Yetkili imzalar 

                  Adı-Soyad-Unvan 

 

  

 

 

 

 

 

 

EK�: Taahhütnameyi imzalayan yetkililerin imza sirküleri fokotopisi. 
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