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TÜM ÜYELERİMİZE, 

İstanbul Altın Borsası Yönetim Kurulu’nun 14/04/2008 tarih ve 314 numaralı 
toplantısında, 
 
A) Üyelerin sahip oldukları yetki ile ihtiyaç duydukları miktarda işlem yapabilmelerine 
olanak sağlamak üzere; aynı seansta, aynı kıymetli maden ve günlük işlemler (T+0) bazında 
yapılan kıymetli maden alım satım işlemleri sonrasında teminatların serbest bırakılmasına 
(işlem bazında netleştirme) yönelik uygulamanın aşağıdaki esaslar dahilinde 21/04/2008 tarihi 
itibarıyla uygulamaya alınmasına ve konunun üyelerimize duyurulmasına karar verilmiştir.  
 
İşlem bazında netleştirme yapmak isteyen üyelerimizin Borsanın takas bankası nezdindeki 
ilgili hesabında nakit veya Borsa’ya teslim edilecek teminat mektubu şeklinde 10.000 ABD 
Doları tutarında “Netleştirme Teminatı” bulundurmaları gerekmektedir. 
 
Netleştirme İşlemlerine İlişkin Esaslar 
 
1) Sadece, netleştirme teminatı yatıran, netleştirme imkanından faydalanmak isteyen 
üyelerimiz için geçerli olacaktır. 
 
2) Üyenin, aynı seansta, günlük vadede (T+0), aynı kıymetli maden için yapmış olduğu alım 
ve satımlarının ağırlıklı ortalama fiyatlarından hareketle kar-zarar hesabı yapılacaktır. 
 
3) Zarar, netleştirme teminatı düzeyini aşmadığı sürece ikinci maddedeki şartları taşıyan alım 
satım işlemlerinin netleştirmesi yapılarak aynı miktarda yetki serbest bırakılacak ve işlemlere 
devam edilebilecektir. 
 
4) Zarar oluşması durumunda ve bu miktarın “Netleştirme Teminatı” düzeyine erişmesi 
halinde netleştirme işlemi durdurulacaktır. 
 
5) Üyenin - varsa- işlem teminatı karşılığı işlemlerine, mevcut yetkisi çerçevesinde devam 
etmesi mümkün olacaktır. 
 
6) Netleştirme teminatının nakit olarak Borsa takas bankası nezdindeki İstanbul Altın Borsası 
işlem teminatı hesabı altındaki “Netleştirme Teminatı Hesabına” yatırılması veya banka 
teminat mektubu olarak tesisi halinde Borsa Mali ve İdari İşler Müdürlüğü’ne teslimi 
gerekmektedir.  
 
B) İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği’nin 41’inci maddesi uyarınca işlem limitleri ile ilgili 
olarak bugüne kadar uygulanmakta olan 25 kat sınırının, YTL ve ABD Doları fiyat tipindeki 
işlemler için T+0, T+1, T+2, T+3, T+4, T+5 vadelerinde daha önce uygulandığı üzere 25 katı 
olarak devam etmesine, mevcut vadelere T+6, T+7, T+8 ve T+9 vadelerinin eklenmesine; bu 
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vadelerde ise sınırın 15 kat olarak belirlenerek 21/04/2008 tarihi itibarıyla uygulamaya 
alınmasına ve konunun üyelerimize duyurulmasına karar verilmiştir. Euro fiyat tipindeki 
işlemlerin vadesi ve işlem sınırında bir değişiklik yapılmamıştır.  

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

 
 
 

Osman SARAÇ 
BAŞKAN (V.) 
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