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TÜM ÜYELERİMİZE  

Bilindiği üzere İstanbul Altın Borsası ile T. İş Bankası arasındaki Takas İşlemleri Protokolü 
31.01.2004 tarihi itibariyle sona erecektir.  

İstanbul Altın Borsası piyasalarındaki işlemlerin takasını gerçekleştirecek yeni takas 
bankasının belirlenmesi amacıyla 26.12.2003 tarihinde üyelerimize gönderdiğimiz yazıya 
ilişkin olarak üye bankalar tarafından Borsamıza iletilen teklifler, siz değerli üyelerimiz 
açısından en uygun uygulamaları mümkün kılacak şekilde, mevcut sorunların çözümünü 
sağlamaya yönelik olarak 12.01.2004 tarih ve 225 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında 
değerlendirilmiş, 01.02.2004 tarihinden itibaren önümüzdeki üç yıllık dönemde geçerli olmak 
üzere borsa işlemlerinin takasının Denizbank A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesine karar 
verilmiştir.  

Üyelerimizin borsa bünyesindeki işlemlerinin takasının en iyi şartlarda gerçekleştirilmesine 
yönelik olarak;  

• Üyelerimiz tarafından gerçekleştirilen efektifin teslimatında, Cuma günü hariç 0,00025 
(onbinde ikibuçuk) , Cuma günleri ise 0,0003 (onbinde üç) oranında efektif komisyonu tahsil 
edilmesine,  

• Nakit TL ve yabancı para teslimatlarında saat 15:00'e kadar TL, saat 16:00'ya kadar ise 
efektif teslimatlarının yapılabilmesine,  

• Üyelerimiz tarafından Denizbank A.Ş.'nin Nuruosmaniye şubesine de TL ve efektif 
teslimatının yapılabilmesine,  

• Borsa üyeleri tarafından işlem teminatı olarak günübirlik getirilen nakit TL ve yabancı 
paraların hesaplara intikali veya çekilmesi sırasında herhangi bir ücret veya komisyon tahsil 
edilmemesine,  

• ABD Doları ve Euro cinsinden gerçekleştirilen işlemlerin takasında, üyeler tarafından teslim 
edilecek TCMB tarafından kabul edilen diğer yabancı para birimlerinin de kabul edilmesine,  

• Takas Bankasının tanımladığı limitler çerçevesinde, T+0 valörüyle gerçekleşen yabancı para 
cinsinden işlemlerin takasında kullanılmak üzere yapılan aynı gün valörlü döviz 
transferlerinde şifreli, gayri kabili rücu swift mesajlarının kabul edilebilmesine,  

imkan tanınmıştır.  

İstanbul Altın Borsası bünyesindeki piyasalarda gerçekleştirilecek işlemlerin takasında 
uygulanacak esas ve oranlar detaylı olarak Ek-1'de yer alan takas işlemleri komisyon 
esaslarında sunulmaktadır.  

Diğer yandan Denizbank A.Ş.'nin İstanbul Altın Borsası takas bankası olarak faaliyete 
geçmesine ilişkin yapılan teknik çalışmalar devam etmekte olup, takas işlemlerini 



gerçekleştirecek olan birimin geçici bir süre için Borsa binasının birinci katında faaliyet 
göstermesi planlanmıştır.  

Üye işlemlerinin takasında kullanılacak Ek-2'de yer alan aracı kuruluş hesaplarının aktif hale 
gelebilmesi için Ek-3'de sunulan bilgilerin üyelerimiz tarafından ivedilikle Borsanın birinci 
katında bulunan Denizbank A.Ş. İstanbul Altın Borsası Şubesine iletilmesi gerekmektedir. 
Borsamız üyeleri 05.02.2004 tarihinden itibaren yapacakları takas işlemlerinde Denizbank 
A.Ş. İstanbul Altın Borsası şubesini ve Ek-2'de verilen hesap numaralarını kullanacaklardır.  

Bilgi ve gereğini önemle rica ederiz.  

  

Cem ULUÇAY / Hukuk İşleri Müdürü 

Vedat ÖZDAN / Başkan Yardımcısı  
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