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GENEL MEKTUP NO: 2009/02      09/03/2009   

                                             

TÜM ÜYELERİMİZE, 

 

İlgi: 03/02/2009 tarih ve 2009/01 numaralı Genel Mektup 

İlgi Genel Mektup ile “Üyenin aynı seansta, aynı kıymetli maden ve günlük işlemler 

(T+0) bazında yapılan kıymetli maden alım satım işlemleri sonrasında teminatların serbest 

bırakılması” esasına göre yapılan netleştirme işlemlerinin, üyelerimizden gelen talepler 

doğrultusunda, tüm valörleri kapsayacak ve takas tarihi aynı olan farklı valörlerdeki alım ve 

satım işlemlerinin birbirleriyle netleştirilmesini sağlayacak şekilde genişletilmesi 

konusundaki çalışmaların tamamlandığı ve uygulamaya 2 Şubat 2009 Pazartesi günü 

başlandığı bildirilmişti.  

Borsa Yönetim Kurulu’nun 03/03/2009 tarih ve 335 no’lu toplantısında 

netleştirme işlemlerinin tüm valörleri kapsayacak şekilde genişletilmesine karar verilmiş 

olup belirlenen esaslar aşağıda yer almaktadır: 

1. Sadece netleştirme teminatı yatıran, netleştirme imkanından faydalanmak isteyen 

üyelerimiz için geçerli olacaktır. 

2. Üyenin takas tarihi aynı olan farklı valörlerde aynı kıymetli maden için yapmış 

olduğu alım ve satım işlemlerinin, işlem yapıldığı anda Türk Lirası ve Euro 

cinsinden olan işlemin Borsa sistemindeki geçerli kur üzerinden ABD Doları’na 

dönüştürülmesinden hareketle kar-zarar hesabı yapılacaktır. 

3. Kar-zarar hesabı yapılırken netleştirme işlemi gerçekleştiği anda kümülatif toplam 

işlem hacmi, miktara bölünerek bulunan ağırlıklı ortalama fiyat kullanılacaktır. 

4. Zarar, üye tarafından yatırılan netleştirme teminatı düzeyini aşmadığı sürece, 

ikinci maddedeki şartları taşıyan alım satım işlemlerinin netleştirmesi yapılarak 

aynı miktarda yetki serbest bırakılacak ve işlemlere devam edilebilecektir.  

5. Zararın “Netleştirme Teminatı” düzeyine erişmesi halinde netleştirme işlemleri 

durdurulacaktır. 
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6. Üyenin-varsa-işlem teminatı karşılığı işlemlerine, mevcut yetkisi çerçevesinde 

devam etmesi mümkün olacaktır. 

7. Üye tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ardından netleştirme 

işlemlerine devam edilebilecektir. 

8. Minimum 10.000 ABD Doları tutarındaki “Netleştirme Teminatı”nın nakit olarak 

Borsa takas bankası nezdindeki İstanbul Altın Borsası işlem teminatı hesabı 

altındaki “Netleştirme Teminatı Hesabı”na yatırılması veya banka teminat 

mektubu olarak tesis halinde Borsa Mali ve İdari İşler Müdürlüğüne teslim 

edilmesi gerekmektedir 

9. Netleştirme işlemlerine, “Netleştirme Teminatı” yatırıldıktan bir gün sonraki işlem 

gününde başlanacaktır.   

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.  

 
 
 

 
Osman SARAÇ 
BAŞKAN (V.) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


