
 
 

GENEL MEKTUP : 4                                                          2 Kasım 1995 

TÜM ÜYELERİMİZE, 

İlgi: 21 Temmuz 1995 gün ve 1 sayılı Genel Mektup. 

İstanbul Altın Borsasının üç aylık faaliyet sonuçları, üyelerimizin 
işlemlerle ilgili anketimize cevapları ve diğer münferid müracaatlar dikkate 
alınarak, Borsa'nın etkinliğinin arttırılması ve fiyat oluşumu ile işlemlerin 
İstanbul Altın Borsası'nda yoğunlaştırılması amacıyla Borsa İşlem Esaslarında 
Yönetim Kurulu kararı ile bazı değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. 20 Kasım 
1995 Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek olan değişiklikler aşağıda 
açıklanmıştır. 

Yeni düzenlemelerin Borsamıza yararlı olması dileğiyle, bilgi edinilmesi 
rica olunur. 

Saygılarımızla, 

 

Erden ŞANER 
Başkan 
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BORSA SEANS SAATLERİ: 
Borsa1 da günde iki seans yapılır. Birinci seans 11:00 - 13:00, ikinci seans 
14:00 -16:00 saatleri arasındadır. 

TAKAS MAHSUP İŞLEMLERİ: 
İkinci seansın takas-mahsup işlemleri bir sonraki günün birinci seansının 
takas-mahsup işlemleriyle birlikte yapılır. 

ALTIN AYARININ İŞLEM FORMUNDA GÖSTERİLMESİ: 
995.0 ayarın üzerindeki ayarlarda altınlar için yapılan alım-satım tekliflerinin 
işlem teklif formunda ayrıca gösterilmesi gerekir. 995.0 ayardaki altınlar için 
yapılan   tekliflerde   altın   ayarının   teklif formunda   ayrıca   
gösterilmesi 
gerekmez. 

KÜLCE MALİYETİ: 
Külçe maliyetlerinin (şekillendirilmiş altınlarda rafineri maliyeti) işlem 
emirlerinde ayrıca gösterilmesi sistemi iptal edilmiştir. Fiyat dışında külçe 
maliyeti işlem teklif formunda ayrıca gösterilmeyecektir. 

BLOK EMİR: 
Blok Emir teklif tipi iptal edilmiştir. Alım veya satım emirlerinde blok işlem 
kaydı konulmayacaktır. 

ÜYELERİN KENDİNE ALIM-SATIM YAPMASI: 
Aynı üyenin hem alıcı hem satıcı olarak kendi kendine işlem yapabilmesi için 
teklifinin en az üç dakika ekranda kalması gereklidir. Bu süre zarfında gelecek 
diğer üye emirleri öncelikle karşılanır. Süre sonunda teklifin kalan miktarı için üye 
kendi kendine işlem yapabilir. 

DÖVİZLİ İŞLEMDE TAKAS SÜRESİNİN GÖSTERİLMESİ: ABD Doları ile 
yapılan işlemlerde takas 2 gün (T+2) valörlüdür. Ancak aynı gün (T+0) veya ertesi 
gün (T+1) valörlü işlem yapmak isteyenler işlem teklif formunda ayrıca 
gösterebilirler. 
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