
GENEL MEKTUP: 25 18.11.1998 

TÜM ÜYELERİMİZE, 

Altın Piyasası'nda alım satım işlemlerinde minimum işlem miktarı, 21 Temmuz 1995 
tarihinde yayınlanan Borsamız 1 No'lu Genel Mektubu ile belirlenen şekliyle 5 kg, miktar 
adımları ise 1 kg ve katları olarak uygulanmaktadır. Halen sürdürülen bu uygulama ile 5 kg'ın 
üzerinde olan ancak 5 kg'in katları şeklinde verilmeyen (örneğin 8 kg) emirlerin, daha düşük 
miktardaki bir başka emirle (6 kg) eşleşmesi durumunda; daha önce verilen (8 kg) emrin kalan 
kısmı (2 kg) minimum işlem miktarından düşük olduğundan dolayı sistem tarafından otomatik 
olarak iptal edilmektedir. Bakiye emrin karşılanmayan kısmının gerçekleştirilebilmesi için ilgili 
üye tarafından bir başka emir ile birleştirilip tekrar verilmesi zorunlu olmakta, ancak bu 
durumun da her zaman mümkün olmamasından dolayı karşılanmayan talepler söz konusu 
olmaktadır. 

Bu durumdan kaynaklanan uygulamadaki güçlüklerin önlenebilmesi için Yönetim 
Kurulu'nun 17.11.1998 tarih ve 102 sayılı toplantısında; minimum işlem miktarının 5 kg olarak 
mevcut şekliyle uygulamaya devam edilmesi, ancak 23.11.1998 tarihi itibariyle 5 kg.'m tam katı 
olmayan bir emrin bir başka emirle eşleşmesi halinde kalan emrin minimum işlem miktarından 
düşük kısmının iptal edilmeyip, aynı öncelikleriyle sistemde bekletilmesi uygulamasının 
başlatılmasına karar verilmiştir. 

Diğer taraftan, 21 Temmuz 1995 tarih ve 1 No'lu Genel Mektup'un 2 Kasım 1995 tarih 
ve 4 No'lu Genel Mektup ile değiştirilen şekliyle ; TL/gr işlemlerinin takas valörü aynı gün 
(T+0), ABD Doları/ons işlemlerinin takas valörü ise aynı günden (T+0) başlamak üzere iki gün 
sonrasına kadar (T+2) opsiyonlu olarak uygulanmaktadır. 

Yönetim Kurulu'nun söz konusu tarih ve sayılı toplantısında; Altın Piyasası'mn 
gelişimine ve derinliğinin artmasına olumlu yönde katkı yapacağı gerekçesi ve üyelerimizin bu 
doğrultudaki görüşleri dikkate alınarak 23.11.1998 tarihi itibariyle her iki para biriminde de aynı 
günden başlayarak (T+0) birer gün artırmak suretiyle beş güne kadar opsiyonlu takas valörü 
(T+5) uygulanmasının başlatılmasına   karar verilmiştir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

Serdar ÇITAK
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