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TÜM ÜYELERİMİZE, 

Borsada gerçekleşen kıymetli maden işlemlerinde son günlerde kaydedilen işlem 
iptalleriyle ilgili olarak İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği’nin aşağıda yer alan  “Teşekkül 
Eden Fiyatların ve Gerçekleşen Alım Satımların İptali” başlıklı 35’nci maddesinin 
hatırlatılması gereği duyulmuştur.  

“Teşekkül Eden Fiyatların ve Gerçekleşen Alım Satımların İptali  
Madde 35- Aşağıdaki şartların varlığı halinde, Borsa Başkanı, bir veya daha fazla Borsa 
üyesinin başvurusu üzerine ya da re'sen, teşekkül eden fiyatları ve bu fiyatlar üzerinden 
gerçekleşen işlemleri iptal edebilir:  

a) Fiyat teşekkül etmesi ve gerçekleşen alım satım işlemlerinin belirlenmesi sırasında 
maddi hata yapılmışsa, 

b) Kıymetli madenin fiyatı, alıcı ve satıcıların işbirliği sonucu tespit edilmişse, 
c) Bir üyenin, bir veya daha çok seans boyunca, kıymetli maden için söz konusu kıymetli 

madenin gerçek piyasa değerini yansıtmayacak bir yapay fiyat teşekkül ettirilecek 
biçimde sürekli olarak bir önceki alım emrine göre daha yüksek fiyatlarda alım 
emirlerini veya sürekli olarak daha düşük fiyatlarda satım emirlerini Borsa'ya intikal 
ettirdiği belirlenmişse. 

İptal kararları verildikleri günü izleyen ilk iş günü çıkan Borsa Bülteni'nde ve Borsa'da ilan 
edilir. 

(b) ve (c) bentlerindeki hususların tespiti halinde, ilgili üye ve üyeler hakkında disiplin 
kovuşturması yapılır. Konu ile ilgili olarak ortaya çıkacak zarar ilgili üye veya üyelere tazmin 
ettirilir. “ 

Kıymetli madenlerin ve kıymetli madenlerle ilgili sermaye piyasası araçlarının güven 
ve istikrar içinde, serbest rekabet şartları altında kolayca alınıp satılabilmesini sağlamak ve 
oluşan fiyatları tespit ve ilan etmekle yetkili Borsamız tarafından piyasalarımızda gerçekleşen 
tüm valörlerdeki işlemler uluslar arası ve ulusal piyasalar dikkate alınarak yakından 
izlenmekte ve gün içinde gerekli kontroller, uyarılar ve düzenlemeler yapılmaktadır. 

Bu çerçevede yapılacak kıymetli maden işlemlerinde piyasa kurallarına uygun 
davranılması konusunda bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.  

 
Osman SARAÇ 
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