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1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun
(Resmi Gazete ile yayamı : 6.10.1981

Sayı : 17480)

Kanun N o .
2529

Kabul Tarihi :
2 . 10 . 1981

M A D D E 1. — 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununun 4 ncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 4. — Borsa azalan asli ve kayıtlı olmak üzere iki kısımdır.
Asli aza, acentelerden ibarettir. Kayıtlı aza, coberüer (kendi hesabına menkul kıymet alıp satanlar) ban
kalar, aracı kurumlar, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, bankerler, sarraflar, kulisyerler (borsa kulislerin
de bulunup acentelere alım satım emri verenler) ve senetleri borsada kayıtlı şirketlerdir.
M A D D E 2. — Aynı Kanunun 25 nci maddesi aşağıdaki şeküde değiştirilmiştir.
Madde 25. — Devlet, vilayet ve belediyelerle hükümetin kefalet ettiği sair müesseselerin esham ve tah
villeri ile her türlü Hazine bonolarının Maliye Bakanlığının işarı üzerine borsa kotuna alınması mecburidir.
Esham ve tahvillerin borsa kotuna alınmasına borsa meclisleri karar verir. Yabancı esham ve tahvillerin
borsa kotuna alınabilmesi için Maliye Bakanlığının izni gerekir.
M A D D E 3. — Aynı Kanunun 26 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 26. — Borsa kotunda bulunmayan esham ve tahviller üzerine borsada iş yapılması, borsada ka
yıtlı olmayan kişi ve kuruluşların menkul kıymet alım ve satımını meslek edinmeleri ve borsada kayıtlı olan
ların da bu işlemleri borsa dışında yapmaları veya fiyatlarını borsanın dışında teşekkül ettirmeleri yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar hakkında Borsa Meclisince fiilin önem ve mahiyetine göre 50 bin liradan 200 bin
liraya kadar para cezası uygulanır ve bunlar 1 ay süreyle borsa salonuna girmekten menolunurlar.
M A D D E 4. — Aynı Kanunun 43 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 43. — Acenteler alım ve satımı bir kürtaj mukabilinde yaparlar. Kürtaj tarifesini Maliye Bakanlığı
tespit eder.
Yürürlük :
M A D D E 5. — Bu Kanun 1.2.1982 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme :
M A D D E 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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