
Sayı:2003-60 

 

BASIN DUYURUSU 

 

 Bilindiği üzere, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine) 14.10.2003 

tarihinde 15.10.2003 valörüyle Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) değişim ihalesi 

gerçekleştireceğini açıklamıştır. 

Buna göre, 14.10.2003 tarihinde yapılacak değişim ihalesine ilişkin bilgiler ile 

ihalede geçerli kurallar aşağıda yer almaktadır. Bu düzenlemeler dışında kalan 

hususlarda daha önce çıkarılan talimatlarımız geçerli olacaktır.  

 

İHALEYE İLİŞKİN BİLGİ: 

İHALE NO      : 1229 

ALINAN KIYMET KOTASYONU  : TRT280104T11 

SATILAN KIYMET KOTASYONU : TRT271004T11 

SATILAN KIYMET F İYATI             : 75.977    

İHALE TARİHİ         : 14.10.2003 

DEĞİŞİM TARİHİ     : 15.10.2003 

EN SON TEKLİF SAATİ     : 12:00 

 

GENEL KURALLAR : 

 

• Değişim ihalelerine sadece Piyasa Yapıcısı bankalar katılabilecektir. 

• Değişim ihalelerinde Tekli Fiyat ihale sistemi uygulanacaktır. 

• Değişim ihalelerine teklifler EFT ile gönderilecek olup, “İhale Kodu” 

1’dir. 

• Değişim ihalelerinde Hazine tarafından geri alınan kıymet için 

(TRT280104T11 ) nominal ve fiyat teklifi verilmek suretiyle teklif 

gönderilecektir. 

• İhalede minumum teklif miktarı nominal 250.000.000.- TL olup, 

teklifler 5.000.000.-TL’nin katları şeklinde gönderilecektir. 

• Değişim ihalelerinde Rekabetçi Olmayan Teklif (ROT)  hakkı 

kullandırılmayacaktır. 

• Değişim ihalelerinde İhale sonrası Değişim hakkı (% 5)  

kullandırılmayacaktır. 



• Değişim ihalelerinde İhale Sonrası Teklif hakkı kullandırılacaktır. 

İhale sonrası teklif hakkı değişim ihalesi yapılması nedeniyle DİBS 

değişimi olarak yapılacaktır. Değişime konu tutar hesaplanırken Piyasa 

Yapıcısı bankanın ihalede gerçekleştirdiği net değişim tutarının         % 

20’si oranında DİBS’in nominal karşılığı ilave değişime konu 

olacaktır. Söz konusu işlem valör günü (değişim günü) saat 14:00’a 

kadar kabul edilecektir. 

• İhale sonucu geri alınan DİBS nominal tutarları Elektronik Menkul 

Kıymet (EMKT) sistemi nezdindeki Bankamızın “001” no.lu deposuna 

Şube kodu”02” İstanbul olarak gönderilecek, işlemlerin yuvarlamadan 

kaynaklanan Türk lirası tutarları ise Merb-Haz1 mesajı ile şube kodu 

“02” İstanbul olarak gönderilecektir. Geri alınan DİBS ve ilave 

tutarların ödenmesini takiben satılan DİBS’ler ilgili bankanın EMKT 

nezdindeki “501” no.lu deposuna alacak kaydedilecektir.  

 

Yukarıda belirtilen genel kurallar gerçekleştirilecek tüm değişim ihalelerinde 

geçerli olup, kurallarda değişiklik olması halinde ayrıca ilan edilecektir.   

 

Kamuoyuna duyurulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


