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BASIN DUYURUSU 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine) tarafından 28 ve 29 Ağustos 

2001 tarihlerinde Özel Bankalar, Kamu Bankaları, Bankamızda açık piyasa işlemleri 

yapmaya yetkili Aracı Kurumlar ve Bankamız Şubeleri kanalıyla Devlet İç Borçlanma 

Senetlerinin (DİBS) Halka Arz yoluyla satışının yapılacağı bildirilmiştir. Buna göre, 

Halka Arz yoluyla ihracı gerçekleştirilecek DİBS’ler,      % 18.00 dönemsel (yıllık basit % 

66.18, bileşik % 83.78) faiz ödemeli, 99 gün vadeli iskontolu Hazine Bonusu olarak 

belirlenmiştir. 

Söz konusu Hazine Bonosunun, 

- Valör tarihi 28.08.2001, itfa tarihi 05.12.2001 olacaktır. 

- Dönem faizi % 18.00 (yıllık basit % 66.18, bileşik % 83.78) olacaktır. 

- DİBS’ler en düşük TL 50 milyon ve katları şeklinde satılacak olup, her 

100.000 nominal için satış fiyatları aşağıda belirtildiği gibidir: 

28.08.2001 tarihinde TL. 84,746.- 

29.08.2001 tarihinde TL. 84,877.- 

Bu çerçevede söz konusu D İBS’ler ; 

- 28 ve 29 Ağustos 2001 tarihlerinde 2 gün süre ile satılacaktır. Ancak, 

28.08.2001 tarihinde Hazine’ce ilan edilmek suretiyle, 29.08.2001 tarihinde 

satış yapılmayabilecektir. 

- Satışa aracılık etmek isteyen banka ve Bankamızda açık piyasa işlemleri 

yapmaya yetkili aracı kurumlar 27.08.2001 Pazartesi günü (Bugün) en geç 

saat 15.30' a kadar T.C. Merkez Bankası 'nın aşağıda bildirilen numaralarına 

telefonla başvuracak ayrıca, faks ile teyid edeceklerdir. 

TEL: (312) 309 18 50 - 58 FAKS (312) 309 18 59 - 32 4 52 16 

- Hazine tarafından aracılık yapması uygun görülen kuruluşlar ile Bankamız 

arasında, Halka Arz’a aracılık protokolu imzalanacaktır. 



- Yapılan satışlardan elde edilecek hasılatlar satış günü saat 17.30'a kadar, 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki 330 108 000 

nolu hesaba alacak geçecek şekilde transfer edilecektir. 

- Satışa aracılık edecek Özel ve Kamu Bankaları ile Aracı Kurumlara sattıkları 

net miktar üzerinden %02,5 (Binde İki Buçuk) oranında komisyon 

ödenecektir. 

- Senetler hamiline ait olacaktır. 

- Hazine Müsteşarlığı'nca aksine bir duyuruda bulunulmadığı sürece senetler 

erken itfaya tabi tutulmayacaktır. 

- Ödenmeleri gerektiği tarihten itibaren faizler 5 yıl, anaparalar ise 10 yıl sonra 

Hazine lehine zaman aşımına uğrayacaktır. 

- Kamu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmelerde, Hazinece satılan Milli 

Emlak bedellerinin ödenmesinde T.C.Merkez Bankası'nca Resmi Gazete'de 

yayımlanan günlük değerleri üzerinden teminat olarak kabul edilecektir. 

 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 

 


