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Özel Sektör Tahvillerinin Borsa Dışı Alım Satım Fiyat
Tekliflerinin Yayınlanması Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,
Sermaye Piyasası Kurulu, 11.08.2006 tarih ve 35/1009 sayılı
toplantısında aldığı karar ile aracı kuruluşların, özel sektör tahvilleri
için borsa dışında verdikleri alım satım fiyat teklifi bilgilerinin,
Birliğimiz tarafından belirlenecek bir veri yayın kuruluşu üzerinden
yayınlanmasına karar vermiştir.
Bu doğrultuda, 01.11.2006 tarihinde Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri
A.Ş. ile özel sektör tahvillerinin borsa dışı alım satım fiyat tekliflerinin
yayınlanması için Veri Yayın Sözleşmesi imzalanmıştır. Dileyen diğer
veri yayın kuruluşları Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. ile
imzalayacakları Alt Alıcı Sözleşmesi çerçevesinde ilgili verileri
abonelerine sunabilecektir.
Söz konusu sözleşmeler, üyelerimize bu verilerin ücretsiz olarak
sunulması yönünde düzenlenmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun anılan kararı uyarınca, herhangi bir
özel sektör tahvilinde borsa dışı alım satım işlemi yapmak isteyen
üyemizin, ilgili tahvil, alış veya satış fiyat teklifi ile miktarı bilgilerini
"Borsa Dışı Özel Sektör Tahvili Alış /Satış Veri Giriş Ekranı" aracılığı
ile duyurması gerekmektedir.

Özel sektör tahvillerinin borsa dışı alım satımlarına ilişkin olarak aracı
kuruluş temsilcilerinin bilgi girişi yapmalarında uygulanacak yöntem
ekte yer almaktadır. Bu çerçevede, özel sektör tahvili ile ilgili borsa dışı
işlemlere dair veri girişinin yapılması için kurumunuzdan
yetkilendirilecek en az bir kişinin ekte belirtilen esaslar çerçevesinde
Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye 22 Aralık 2006 Cuma
akşamına kadar bildirilmesi gerekmektedir.
1 Ocak 2007 tarihinden itibaren de; herhangi bir özel sektör tahvilinde
borsa dışında alım satım yapmak isteyen üyemizin; “işlem yapılacak
özel sektör tahvili, alım satım fiyat teklifi ve miktarı” bilgilerini sisteme
girmesi ve girdikleri bilgilerde gün içinde değişiklik oldukça söz konusu
bilgileri güncellemeleri gerekmektedir.
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımla,
T. Metin AYIŞIK
BAŞKAN

EK: Özel Sektör Tahvilleri Borsa Dışı Alım Satım Bilgilerinin Sisteme
Girilmesinde Uygulanacak Esaslar

EK
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİNİN BORSA DIŞI ALIM SATIM
FİYAT TEKLİFİ BİLGİLERİNİN SİSTEME GİRİLMESİNDE
UYGULANACAK ESASLAR
1) Aracı Kuruluşun, “Özel Sektör Tahvillerinin Borsa Dışı Alım Satım
Ekranı”na veri girişi için yetkilendirdiği en az bir en çok beş temsilci,
http://ost.foreks.com adresinde yer alan “Yeni Kullanıcı” seçeneğinden
bilgilerini oluşturarak sisteme kayıt olacaktır.
Söz konusu yetkili veya yetkililerin “Ad ve Soyad” bilgileri, yetkililerce
imzalanmış aşağıdaki "Yetki Talep Formu" ve ekinde kurumun
geçerli imza sirküleri ile birlikte 22 Aralık 2006 Cuma akşamına kadar
Alıcı'ya (Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş.) gönderilecektir. (Alıcıya
Faks ile gönderilen belgelerin asıllarının da ayrıca iletilmesi
gerekmektedir)
2) Alıcı, Aracı Kurum'un Yetkili Temsilcilerini bildirdiği yazıya
(ekteki Talep Formu) istinaden aracı kurum kullanıcılarını en geç 29
Aralık 2006
Cuma akşamı olmak üzere ivedilikle aktif hale
getirecektir.
4) Aktif duruma getirilmiş olan Aracı Kurum Temsilcileri
http://ost.foreks.com adresinden, mevcut şifrelerini kullanarak sisteme
giriş yapacaklardır (Güvenlik için ilk girişten sonra “KULLANICI
İŞLEMLERİ” seçeneğinden şifrelerin değiştirilmesi önerilmektedir.)
5) Yeni yılın ilk iş günü olan 4 Ocak 2007 Perşembe gününden itibaren
de herhangi bir özel sektör tahvilinde borsa dışında alım satım
yapmak isteyen üyenin temsilcisi; sistemde yer alan “ALIM-SATIM
TEKLİFİ GİR” seçeneğini tıklayarak “işlem yapılacak özel sektör
tahvili, alım satım fiyat teklifi ve miktarı” bilgilerini sisteme girecektir.
6) Ekrandan, sadece Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınan
ve Merkezi Kayıt Kuruluşunda ihraç bilgileri bulunan Özel Sektör
Tahvillerine dair fiyat teklifi verilebilecektir. Yeni ihraçlar oldukça
ilgili tahvilin ISIN bilgileri sisteme kendiliğinden eklenecektir.
7) Fiyat teklifleri (%) olarak faiz cinsinden ve virgülden sonra iki hane
olmak suretiyle girilecektir (Örneğin % 11,79 gibi). Miktar bilgileri ise
1 YTL ve katları şeklinde girilecektir.

8) Gün içinde fiyat teklifi bilgilerinde değişiklik olması veya teklifin
geçerliliğinin herhangi bir nedenle ortadan kalkması durumlarında ise
bilgiler ivedilikle, sistemde yer alan “TEKLİF DÜZELT-SİL” seçeneği
seçilerek güncellenecektir.
9) Aracı Kuruluş temsilcilerinin girdiği tüm teklifler silinmediği sürece
geçerli olacak olacaktır. Temsilcilerin girdiği tüm teklifler silinmiş olsa
dahi “BÜTÜN TEKLİFLERİM” seçeneğinden görülebilecektir. Ayrıca
diğer kurumların teklifleri “BÜTÜN TEKLİFLER” seçeneği seçilerek
(miktar bilgileri olmaksızın) görülebilecektir.
9) Veri yayını konusunda irtibata geçilebilecek Alıcı yetkililerinin
iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:
AD-SOYAD

BÖLÜM

E-POSTA

TELEFON

Denise AKPOLAT

Pazarlama

denise.akpolat@foreks.com (212) 231 62 11 - 120

Ümit ÇAKIR

Yazılım

umit.cakir@foreks.com

(212) 465 01 82

Mevlude TERZİ

Satış Destek

mevlude.terzi@foreks.com

(212) 231 62 11 - 123

10) Sistemin işleyişi konusunda irtibata geçilebilecek TSPAKB
yetkilisinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:
AD-SOYAD

UNVAN

Yener YILDIRIM

Genel Sekreter Yard.

E-POSTA

TELEFON

yyildirim@tspakb.org.tr (212) 280 85 67

YETKİ TALEP FORMU
…/…/2006

FOREKS BİLGİ İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
CUMHURİYET CADDESİ ÜFTADE SOKAK
ERN HAN NO:1 KAT: 2-3-4-7
34373 ELMADAĞ - İSTANBUL

KONU: Özel Sektör Tahvilleri Borsa Dışı Alım Satım Fiyat Teklifi
Ekranı Yetki Talep Formu

Özel Sektör Tahvilleri Borsa Dışı Alım Satım Fiyat Teklifi Ekranında
kurumumuz adına işlem yapmak üzere aşağıda bilgileri yer alan kişi veya
kişiler yetkilendirilmiştir.
Kurumumuza ait geçerli imza sirküleri yazımız ekinde yer
almaktadır.
İMZA-KAŞE
YETKİLİ AD-SOYAD-UNVAN
ARACI KURULUŞ ÜNVANI
VERİ GİRİŞİ İÇİN YETKİLENDİRİLENLER
AD-SOYAD

ÜNVAN

E-POSTA

1
2
3
NOT = En az bir en çok üç kişi yetkilendirilebilecektir.

TELEFON

