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İlgi :

İlgi'de kayıtlı yazımız ile özetle; bazı para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile para
piyasası veya kısa vade borçlanma araçları temalı diğer fonların Borsa İstanbul Pay Senedi Repo Pazarı’nda
(PSRP) ters repo sözleşmelerine taraf oldukları anlaşılmış olduğu ve PSRP'de ters repo sözleşmelerine taraf olan
para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları
temalı diğer fonların mevcut durumda portföylerinde yer alan anılan işlemlerin vade bitiminde portföylere tekrar
dahil edilmemesi gerektiği hususunun Birliğiniz üyesi portföy yönetim şirketlerine ivedilikle bildirilmesi ve anılan
bildirimde;

- Söz konusu fonlarca bildirim tarihiniz itibariyle PSRP'de taraf olunan ters repo sözleşmelerine
ilişkin bilgilerin (tutarı, fon toplam değerine oranı ve vadesi) Birliğinizce yapılan bildirim tarihini takip eden iş günü,

- Anılan sözleşmelerin vade bitiminde portföyden çıkarıldığını tevsik edici bilgi ve belgelerin ise vade bitimini
takip eden iş günü

Birliğinize iletilmesi gerektiği hususunun belirtilmesi, anılan fon kurucuları tarafından yapılacak her iki bildirime
ilişkin sonuçlarınKurulumuz ile paylaşılması hususları Birliğinize iletilmiştir.

Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu fonların PSRP'de ters repo sözleşmeleri pozisyonlarının
30.01.2023 tarihine kadar kapatılması ve Birliğiniz tarafından Kurulumuza bilgi verilmesi hususunda gereğini rica
ederim.
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