Kurulumuzun 17.03.2005 tarih ve 11/363 say l karar
Yat r m fonlar ve emeklilik yat r m fonlar n n T.C. Hazine Müste arl
(Hazine) taraf ndan yap lan ihalelere
kat l m, ayn gün valörlü saat 14:00 sonras tahvil bono i lemleri ve menkul k ymet al m sat m nda a a daki
ilkelere uymalar gerekmektedir.
1. Hazine ihalelerine kat lmak isteyen fonlar n )MKB Takas ve Saklama Bankas A...’nin (Takasbank) TETS
sistemini
kullanarak veya bir arac kurulu vas tas yla ihaleye kat lmalar mümkündür.
2. Hazine ihalesine Takasbank d nda bir arac kurulu vas tas yla kat lmak isteyen fonlar n
a. )haleye kat l mla ilgili olarak iletilen emrin elektronik ortamda ihale sonuçlanmadan önce Takasbank’a iletmesi,
b. Piyasa yap c s olan bankalara tan nan switch ve opsiyon gibi olanaklar n kullan lmas durumunda elektronik
ortamda Takasbank’a bildirim yapmas zorunludur.
3. Fonlar n ayn gün valörlü tahvil ve bono i lemlerine ili kin olarak;
a. Ayn gün valörlü tahvil ve bono i lemlerinin saat 9:30–14:00 aras yap lmas esas olmakla birlikte nakit ihtiyac
kar lamak veya nakit fazlas n de erlendirmek için saat 14:00–17:00 aras nda ayn gün valörlü tahvil ve bono
i lemleri yap labilir.
b. Belirtilen saatler aras ndaki i lemlerin mahiyeti itibariyle ola an piyasa artlar , i lem kurallar ve beklentileri
içinde yap lmas ve haks z rekabete yol aç lmamas konusunda azami özenin gösterilmesi gerekmektedir.
c. Fonlar n nakit fazlalar n de erlendirebilecekleri Takasbank Borsa Para Piyasas n n saat 15:30’a kadar aç k
olmas
sebebiyle saat 14:00-17:00 aras nda ayn gün valörlü tahvil ve bono i lemi yapmak isteyen fonlar n, yat r m
kararlar n n güvenilir gerekçe, belge ve analizlere dayand r lma ilkesi çerçevesinde, i lem yapma gerekçelerini fon
kurulu karar defterine kaydetmeleri zorunludur.
4. Fonlar n al m sat m i lemlerine ili kin olarak;
a. Herhangi bir al m i lemi için portföy yöneticisinin i lemin büyüklü ü, fiyat , fonun nakit durumu, nakit ak ,
piyasa riski ve likidite riski gibi hususlar dikkate almas ,
b. Herhangi bir sat m i lemi için portföy yöneticisinin i lemin büyüklü ü, fiyat , piyasa riski ve likidite riski gibi
hususlar dikkate almas ,
c. Fonlar n genel al m sat m stratejilerini fon kurulu karar ile belirlemeleri, gerekir.
Ayr ca, fon içtüzüklerinde yer alan portföy s n rlamalar na gün içerisinde de uyulmas genel prensip olup, yat r m
stratejisi olarak sürekli al m sat m yapmak isteyen fonlar n kamuyu ayd nlatma dokümanlar nda bu hususa yer
vermeleri gerekmektedir.
Bahsedilen ilkeler d nda fonlar n bir günde yapt klar i lemler için portföy de erine ba l olarak bir tavan
bulunmamaktad r.
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