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GİRİŞ 

§.1.Konunun Takdimi  

Varlıkların, menkul kıymetler vasıtasıyla tedavülü kavramı 150 yıllık bir 

geçmişe sahiptir.  

Modern menkul kıymetleştirme, ilk kez Amerika Birleşik Devletleri’nde 

1970’lerde ipotek teminatlı konut kredilerine1 yatırım yapmak isteyen kurumsal 

yatırımcıların, ikincil piyasalarda alım-satım yapmalarını kolaylaştıracak bir planın 

parçası olarak yapılandırılmış2 ve 1980’lerde Avrupa’da da uygulanmaya 

başlanmıştır.3 

Ancak konu, finansal mühendislik ve hukuk açısından son 15 yılda giderek 

karmaşık ve bir o kadar da yanıltıcı hale gelmiş4 1990 yılı sonrasında, klasik 

bankacılık faaliyetleri olan mevduat toplayıp kredi vermenin yerini menkul 

kıymetleştirme faaliyetleri almaya başlamıştır.5 

Popüler kültürde, menkul kıymetleştirmenin gerçek faydaları ve hukuki 

özellikleri göz ardı edilerek popüler yanları bir pazarlama aracı olarak ön plana 

                                                 
1 İpotek teminatlı konut kredilerinin ilk uygulama olmasının nedeni ise, menkul kıymetleştirmeye 

şüpheyle yaklaşan kurumsal yatırımcılara, ipoteğin sağladığı güvencenin sunulmak istenmesidir. Bkz. 

FABOZZİ/CHOUDHRY, s.4; JOBST, Andreas: “What Is Securitization?”, Finance&Development, 

Sep.2008, Vol.45, Iss.3, S.45-56, s.49 
2 GRAFF, s.234; FABOZZİ, J. Frank/CHOUDHRY, Moorad: The Handbook of European Structured 

Financial Products, New Jersey, 2004, s.3 
3 FABOZZİ/CHOUDHRY, s.3; FRÜH, Andreas: “Asset Backed Securities /Securitization am 

Finanzplatz Deutschland”, Betriebs-Berater, 1995/3, S.105-109, s.105 
4 GRAFF Richard A.: “Securitization Demystifed”, Journal of Real Estate Portfolio Management, 

Vo.12,No.3,2006, S.233-247, s.233 
5 BRYAN Lowell L.: “The Forces Reshaping Global Banking”, The McKinsey Quarterly 1993, No:2, 

S.59-71, s.59; 2012 yılı 6. ayı itibariyle dünya genelinde 225 trilyon dolarlık finansal varlık 

bulunduğu, bu tutarın %22’sinin menkulkıymetleştirilmiş kredilerden oluştuğu tahmin edilmektedir. 

Bkz. MGI Financial Globalization: Retreat or Reset? Global Capital Markets 2013 (March 2013) 
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çıkarılmıştır.6 Nitekim ülkemizde “mortgage”a atfedilen kurtarıcı sıfatı menkul 

kıymetleştirmenin reklamsal boyutlarını göstermektedir.7  

I- Menkul Kıymetleştirme ve Mortgage Kavramlarının Hukukumuza Girişi  

Ülkemizde varlıkların değerinin bir senet aracılığıyla tedavül ettirilmesi, 

dünya ekonomisindeki eğilimin de sonucu olarak uzun yıllar hukuk öğretisinde 

tartışılan8 bir konudur. Aslında, menkul kıymetleştirme, hukukumuza yabancı bir 

kurum değildir. Medeni Kanunumuzda düzenlenmiş olan taşınmaz karşılığı tahvil 

çıkarma, seri halinde ipotekli borç senedi ve irat senedi çıkarma ve rehinli tahvilat 

esasen birer menkul kıymetleştirmedir. Ancak kavram olarak “varlığa dayalı menkul 

kıymet” ve “menkul kıymetleştirme”, ilk kez 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası 

Kanunu’na (2499 sayılı mülga SPKn)9, 3794 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 

35 sayılı KHK’nin Bazı maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun”10  ile 

eklenen 13/A maddesinde kullanılmıştır.  

 2499 sayılı mülga SPKn’nun 13/A maddesi uyarınca Sermaye Piyasası 

Kurulu (SPKr)11 tarafından Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Kurul Kaydına 

Alınması ve Genel Finans Ortaklıklarının Kuruluşu ve Faaliyet İlkelerine Dair 

                                                 
6 GRAFF, s.233 
7 Basında yer alan konuya ilişkin haberler için bkz. “Ücretli, mortgage faizini vergiden düşecek” 

(http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=4220758) “Mortgage gelmese bankalar kredi 

veremezdi” (http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=6015433) “Projelerde mortgage 

sevinci” (http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=5997728) “Mortgage işleyecek konut 

satışıartacak” (http://arsiv.sabah.com.tr/2007/09/13/em/haber,2FF44A34CC9E4424AE7D1733DB4F) 
8 Ayrıntılı bilgi için bkz. REİSOĞLU, Seza: “Sermaye Piyasası Açısından İpotekli Borç Senetleri”, 

Teori ve Uygulama Açısından İpotekli Borç Senetleri Sempozyumu- Bildirileri ve Tartışmaları, 

BTHAE Yayınları, Ankara, 1984. 
9 RG. 30.7.1981,  S. 17416. Bundan böyle, çalışmamızda “eski SPKn ” olarak ifade edilecektir. 
10 RG. 13.05.1992, S. 21227. Bundan böyle, çalışmamızda “3794 sayılı Kanun ” olarak ifade 

edilecektir.  
11 Bundan böyle, çalışmamızda “ SPKr ” olarak ifade edilecektir. 

http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=4220758
http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=4220758
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=4220758
http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=6015433
http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=6015433
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=6015433
file:///C:/Users/fmtiryaki/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Temp/Projelerde%20mortgage%20sevinci
file:///C:/Users/fmtiryaki/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Temp/Projelerde%20mortgage%20sevinci
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=5997728
http://arsiv.sabah.com.tr/2007/09/13/em/haber,2FF44A34CC9E4424AE7D1733DB4F794D.html
http://arsiv.sabah.com.tr/2007/09/13/em/haber,2FF44A34CC9E4424AE7D1733DB4F794D.html
http://arsiv.sabah.com.tr/2007/09/13/em/haber,2FF44A34CC9E4424AE7D1733DB4F
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Esaslar Tebliği (Seri:III No:14 VDMK Tebliği)12 hazırlanmıştır.  Sözü edilen tebliğe 

dayanarak 1992-1998 yılları arasında 299.093,30 TL13 tutarında varlığa dayalı 

menkul kıymet ihraç edilmiştir. Ancak 1998 yılından sonraki yüksek enflasyonlu 

dönemde14 kamu sektörü tarafından ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerine 

%0’lık oran üzerinde vergi uygulanması15, özel sektör tarafından ihraç edilen varlığa 

dayalı menkul kıymetlerin satışını önemli ölçüde engellemiştir. 

 Uzun diyebileceğimiz bir süre (1998-2007 yılları arası 10 yıl) unutulan16 

varlığa dayalı menkul kıymetler 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla (5582 Sayılı Kanun)17 

yeniden popülarite kazanmıştır.   

5582 sayılı Kanunla; İcra ve İflâs Kanununda18,  eski SPKn’da, 4077 sayılı eski 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda19, 3226 sayılı Finansal Kiralama 

Kanununda20, 2985 sayılı Toplu Konut Kanununda21, 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununda22, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda23, 492 sayılı Harçlar 

                                                 
12 RG. 31.07.1992, S. 21301. 
13 Söz konusu rakam ilgili yılların toplamı olup, enflasyondan arındırılmamıştır. Söz konusu verilere 

ve 2003 yılı üzerinden sabit fiyatlı rakamlar için bkz. adresinde yer alan SPKr Aylık Bülteni. 
14 Enflasyon verileri için bkz.   
15 “Crowding Out Effect” (Dışlama Etkisi), Devletin iç borçlanma yoluyla ve yüksek faiz oranlarıyla 

borçlanarak tasarruf sahiplerini kendine çekmesi sonucu özel sektörün sermaye piyasasından 

borçlanamaması diğer bir deyişle dışarıda kalmasını ifade eder. 
16 Bu zaman aralığında yapılan değişiklik, SPKn’un 13/A maddesine 15.12.1999 tarih ve 4487 sayılı 

Kanunla (RG. 18.12.1999 S. 23910) “Varlığa dayalı menkul kıymetler itfa edilinceye kadar, bunların 

karşılığını oluşturan alacaklar ve duran varlıklar, başka bir amaçla tasarruf edilemez, rehnedilemez, 

teminat gösterilemez, haczedilemez” hükmünün eklenmesinden ibarettir.  
17 RG. 06.03.2007, S. 26454. 
18 RG. 19.06.1932, S. 2128. 
19 RG. 08.03.1995, S. 22221. Bundan böyle, çalışmamızda “eski TKHK ” olarak ifade edilecektir. 
20 RG. 28.06.1985, S. 18795. Sözkonusu kanun  “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 

Şirketleri Kanunu” (13.12.2012, S. 28496) ile yürülükten kaldırılmıştır.  
21 RG. 17.03.1984, S.18344. 
22 RG. 06.01.1961, S.10700. 
23 RG. 23.07.1956, S. 9362.  
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Kanununda24, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda25 ve 3065 sayılı Katma Değer 

Vergisi Kanununda26 yapılan değişikliklerle Ülkemiz, halk arasında “mortgage” 

olarak adlandırılan konut finansmanı kavramı ile tanışmıştır.  

 Tüm bu değişiklikleri takiben 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu  

(SPKn)27  30.12.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

5582 sayılı Kanunla getirilen ve eski SPKn’na eklenen düzenlemeler yeni 

Sermaye Piyasası Kanunu’nda da yer almakta olup, eski SPKn’nun 13/A, 13/B, 

38/A, 38/B, 38/C, 40/D, 46/A ve 46/C maddeleri SPKn’da 57-61’inci maddeleri 

arasında “Konut ve Varlık Finansmanı ile İpotek Finansman Kuruluşları” bölüm 

başlığı altında toplanmıştır.28  

Diğer taraftan, Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-

58.1 VİDMK Tebliği)29 09.01.2014 tarihinde ve Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği 

(III-59.1 TMK Tebliği) 30 21.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Sermaye Piyasası Kanunu dışında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

da değişmiştir. 6502 sayılı yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK)31 

28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

                                                 
24 RG. 17.07.1964, S. 11756.  
25 RG. 11.07.1964, S. 11751.  
26 RG. 02.11.1984, S. 18563.  
27 RG. 30.12.2012, S. 28513. Bundan böyle, çalışmamızda “SPKn ” olarak ifade edilecektir. 
28  Eski SPKn ve SPKn: 13/A ve 13/B -59;  38/A -57; 38/B ve 38/C -58;  40/D - 76;  46/C – 60. 
29 Söz konusu tebliğle, 27/8/2008 tarihli ve 26980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlık 

Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: 

III, No: 35) ile 4/8/2007 tarihli ve 26603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konut Finansmanı 

Fonlarına ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (Seri: III, No: 34) 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
30 Söz konusu tebliğle, 4/8/2007 tarihli ve 26603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İpotek Teminatlı 

Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No: 33) ile 12/9/2009 tarihli ve 27347 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: 

III, No: 38) yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Sözü edilen tüm yasal düzenlemeler konumuz bakımından büyük önem 

taşımaktadır. Konunun ülkemizdeki gelişim aşamalarını takip edebilmek için de 

çalışmamızda yeni düzenlemeler yanında eski düzenlemeler de inceleme konusu 

yapılmıştır. 

Ülkemiz “Menkul kıymetleştirme” yanında “Mortgage” kavramı ile de 5582 

sayılı Kanunla tanışmıştır.   

Mortgage, basın ve yayın organlarında yer alan haberler yanında bilimsel 

makalelerde de yoğun biçimde; yoksul kesimin konut ihtiyacını karşılayacak, 

sermaye piyasalarına derinlik sağlayacak bir araç, hatta bunun ötesinde ülke 

ekonomisini derleyip toparlayacak bir mucize olarak değerlendirilmiştir.  

Ancak, sözkonusu kavramın Türkçesi üzerinde dahi henüz birlik 

sağlanabilmiş değildir. Türk Dil Kurumu tarafından, XIV. yüzyıldan itibaren 

Türkçede rehin - ipotek anlamına gelen “tutu” kavramından yola çıkılarak “tutulu 

satış” ve bu kavramın kısaltılmış hali olan  “tutsat” kavramı önerilmiştir32. Bununla 

beraber “mortgage” adlandırması genel olarak kabul görmekte ve toplumun önemli 

bir kesimi tarafından kullanılmaktadır.  

 5582 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler basın yayın organları ve toplum 

tarafından taşınmazlara özellikle konutlara yönelik olarak değerlendirilmiştir. Ancak, 

varlığa dayalı senet ihracı ve menkul kıymetleştirmenin sadece “taşınmazlara” has 

bir araç olarak ele alınması yanlıştır. Nitekim Sermaye Piyasası Kanunu 

düzenlemeleri ve dünya sermaye piyasalarındaki varlığa dayalı senetlerin çeşitliliği 

de menkul kıymetleştirmenin taşınmazlarla sınırlı olmadığını ortaya koymaktadır. 

                                                                                                                                          
31 28.11.2013, S. 28835. Bundan böyle, çalışmamızda “TKHK ” olarak ifade edilecektir. Yürürlükten 

kalkan TKHK ise, “eski” ibaresiyle anılacaktır. 
32 15.02.2007 tarihli basın açıklaması için bkz. (http://www.tdk.gov.tr) 
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II- Çalışmanın Amacı ve İnceleme Sınırları 

Konut Finansmanı (mortgage) ile ilgili şimdiye kadar pek çok makale ve tez 

yayımlanmıştır. Bununla beraber, konut finansmanı, menkul kıymetleştirme başlığı 

altında ele alınmış değildir.  

Menkul kıymetleştirme kavramı, tam da bu noktada ayrıştırmayı sağlayacak 

hukuki kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Menkul kıymetleştirme, konut 

finansmanı kavramını da içine alan hukuki bir kavram olması nedeniyle 

çalışmamızda ana konu olarak tercih edilmiştir.  

Menkul kıymetleştirme birbiri ile ters iki farklı hukuki ilişkinin birbirine 

eklenmesi33 nedeniyle ilginç ve bir o kadar da hukuki sorunlar içeren bir kurumdur. 

Birbirine eklenen bu hukuki ilişkilerden biri özel hukuk ilişkisi (tüketici kredisi, 

vadeli satış, kira, telif hakkının devri vb.) diğeri ise sermaye piyasası ilişkisidir 

(sermaye piyasası aracı ihracı). Bu ilişkiyi aşağıdaki şekilde gösterebiliriz. 

 

                                                 
33 FRANKEL, Tamar: “Securitization:The Conflict Between Personal and Market Law (Contract and 

Property)”, Annual Review of Banking Law, Mart 1999, Sayı:18, S.197-220, s.200 

(www.westlaw.com); FRANKEL, Tamar: Securitization: Structured Financing, Financial Assets 

Pools and Asset-Backed Securities, Fathom Pub. Co., Second Edition, 2006 (Securitization) s.223-225 

$

Kredi Kurumu

Mülk Sahibi

Hakkı Satın Alan

İhraççı

Kredi Kullanan

Kira Ödeyen

Hakkını Satan

 
$

 

$

 
$

Yatırımcı

I- Kredi ilişkisi, kira ilişkisi, vadeli mal satımı, fikri 

mülkiyet hakkının kullanımının devri vb.
II- Sermaye piyasası araçlarının satışı

http://www.westlaw.com/
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Menkul kıymetleştirme, çeşitli varlıkları (eşya, hak veya alacak) mevcut 

hukuki ilişkiden soyutlayıp başka bir şeye (sermaye piyasası aracı) dönüştürmesi 

nedeniyle “simyacılık”34 olarak tanımlanmıştır.  

Bu kapsamda; ekonomik bir değer ifade eden varlıkların (maddi, gayri maddi, 

taşınır, taşınmaz eşyalar ile haklar, alacaklar vb.) tedavülü mümkün bir senede 

bağlanması, varlığın getirisinin ve/veya değerinin senet sahibi lehine teminat 

gösterilmesi, senedin halka arz edilerek veya edilmeksizin satışını, senetle ilgili 

ödemelerin (kar payı, faiz vb.) yapılması, senedin vade sonunda itfası, işleme katılan 

tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hukuki tanımlarının 

yapılması incelememizin konusunu oluşturmaktadır.  

Çalışma konumuz, temel olarak alacakların teminat olduğu menkul 

kıymetleştirme işlemidir. Menkul kıymetleştirme, hukuk ve finans alanlarına ait 

kavramların ve kurumların beraber uygulandığı bir kurumdur. Bu nedenle,  

çalışmamızın giriş bölümde bu kurumla ilgili olarak sık sık dile getireceğimiz hukuk 

alanına ait kavramlar yanında finans alanına ilişkin kavramların da kısa tanımları, 

hukuki nitelikleri, çalışmamızla ilgisi olduğu ölçüde hüküm ve sonuçları ele 

alınmıştır.  

 

                                                 
34 SCHWARCZ, Steven: “The Alchemy of Asset Securitization”, Standford Journal of Law, Business 

&Finance, Vol 1, 1994, S.133-154, s.134  (The Alchemy); Amerikalı bir avukat tarafından menkul 

kıymetleştirme, “Bir kişinin en kıymetli varlıklarının, karmaşık hukuki işlem ve eylemlerle 

kaybolması”(It’s a perversion of natural law if the jewel of a company could be spirited away by 

lawyers) şeklinde betimlenmiştir. Bkz. SCHWARCZ, The Alchemy, s.134 dipnot:3 
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§.2.Temel Kavramlar  

I- Menkul Kıymetleştirme 

A. Tanım  

Öğretide menkul kıymetleştirme deyiminin, bu hukuki sürecin anavatanı 

kabul edilen ABD’de kullanılan “securitization”35 kelimesinin Türkçeleştirilmiş 

şeklidir.36  Bu deyimin sözlük anlamı, malvarlığı haklarının (özellikle teminatlı 

alacakların) sermaye sağlamak amacıyla finansal mühendislik aracılığıyla menkul 

kıymet haline dönüştürülmesi ve yatırımcılara satılmasıdır.37  

 Menkul kıymetleştirme, finansal anlamda en basit tanımıyla bir kişiye ait 

(gerçek veya tüzel kişi) malvarlığının sermaye piyasalarında alım/satımı mümkün 

menkul kıymete dönüştürülmesidir. Menkul kıymetleştirme, parasal bir değerin, 

çeşitli aşamalardan geçirilerek ticareti mümkün38 bir araca dönüştürülmesini ifade 

etmekte olup, süreç içinde pek çok hukuki kurum ve taraf yer almaktadır. 

                                                 
35 1940 tarihli Investment Company Act of 1940’ta (yatırım şirketi kanunu) “securitization”, “asset 

securitization” ve “structured finance” terimleri birbiri yerine kullanılmakta olup her bir terim 

varlıklardan kaynaklanan nakit akımını kullanarak fon sağlamayı ifade etmektedir. 

(http://www.law.uc.edu/CCL/InvCoAct/index.html - 13.01.2012 tarihinde ziyaret edilmiştir.)  
36 POROY, Reha/TEKİNALP, Ünal/ÇAMOĞLU, Ersin: Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku, 9.Bası, 

İstanbul, 2003, s.546 
37 Blacks Law Dictionary, 8.Baskı, 2004, s.1384; Reuters Financial Glossary, 2. Baskı, 2003, s.187; 

Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press 2009; 

http://www.investopedia.com (22.04.2013 tarihinde ziyaret edilmiştir) SPKr tarafından yapılan tanım 

ise likit olmayan finansal aktiflerin pazarlanabilir sermaye piyasası araçlarına dönüştürülmesi 

şeklindedir. http://www.yatirimyapiyorum.gov.tr/soezluek.aspx (22.04.2013 tarihinde ziyaret 

edilmiştir) 
38 Tanımlamada, tedavül edebilir kavramı yerine; alım/satımı veya ticareti mümkün ifadesinin 

kullanılmıştır. Buradaki amaç hukuki bir tedavül edilebilirlik yerine fiili bir tedavüle işaret etmektedir. 

Zira tedavül edebilen her kıymetli evrak gerçekte ticari bir mal gibi alınıp satılamamaktadır. Kambiyo 

senetleri, emtiayı temsil eden senetler vb. tedavül edebilen senetlerdir. Ancak,  hiçbir zaman çek, 

bono, konşimento gibi senetler, bir mal/eşya gibi alınıp satılmamaktadır. 

http://www.law.uc.edu/CCL/InvCoAct/index.html%20-%2013.01.2012
http://www.investopedia.com/
http://www.yatirimyapiyorum.gov.tr/soezluek.aspx
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Menkul kıymetleştirmenin pazarlama, satış ve muhasebe gibi farklı alanlarda 

daha pek çok tanımı yapılmaktadır.39  

Bir tanıma göre menkul kıymetleştirme, bir varlığın (taşınır, taşınmaz mal, 

alacak hakkı vb.) değerinin veya varlıktan kaynaklanan nakit akımının (faiz, kira vb.) 

menkul kıymet niteliğinde bir senede bağlanarak satışıdır. Varlıkların bir malvarlığı 

havuzunda toplanması ve toplanan malvarlığınının senede bağlanarak (sermaye 

piyasası araçları) yatırımcılara satılması şeklinde iki aşamadan oluşmaktadır.40  

Menkul kıymetleştirme kredi alacağı (taşınır, taşınmaz, tüketici kredisi), taksitli 

satış sözleşmesi41, finansal kiralama alacağı gibi küçük tutarlardaki alacakların likit42 

                                                 
39 Menkul kıymetleştirme, alacak ve varlıkların bir araya toplanıp bu alacak ve varlıklar teminat teşkil 

edecek şekilde sermaye piyasası aracı ihracıdır. (FABOZZİ, Frank J.: “Overview”, Handbook of 

Structured Financial Products, New Hope, 1998, (s.1-5), s.2 ; CHAMMAH, Walid A.: “An Overview 

of Securitization”, Asset Securitization, 1991, s.2); Kredi alacaklarının ödenmeme riskini göz önüne 

alan bir başka tanıma göre, tek bir kişinin tüm kredi alacağını yüklenmesi yerine geniş bir yatırımcı 

kitlesi tarafından yüklenilmesi için alım ve satımı mümkün sermaye piyasası aracına 

dönüştürülmesidir. (HENDERSON, John/SCOTT, Jonathan P.: Securitization, 1988, s.2; BAUMS, 

Thedor: “Asset-Backed Finanzierungen im deutschen Wirtschaftsrecht”, Wertpapier-Mitteilungen, 

1993, s.2 (www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/baums/Bilder_und_Daten/Arbeitspapiere/paper201.pdf)); 

Menkul kıymetleştirmenin ekonomik büyüme ve gelişme üzerindeki etkisi dikkate alınarak yapılan bir 

tanıma göre; menkul kıymetleştirme “ölü” (dead) tabir edilen sermayenin tekrar yatırıma 

yönlendirilmesidir. (DE SOTO, H.: The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumps in the West an 

Fails Everywhere Else, Newyork, 2000, s.23; yazar “ölü” ifadesiyle likit olmayan, taşınmaz gibi 

sermaye kalemlerini işaret etmektedir.); Menkul kıymetleştirmenin malvarlığı üzerindeki etkisini 

dikkate alan bir bir başka tanıma göre ise, finansman sağlamak amacıyla bir şirketin bazı varlıklarının 

şirketin mali risklerinden uzaklaştırarak şirket dışına çıkarılması sürecidir. [SCHWARCZ, Steven L: 

“The Universal Language of International Securitization”, Duke Journal of Comparative & 

International Law, Vol.12, 285/2002, (s.285-308),s.285 (Universal Language)]; Türk öğretisinde de 

çoğunlukla ekonomik tanımların benimsendiği görülmektedir. (Tartışmalar için bkz. “Teori ve 

Uygulama Açısından İpotekli Borç Senetleri Sempozyumu”, BTHAE yayınları, Ankara 1984) 
40 BORMAT Joan: “Securitization: An Overview”, Handbook of Asset-Backed Securities, Newyork, 

1990, S.3-22, s.4 
41 Dilimize taksitli satış sözleşmesi şeklinde çevrilen “consumer installment contracts” ifadesi tüketim 

mallarının satışının finansmanında kullanılan bir yöntem olup, ABD’de bu sözleşmeler kredi 

kurumları arasında iskonto esasına göre satılabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. 

(http://www.capitalfunders.com/ConsumerInstallmentPortfolios.htm- 18.02.2012 tarihinde ziyaret 

edilmiştir.)  
42 Likit ifadesi; bir varlığın kısa sürede, kolaylıkla ve önemli bir komisyon, faiz vb. gider yapmaksızın 

paraya dönüşebilmesini ifade etmektedir. 

http://www.capitalfunders.com/ConsumerInstallmentPortfolios.htm
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ve ikincil piyasada dolaşımı mümkün olan43 sabit getirili sermaye piyasası aracına 

dönüştürülmesi sürecidir.44  

Popüler kültürde ise, menkul kıymetleştirme “kremalı pastaya”45 

benzetilmektedir. Devralınan alacaklar aynen bir pasta gibi kat kat dizilmekte, 

ardından dilimler halinde yatırımcılara pazarlanmaktadır. Pastanın her bir dilimi, 

devralınan alacakların küçük bir parçasını içermekte ve sermaye piyasası aracı olarak 

satılmaktadır. 

Biz bu tanımlarda, likit olmayan varlık gelirlerinin, sınırlı sorumluluk ilkesi 

gözetilerek alım satımı mümkün sermaye piyasası araçları şeklinde ihraç edilmesi46 

şeklindeki menkul kıymetleştirme tanımını benimsemekteyiz. Söz konusu tanım, bir 

yandan varlıklar arasında herhangi bir ayrım (ipotekle veya başka bir güvence altına 

alınıp alınmadığını veya sabit bir getiri sağlayıp sağlamadığını) gözetmeksizin getiri 

sağlayan tüm varlıkları kapsamakta, diğer yandan, sınırlı sorumluluk esası getirerek 

yatırımcıların sadece satın alma bedelleri kadar risk aldıkları, alacağın kaynağını 

teşkil eden temel ilişkiye dâhil olmadıklarını ifade etmektedir. Ayrıca, “alım satımı 

mümkün” ifadesi kullanılarak sermaye piyasası aracının tedavül kabiliyeti de tanım 

içine dâhil edilmiştir. Böylece son tanım, ileride üzerinde duracağımız iki aşamalı47 

bir sistemin varlığına dikkat çekmektedir.48 Varlıklar üzerinde mülkiyetten 

                                                 
43 DOĞRU, Halil: Menkul Kıymetleştirme & Mortgage- Genel ve Hukuki Esaslar, Doğru, İstanbul, 

2007,  s.3; WALMSLEY, Julian: The New Financial Instruments, 1988, s.227 
44 Oxford University Press. The New Oxford American Dictionary, First Edition, New York, 2001; 

anılan sözlükte menkul kıymetleştirmenin ikinci anlamı olarak, kredi kurumlarının bilançolarında yer 

alan alacak haklarının satışı yapılabilir sermaye piyasası araçlarına dönüştürülmesi verilmiştir. 
45 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8239033.stm (26.01.2012 tarihinde ziyaret edilmiştir) 
46 GRAFF, s.235 
47 Söz konusu iki aşamalı yapı “two-stage asset transformation methodology” olarak 

adlandırılmaktadır. Bu yöntem Amerika Birleşik Devletlerin’de patent koruması altında olup, sistemin 

işleyişi için bkz. http://www.freepatentsonline.com/7865416.pdf (21.04.2012 tarihinde ziyaret 

edilmiştir) 
48 GRAFF, s.246 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8239033.stm
http://www.freepatentsonline.com/7865416.pdf
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kaynaklanan hakların temliki ilk aşama, bu hakların tedavülü mümkün sermaye 

piyasası araçlarına bağlanması ise ikinci aşamadır. 

Menkul kıymetleştirmede güdülen amaç, varlık/alacaklar ile bu 

varlık/alacakların teminatının yalnızca menkul kıymet sahiplerine tahsis edilmesini 

sağlamaktır. Örneğin, bir şirket tarafından geleneksel yöntemlerle sermaye piyasası 

aracı (tahvil) ihraç edildiğinde, sermaye piyasası aracını satın alan yatırımcılar, rehin 

gibi bir teminat verilmesi durumunda bile şirketin mali durumundaki değişmeleri 

takip etmek durumundadır.49 Diğer bir deyişle, şirketin iflas riskini taşımaktadırlar. 

Oysa menkul kıymetleştirmede, varlık/alacaklar ile bu varlık/alacakların teminatı 

şirketin malvarlığınından çeşitli yöntemlerle ayrılmakta olup, şirketin iflas riskinden 

arî olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının sahiplerine tahsis edilmektedir.

 Son olarak, menkul kıymetleştirme dar ve geniş anlamda olmak üzere 

tanımlanmaktadır. Dar anlamıyla menkul kıymetleştirme rehinle teminat altına 

alınmış bir alacak hakkının alacağın temlikiyle üçüncü kişi konumundaki bir başka 

kuruluşa devredilmesi ve devralına alacakların teminatı altında menkul kıymet ihraç 

etmesi şeklinde tanımlabilir. Geniş anlamıyla menkul kıymetleştirme ise bir başka 

kuruluş ve alacağın temliki işlemleri bulunmaksızın, alacakların teminat gösterilip 

sermaye piyasası araçlarına dönüştürülmesi şeklinde tanımlabilir. 

                                                 
49 SCHWARCZ, Universal Language, s.286 
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B. Menkul Kıymetleştirmenin Benzer Kavramlardan Ayrılması 

1- Factoring ve Menkul Kıymetleştirme 

Factoring ve menkul kıymetleştirme arasında önemli farklılıklar bulunmakla 

beraber her iki işlemde de, işletme kendi faaliyetinden kaynaklanan bir alacağı 

başkasına devretmek suretiyle kendisine finansman sağlamaktadır.50  

 Factoring, mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan kısa vadeli ticari 

alacakların bir faktoring şirketine (faktor) devriyle, alacağın faktor tarafından tahsil 

edilmesidir.51 Hukuksal niteliği, faktoringin “gerçek faktoring” ve “gerçek olmayan 

faktoring” olmasına göre yapılmakta olup, gerçek faktoringin hukuksal niteliğinin 

alacağın devri; gerçek olmayan faktoringin ise atipik bir ödünç olduğu ifade 

edilmiştir.52 Factoring, alacağın devri, kredi53, hizmet ve vekâlet gibi iş görme 

sözleşmelerine ait unsurları bünyesinde taşımaktadır.54 Factoringte alacak faktor 

tarafından devralınmakta, alacaklı firmaya piyasa faizi ve giderler üzerinden 

iskontolu bir tutar ödenmektedir.  Factoringte, alacaklı firma aslında kendisinin tahsil 

etmek zorunda olduğu bir alacağın tahsilini profesyonel bir işletme tarafından 

yapılmasını sağlamaktır. Menkul kıymetleştirmede gözetilen amaç, tahsil kolaylığı 

değil, alacaklara dayalı sermaye piyasası araçlarını satın alan yatırımcıların, 

alacakların ilk sahibi olan firmanın iflas riskinden korunmasıdır. 

                                                 
50 DOĞRU, Halil: “Faktoring ve Menkul Kıymetleştirme İşlemlerinin Hukuki Niteliği ve Ödünç 

Olarak Kabullerinin Yaratacağı Hukuki Meseleler” (Faktoring), Legal Hukuk Dergisi, Eylül 2007, 

S.2857-2867, s.2857; SCHWARCZ, The Alchemy, s.144; BAUMS, s.22; KOTHARİ, s.72 
51 UZUNOĞLU, Sadi: Yeni Finansman Teknikleri, 2.Bası,1998, s.17; ÖZAKMAN, Cumhur: 

Faktoring Sözleşmeleri, 1989, s.13; TİRYAKİ, Betül: “Faktoring İşlemi ve Faktoring İşleminin 

Hukuki Niteliği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, 2006, S.189-214, 

s.189 (Faktoring) 
52 KOCAMAN, Arif: Faktoring İşleminin Hukuki Niteliği, 1992, s.16 ve s.129; TEKİNALP, Banka 

Hukuku, 2009, s.496; Alacağın temliki ile Faktoring arasındaki farklar için Bkz. KILIÇOĞLU, 

Ahmet; Borçlar Hukuku: Genel Hükümler,6.Bası, Ankara, 2005, s.599 
53 KOCAMAN, s.25; TİRYAKİ, Faktoring, s.201-202 
54 ÖZAKMAN, Cumhur: “Factoring ve Türkiye’de Uygulaması”, İktisadi Araştırmalar Vakfı 

30.11.1990 Tarihli Semineri, 1991, S.15-21, s.20; TİRYAKİ, Faktoring, s.209 
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 Aralarındaki farklar şu şekilde sıralabilir55; 

- Alacağın olağan şekilde devrinde, devrin borçluya bildirilmesine veya 

borçlunun bunu kabul etmesine ihtiyaç yoktur.56 Ancak, devrin borçluya 

bildirilmemesi durumunda borçlunun iyiniyetli ifasının geçerli olması veya 

borcu tevdi hakkı ortaya çıkmaktadır. Menkul kıymetleştirmede ise, borçlu 

çoğu kez alacağın özel amaçlı bir kuruluşa devredildiğini bilmemekte, 

ödemelerini kredi aldığı kuruma yapmaktadır. 

- Faktoringde çoğu zaman tahsili zor alacakların profesyonel bir kurum 

aracılığıyla tahsili amaçlanır. Menkul kıymetleştirmede ise tam tersi, tahsili en 

kolay, sorunsuz alacaklar işleme konu edilmektedir. Faktoring, alacakların 

tahsilini amaçlamakta iken dolaylı olarak finansman sağlanmaktadır. Menkul 

kıymetleştirmede ise finansman sağlama dolaylı değil, doğrudan amaçtır.57 

- Faktoringde alacakları devralan şirket, tahsil zorluğuyla orantılı olarak yüksek 

komisyon veya yüksek iskonto oranı uygular. Menkul kıymetleştirmede ise 

iflas riski ortadan kaldırıldığından düşük faiz oranı kullanılarak düşük iskonto 

oranı uygulanır.  

Ancak iki kurumun birbirlerine göre avantajlı ve dezavantajlı yanları 

bulunmaktadır. Faktoring doğmuş ve vadesine kısa süre kalmış alacaklar; menkul 

kıymetleştirme ileride doğacak ve uzun vadeli alacaklar için kullanılır. Dolayısıyla, 

menkul kıymetleştirme faktoringe göre, kaynak firmanın uzun dönemli finansmanı 

sağlamaya yöneliktir. Faktoring ise bu kapsamda kısa vadeli bir finansman yöntemi 

                                                 
55 IMHOFF, Eugene A.Jr.: “Asset Securitization: Economic Effects and Accounting Issues”, 

Accounting Horizons, 1992, Vol. 6, Iss.1, S.5-16, s. 6; Asset Securitization, s.4-5 
56 KILIÇOĞLU, s.592; KILIÇOĞLU, Ahmet; Borçlar Hukuku: Genel Hükümler (Yeni Borçlar 

Kanunu’na Göre Hazırlanmış) Genişletilmiş 16. Bası, Ankara, 2012 (Yeni BK) s.781 
57 KOTHARİ, s.72 
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olarak gündeme gelmektedir. Ayrıca, küçük ve orta ölçekli firmalar için, menkul 

kıymetleştirme (kayda alma, değerleme, hukuki danışma vb. masraflar) karşısında 

faktoring şirketleri daha ucuz ve basit yöntemler sunabilir.58  

Hatta III-59.1 TMK Tebliği uyarınca faktoring kuruluşları ihraççı statüsünde 

olup, faktoring alacaklarının teminatı altında VTMK ihraç edilebilmesi 

mümkündür.59  

2- Menkul Kıymetleştirme ve Rehinli Tahvilat  

MK’nun 970-972 maddelerinde düzenlenen rehinli tahvilat büyük ölçüde 

ipotekli sermaye piyasası araçlarına benzemektedir. Hatta SPKn’nunda düzenlenen 

ipotekli sermaye piyasası araçlarının, MK’da düzenlenen rehinli tahvilatla aynı 

hukuki yapıya sahiptir.  Medeni Kanunumuza kaynak teşklil eden İsviçre Medeni 

Kanunu’nda rehinli tahvilat 916, 917 ve 918’inci maddelerde düzenlenmişken, bu 

hükümlerin yetersizliği nedeniyle İsviçre’de rehinli tahvili düzenleyen özel bir kanun 

çıkarılmış ve İsviçre Medeni Kanunu’ndaki hükümler kaldırılmıştır.60 

Hukukumuzda düzenlendiği şekliyle rehinli tahvilat; ihracı yapan kredi 

kuruluşunun aktifinde bulunan ipotekle teminat altına alınmış kredi alacakları 

                                                 
58 SCHWARCZ, The Alchemy, s.144-145; 1991 yılında hastanelerin alacakları için menkul 

kıymetleştirme ve faktoring arasındaki farkları göstermeye yönelik olarak yapılan bir çalışmaya 

(FERCONİO Sandra/LANE Michael R; Financing maneuvers: two opportunities to boost a hospital's 

working capital - factoring and asset-backed securities - Special Report Healthcare Financial 

Management, Oct, 1991) göre (http://findarticles.com/p/articles/mi_m3257/is_n10_v45/ai_11405678/ 

adresinden ulaşılabilir) faktoringte, faktör alacakların tahsil edilememe riskini de dikkate alarak 

alacakları devralırken iskonto oranını yüksek tutmaktadır. Diğer bir deyişle, risk primini kendi 

ücretine eklemektedir. Oysa menkul kıymetleştirmede tahsil edilememe riski sermaye piyasası 

aracılığı ile transfer edildiğinden, alacakların temlikinde risk primi iskonto oranına eklenmemektedir. 

Yapılan çalışmada faktoringin menkul kıymetleştirmeye göre %30 ile %40 arasında değişen risk primi 

ihtiva ettiği saptanmıştır.   
59 Çağdaş Faktoring A.Ş. tarafından 05.11.2012 tarihinde faktoring alacaklarının teminatı karşılığında 

varlık teminat menkul kıymet ihraç başvurusu SPKr kaydına alınmıştır. (www.spk.gov.tr – SPK 

Bülteni) 
60 OĞUZMAN/SELİÇİ/ÖZDEMİR-OKAY, s.824-825; bkz. SELİÇİ, Özer; Mortgage İpoteğe Dayalı 

Uzunvadeli Konut Kredisi Semineri 2001 – İktisadi Araştırmalar Vakfı & AXA Oyak Sigorta, s.91; 

DOĞRU, s.31; SİRMEN, A. Lâle: Eşya Hukuku, Ankara 2013, s. 705. 

http://findarticles.com/p/search/?qa=Sandra%20Ferconio
http://findarticles.com/p/search/?qa=Michael%20R.%20Lane
http://findarticles.com/p/articles/mi_m3257/
http://findarticles.com/p/articles/mi_m3257/
http://findarticles.com/p/articles/mi_m3257/is_n10_v45/
http://findarticles.com/p/articles/mi_m3257/is_n10_v45/ai_11405678/
http://www.spk.gov.tr/
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üzerinde rehinli tahvil sahipleri lehine, kanun hükmü uyarınca rehin hakkı sağlayan 

menkul kıymetlerdir.61 Rehinli tahvilat, MK’da düzenlenmiş olan ipotekli borç 

senedi ve irad senedinden farklı hukuki yapıya sahip olup, taşınmaz rehni ile teminat 

altına alınmış taşınmaz kredi işlemi (finansman kaynağı) olarak kabul edilmektedir.62 

Rehinli tahvilatın hangi şartlarla, nasıl çıkarılabileceği, hangi kredi 

kuruluşlarının yetkili olduğu, yetki verecek makamın izin vermekle yetkili olacağı 

MK’da düzenlenmemekte, bu konuda özel bir kanun yapılacağı ifade edilmektedir 

(MK m.972/II). 

SPK’nun ve SPKr’nun yayımladığı tebliğlerin, ihtiyaç duyulan özel 

düzenleme açığını kapatıp kapatmadığı öğretide tartışılmış, bu düzenlemelerin amacı 

tam olarak gerçekleştirmemekle beraber bazı imkânlar sağladığı ancak menkul 

kıymetleri satın alan yatırımcıların korunmadığı ifade edilmiştir.63 Öte yandan, söz 

konusu görüşler 5582 sayılı Kanun öncesinde yapıldığı, söz konusu kanun sonrasında 

SPKn’na eklenen ve SPKr tarafından tebliğ şeklindeki düzenlemelerle menkul 

kıymetlerin satışından ifasına kadar olan sürecin ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş 

olduğu görülmektedir. 

Özünde bir alacak rehni olan, rehinli tahvilat ile SPKn’nunda düzenlenen 

ipotekli sermaye piyasası araçları benzer hukuki yapıya sahip olsa da aralarında 

farklar bulunmaktadır. 

Öncelikle, ipotekli sermaye piyasası araçları SPKn’nunda düzenlenmekle 

beraber “sermaye piyasası aracı” statüsü kazanmış olup, sermaye piyasası araçlarının 

                                                 
61 OĞUZMAN/SELİÇİ/ÖZDEMİR-OKAY, s.824; DOĞRU, s.32 
62 AKİPEK/AKINTÜRK, s.880; OĞUZMAN/SELİÇİ/ÖZDEMİR-OKAY, s.825 
63 OĞUZMAN/SELİÇİ/ÖZDEMİR-OKAY, s.825; SELİÇİ, Mortgage, s.91-92 
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ihraç/halka arz, şekil şartları, alım/satım esasları, kayıtların tutulması vb. gibi ilke ve 

kurallara tabi olmaktadır.  

 Rehinli tahvil sahipleri lehine teminat ise, kredi kuruluşunun taşınmaz rehni 

ile teminat altına alınmış alacakları ve diğer cari işlemlerinden doğan alacaklar 

üzerinde kanunen doğmakta64 olup alacak üzerinde rehnin bir türüdür.65  

İpotekli sermaye piyasası araçları için kanunen doğan bir rehin hakkı söz 

konusu olmayıp, SPKn’nun 59. maddesinde, teminat havuzundaki varlıkların ihraç 

edilecek senetlerin teminatı olduğu belirtilmekte yetinilmiştir. Öğretide, SPKn’nunda 

açık olarak rehinden bahsedilmediği için, SPKn’nundaki teminatın MK’nunda 

düzenlenmemiş “yeni bir tür teminat” olduğu ifade edilmiştir.66 SPKn’unda yeni bir 

teminat türü yaratmak yerine, MK’nunla irtibat kurularak, rehinli tahvilatta olduğu 

gibi “alacak rehni” kurulduğunun ifade edilmesi yerinde olacaktır. Nitekim öğretide, 

MK’nun “gayrimenkul rehin hukuku” sistemini temel aldığı, bu nedenle hukuki 

çerçevenin bu hususa dikkat edilerek çizilmesi, SPKn ve diğer alt düzenlemelerin 

(SPKr Tebliğleri) ana sisteme bağlı kalarak yapılması gerektiği ifade edilmektedir.67 

C. Menkul Kıymetleştirme Türleri 

 Menkul kıymetleştirme türleri; “hukuk sistemi”, “kaynak firma sayısı”,  

“bilanço” esas alınarak üç farklı şekilde sınıflandırılabilir. 

1- Hukuk Sistemi Esas Alınarak Yapılan Ayrım 

Menkul kıymetleştirme, ülkeden ülkeye değişmekle beraber esas olarak iki 

yöntemle gerçekleştirilmektedir. Bunlar, Kıta Avrupası Hukuk Sistemi ve özellikle 

                                                 
64 OĞUZMAN/SELİÇİ/ÖZDEMİR-OKAY, s.825 
65 AKİPEK/AKINTÜRK, s.879 
66 DOĞRU, s.323 
67 SELİÇİ,  Mortgage, s.116 
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Alman Sistemi ile Anglo-Saxon Hukuk Sisteminde özellikle ABD’de geçerli olan 

sistemdir68. Biz de çalışmamızda Kıta Avrupası Hukuk Sisteminde geçerli olan 

yöntemi “Alman Sistemi”, Anglo-Saxon Hukuk Sisteminde geçerli olan yöntemi 

“Amerikan Sistemi” olarak ifade etmeyi uygun buluyoruz.  

Alman tipi69 menkul kıymetleştirme “mortgage bonds” veya “pfandbriefe” 

adı verilen borçlanma aracı niteliğindeki menkul kıymetlerin satışı şeklinde 

gerçekleşmektedir. Bu borçlanma araçları, taşınmaz varlıklar ipotek edilmek 

suretiyle bu varlıklardan elde edilecek gelirler karşılığında satılmaktadır.70  

Dolayısıyla Alman tipi menkul kıymetleştirme, geniş anlamda menkul 

kıymetleştirmeyi ifade etmektedir.71 

Ayrıca, Alman tipi menkul kıymetleştirmede mevzuatta belirlenen ve 

çoğunlukla taşınmaz niteliğindeki varlıklar işleme konu edilmektedir.72 

MK’nun 930. maddesinde düzenlenmiş olan taşınmaz rehni karşılığı tahvil 

çıkarma ve SPKn’nunda düzenlenen ipotek veya varlık teminatlı menkul kıymetler73 

bu tür menkul kıymetleştirmeye örnek gösterilebilir.  

Amerikan tipi menkul kıymetleştirmede ise varlıklar, üçüncü kişi 

niteliğindeki özel amaçlı bir kuruluşa (Special Purpose Vehicle-SPV) devredilmekte, 

                                                 
68 NAZARRE-AZNAR, s.347; MASTROENİ, Orazio; “Pfandbrief-style products in Europe”, 

European Central Bank, BIS Papers, no.5, s.46  
69 19 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren Alman Rehinli Borç Senetleri Kanunu 

(Pfandbriefgesetz-PfandBG) ile düzenlenmektedir.  
70 GÜNVER, s.19-20; BAUMS, Thedor/ WYMEERSCH, Eddy: Asset-Backed Securitization in 

Europe, 1996, s.87 vd. 
71 Bkz. yukarıda s.8-12; Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Almanya, İrlanda, 

Lüksemburg, İspanya ve İsveç’te kullanılan bilanço içi menkul kıymetleştirmelere ilişkin 

karşılaştırmalı tablo için bkz. MASTROENİ, s.49-50; Avrupa Birliğinin konuyla ilgili olarak 

yürürlükte bulunan Council Directive 85/611/EEC “Undertakings for the collective investment in 

transferable securities” (UCITS)’in 22/4 maddesinde temel düzenlemeler yeraldığından, Avrupa 

Birliği ülkeleri düzenlemelerinde önemli farklar bulunmamaktadır.  
72 KOTHARİ, s.358 
73 SPKn’nun 13/A maddesinde düzenlenmiş olan ipotek teminatlı menkul kıymetlere ilişkin pek çok 

hüküm Alman Rehinli Borç Senetleri Kanunundan (PfandBG) alınmıştır.  
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özel amaçlı kuruluş tarafından sermaye piyasası araçları ihraç edilmektedir. 

Varlıkların, alacağın devriyle, üçüncü bir tarafa devri bu tip menkul kıymetleştirme 

için belirleyici niteliktedir.  

Amerikan tipi menkul kıymetleştirme, dar anlamda menkul 

kıymetleştirmeyi74 karşılamaktadır. Ayrıca bu menkul kıymetleştirme tipinde, 

çoğunlukla taşınmaz niteliğindeki varlıkları konu edinen Alman tipinden farklı 

olarak, işleme konu olabilecek varlıklarda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.75 

SPKn’da düzenlenen ipoteğe veya varlığa dayalı menkul kıymetler bu türe 

örnek gösterilebilir. İpoteğe veya varlığa dayalı menkul kıymetlerde, konut 

finansmanı fonu veya varlık finansmanı fonu tarafından devralınan varlıklar karşılık 

gösterilmek suretiyle sermaye piyasası aracı ihraç edilmektedir. 

2- Kaynak Firma Sayısı Esas Alınarak Yapılan Ayrım 

Kaynak firma sayısı esas alınarak yapılan ayrım, ihraç edilecek sermaye 

piyasası araçlarının dayanağı olan varlıkların tek veya birden çok kaynak firmaya ait 

olup olmamasına göre yapılmaktadır. İhraç edilen sermaye piyasası araçlarının 

dayanak varlık ve alacakları tek bir firmaya aitse tek yapılı (one-off) menkul 

kıymetleştirme; birden fazla firma varsa çok yapılı (multiseller) menkul 

kıymetleştirme söz konusu olur.76 

                                                 
74 Bkz. yukarıda s.8-12 
75 KOTHARİ, s.358 
76 SCHWARCZ, The Alchemy, s.138 
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3- Bilanço Esasına Dayanan Ayrım 

Bu ayrım, menkul kıymetleştirmeye dayanak veya teminat teşkil eden 

varlığın kaynak firmanın malvarlığı dışına çıkarılması veya malvarlığı içinde ayrı bir 

grup olacak şekilde ayrıştırılmasını ifade etmektedir.77  

Bilanço dışı menkul kıymetleştirmede, varlıklar kaynak firma mülkiyetinden 

ayrılmakta, menkul kıymetleştirilmek amacıyla başka bir kuruma devredilmektedir. 

Bu yönü ile dar anlamlı Amerikan tipi menkul kıymetleştirmeye tekabül etmektedir. 

Bilanço içi menkul kıymetleştirmede ise, menkul kıymetleştirilen varlıklar ve 

bu varlıkların teminatı ihraççı ve kaynak firma ya da bunlardan sadece birinin 

malvarlığı içinde kalmaya devam etmektedir. Kıta Avrupası ülkelerinde, özellikle 

Almanya, Danimarka, Norveç ve İsveç’de yerel yönetimlerin finansmanında uzun 

yıllar uygulanması78 ve en ayrıntılı düzenlemelerin Almanya tarafından yapılması 

nedeniyle, bilanço içi menkul kıymetleştirmeyi Alman Sistemi olarak da ifade 

edebiliriz. Bu menkul kıymetleştirme türü aynı zamanda geniş anlamıyla menkul 

kıymetleştirmeyi karşılamaktadır. 

                                                 
77 THOMPSON, John K.: Securitization: An International Perspective, 1995, s.7; KOTHARİ, s.358 
78 THOMPSON, s.7; ERDÖNMEZ Pelin Ataman; “İpotekli Konut Finansmanı Sisteminde Menkul 

Kıymetleştirme Yöntemleri: Seçilmiş Ülke Uygulamaları”,  Bankacılar Dergisi, Yıl: 23, Sayı:81, 

Haziran 2012, s.68 vd. (www.tbb.org.tr/Dosyalar/Dergiler/Dokumanlar/Bankacilar81.pdf) 
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II- Diğer Finansal Kavramlar 

A. Mortgage 

 Mortgage Anglo-Amerikan hukuk sisteminde ipoteğe denk düşen taşınmaz 

rehni türüdür. Bir kredi borcunun geri ödenmesini güvence altına alan taşınmazın 

rehnedilmesi şeklinde tanımlanmaktadır.79  

Mortgage, ipotekten farklı olarak rehin hakkının alacaktan ayrı olarak 

devredilebilmesine imkan tanıdığı gibi “lex commisoria” yasağının bulunmaması 

şeklindeki esnekliklere80 sahiptir.81 

B. Varlık 

Finans ve muhasebe alanlarında varlık, parasal değer ifade eden her türlü 

maddi ve maddi olmayan hak ve alacağı ifade etmektedir.82 Hukuk terminolojisinde 

                                                 
79 FABOZZİ, B. Frank: “Introduction To Mortgages”, Handbook of Mortgaged-Backed Securities, 3. 

Edition, 1992, (S.9-30), s.9; SHOOK, R.J.: Online Trader's Dictionary: The Most Up-to-Date and 

Authoritative Compendium of Financial Terms, 2001, s.276; MORGAN Paul, HYLAND Mary,  

CLARK Wayne: Fisher and Lightwood’s Law of Mortgage, 13.Edition, London, 2010, s.4. 
80 Bazı yazarlarca, Anglo-Amerikan Hukuk sisteminin sahip olduğu söz konusu esnekliğin, sermaye 

piyasaları gibi sürekli değişen alanlarda daha kullanışlı olduğunu, hatta sermaye piyasaları gelişmiş 

olan Amerika ve İngiltere’nin bu gelişimi sağlamalarındaki ana etkenin, hukuk sistemleri olduğu ifade 

edilmiştir. Bkz. FISHER, Lynn M./ORDER Robert Van: “Economics of the Mortgage and Mortgage 

Institutions: Differences between Civil Law and Common Law Approaches”, Ross School of Business 

Working Paper Series, Working Paper No. 1081, 2006 (http://ssrn.com/abstract=99575 02.09.2010 

tarihinde ulaşılmıştır); LA PORTA, Rafael/ LOPEZ-DE-SILANES, Florencio/SHLEIFER, Andrei/ 

VISHNY, Robert: “Investor Protection And Corporate Governance” Journal of Financial Economics, 

58, 2000, s.3-27 (http://www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/files/IP_CorpGov.pdf 

08.05.2013 tarihinde ulaşılmıştır) 
81 WATT, Gary: “The Eurohypothec and the English Mortgage”, Maastricht Journal of European and 

Comparative Law, 2006, Volüm 13, No. 2, s. 173-194; DOĞRU, s.13-14; TOPALOĞLU, 

Mustafa:“ABD Mortgage Uygulaması ve İpotekli Konut Finansmanına İlişkin Kanun Tasarısının 

Değerlendirilmesi”, Prof.Dr. Fikret EREN’e Armağan, Ankara, 2006, s.843 vd. 
82 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından hazırlanan “Türkiye Muhasebe Standartları 

Setine” göre Varlık: Geçmişteki bazı olayların sonucu olarak işletme tarafından kontrol edilen ve 

işletmeye gelecekte ekonomik yarar sağlaması beklenilen bir kaynaktır. Maddi varlıklar: Mal veya 

hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde 

kullanılmak üzere elde tutulan ve bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen, fiziki kalemlerdir. 

Maddi olmayan varlıklar ise fiziksel niteliği olmayan tanımlanabilir parasal olmayan varlıkları ifade 

etmektedir. (Türkiye Muhasebe Standartları Setine  http://www.tmsk.org.tr adresinde ulaşılabilir) 

http://site.ebrary.com/lib/spk/Top?add.x=true&adv.x=true&c=all&d=all&f00=text&frf=author&frm=adv.x&l=all&layout=search&p00=mortgage+law&prf=Shook%2C+R.J.&sglayout=default
http://site.ebrary.com/lib/spk/Top?channelName=spk&cpage=1&d=all&docID=10007002&f00=text&f01=subject&frm=adv.x&hitsPerPage=20&l=all&layout=document&p00=mortgage+law&p01=&sch=%A0%A0%A0%A0%A0Search%A0%A0%A0%A0%A0&sortBy=score&sortOrder=desc
http://site.ebrary.com/lib/spk/Top?channelName=spk&cpage=1&d=all&docID=10007002&f00=text&f01=subject&frm=adv.x&hitsPerPage=20&l=all&layout=document&p00=mortgage+law&p01=&sch=%A0%A0%A0%A0%A0Search%A0%A0%A0%A0%A0&sortBy=score&sortOrder=desc
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Paul%20Morgan&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Mary%20Hyland&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Wayne%20Clark&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Wayne%20Clark&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
http://ssrn.com/abstract=99575
http://www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/files/IP_CorpGov.pdf%2008.05.2010
http://www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/files/IP_CorpGov.pdf%2008.05.2010
http://www.tmsk.org.tr/
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ise varlık kavramı geniş anlamda hak konusunu ifade eder.83 Hukukumuzda, hak 

sahibi olma ve borç altına girme yetkisi kişilere tanınmıştır. Kişiler parasal değer 

ifade eden ve etmeyen olarak iki tür varlık grubuna sahiptir. Parasal değer ifade eden 

varlık grubuna “malvarlığı”, parasal değer ifade etmeyen varlık grubuna ise 

“şahısvarlığı”84 ismi verilmektedir.  

Malvarlığı bir kişinin para ile ölçülebilen haklarını ve borçlarının toplamı olup; 

ayni haklar, fikri haklar, alacak hakları ve kişinin borçları malvarlığı kavramı 

içindedir.85   

 Menkul kıymetleştirme bakımından sadece parasal değer ifade eden haklar 

önem taşımaktadır. Bu kapsamda; alacak hakları (ticari bir faaliyetten doğan 

alacaklar, tazminat alacakları, sigorta alacakları, kredi alacakları, kira hakkı vb.) fikri 

ve sinai mülkiyet hakları (telif hakkı, marka, patent hakları vb.) ile taşınır ve 

taşınmaz eşyalar ve bunlar üzerindeki ayni haklar (mülkiyet, rehin) menkul 

kıymetleştirme sürecinde “varlık” olarak adlandırılacaktır. Nitekim, III-58.1 VİDMK 

Tebliği’nin 3/t maddesinde varlık; alacak, kredi, hak, teminat ve diğer varlıklar 

şeklinde tanımlanmıştır. 

C. Sermaye Piyasası Aracı 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun86 (SPKn) 3/ş maddesinde sermaye 

piyasası araçlarının menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri dahil 

SPKr tarafından belirlenen araçlar olduğu ifade edilmiştir. 

                                                 
83 GÜRİZ, Adnan: Hukuk Başlangıcı, Ankara, 1997, s.148 
84 Şahısvarlığı, malvarlığı dışında kalan, değeri para ile ölçülemeyen haklardır. Kişinin hayatı, sağlığı, 

vücut bütünlüğü, şeref ve haysiyeti, özgürlüğü, resmi, ismi, sırları gibi. Ayrıntılı bilgi için bkz. 

OĞUZMAN, M. Kemal/BARLAS, Nami: Medeni Hukuk, 18. Bası, İstanbul 2012, s. 160. 
85 GÜRİZ, s.148; ESENER, Turhan: Hukuk Başlangıcı-Genel Hukuk Bilgisi, 5.Baskı, İstanbul, 2002, 

s.147-148; OĞUZMAN/BARLAS, s. 145. 
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Dolayısıyla, sermaye piyasası aracı olarak; ilk olarak menkul kıymetler 

(paylar, borçlanma araçları, depo sertifikaları, ipotek ve varlık teminatlı menkul 

kıymetler vb.), ikinci olarak türev araçlar (menkul kıymetleri satın alma veya satma 

veya birbirleri ile değiştirme hakkı veren sözleşmeler ile kaldıraçlı işlemler87) ve son 

olarak SPKr tarafından belirlenen (yatırım sözleşmeleri88 dahil) diğer araçlar 

sayılabilir.   

D. Kaynak Firma (originator) 

Kaynak firma, alacakların veya varlıkların asıl sahibi olup, menkul 

kıymetleştirmeyle sağlanan finansmanı nihai olarak kullanan kişidir. Kaynak firma, 

bir banka veya ticari bir şirket olabileceği gibi kamu kurum ve kuruluşları 

(belediyeler, il özel idareleri) ve dernek ve vakıf gibi ticari faaliyeti olmayan 

kuruluşlar da olabilir.  

Kaynak firma, alacaklarını menkul kıymetleştirmek üzere özel amaçlı 

kuruluşa devredebileceği gibi, sahip olduğu varlıkları kendisi de menkul 

kıymetleştirebilir. Bu halde kaynak firma ayrıca ihraççı sıfatına da sahip olur. 

Örneğin, bir bankanın sahip olduğu tüketici kredilerini teminat gösterip varlık 

teminatlı menkul kıymet çıkarması durumunda hem kaynak firma hem de ihraççıdır. 

Aynı bankanın bu kredileri özel amaçlı kuruluş niteliğindeki bir yatırım fonuna 

                                                                                                                                          
86 RG. 30.12.2012, S. 28513. 
87 Döviz ve kıymetli madenler ile Kurulca belirlenecek diğer varlıklar üzerine yapılacak kaldıraçlı 

işlemlerdir foreks işlemleri. 
88 Yatırım sözleşmeleri ile VII-128.3 Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği’nde 

düzenlenmiş olan; yatırım kuruluşu varantı, ortaklık varantı, turbo yatırım kuruluşu sertifikaları, 

iskontolu yatırım kuruluşu sertifikaları ve diğer araçlar kastedilmektedir. 
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menkul kıymetleştirilmek üzere devretmesi durumunda ise yalnızca kaynak firma 

sıfatına sahip olacaktır.89 

Kaynak firmanın, asıl fonksiyonu dışında üstlenebileceği çeşitli görevler 

bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi güvence sağlama ve alacakları tahsilat hizmeti 

vermektir.90  

Kaynak firmanın alacakları tahsil hizmeti vermesi, özel amaçlı kuruluşun fiili 

yapısından kaynaklanmaktadır. Varlıkları menkul kıymetleştirme amacıyla devralan 

özel amaçlı kuruluş, sadece alacakları devralıp bunları menkul kıymetleştirmek üzere 

kurulmuştur. Özel amaçlı kuruluşların, varlıklardan kaynaklanan alacakların (kredi 

geri ödemeleri) tahsili için ayrıca personel istihdam etmesi ve bu amaçla bir alt yapı 

kurması mümkün değildir. Özel amaçlı kuruluş, tahsilât hizmetini kaynak firmaya 

(bankaya) bırakabileceği gibi, bu konuda üçüncü bir kişiyi de görevlendirebilir. 

Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonlarının kurucuları ile menkul kıymet 

sahipleri arasındaki hukuki ilişkiye uygulanacak kurallar SPKn’ya göre vekalet 

sözleşmesi hükümleridir (SPKn md. 58/4). Dolayısıyla vekalet sözleşmesinden 

kaynaklanan; vekilin sadakat ve özen borcu, işin şahsen ifa borcu, müvekkilin 

talimatına uygun hareket etme, hesap verme ve iade borçları konut/varlık finansmanı 

fonu kurucusu ve menkul kıymet sahibi arasındaki ilişkilerde uygulanır. Örneğin, 

vekalet sözleşmesindeki özen yükümü, menkul kıymetleştirmede bankanın fona 

devrettiği alacakları tıpkı kendi alacakları gibi takip ve tahsil etmesini 

gerektirmektedir. Bu doğrultıda bir bankanın özellikle müşterilerini kaybetmeme 

                                                 
89 Örneğin 2012 yılında Yapı Kredi Bankası AŞ tarafından, dayanağı KOBİ’lere verilen kredilerden 

oluşan 200 milyon euro karşılığı TL tutarında Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihracı 

gerçekleştirilmiş olup, Banka hem kaynak firma (kredi alacaklısı) hem de ihraççı (VTMK satan) 

sıfatına sahip olmuştur. 
90 DOĞRU, s.68; ÖCAL, Nurcan: Türkiye’de Menkul Kıymetleştirme Uygulaması, Etkileri, Sorunları 

ve Çözüm Önerileri, SPK, Ankara, 1997, s.31 
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amacıyla, özel amaçlı kuruluşa devredilen alacakların tahsilinde yavaş hareket etmesi 

özen yükümünün ihlali olarak görülmektedir.91  

Kaynak firmanın, güvence fonksiyonuna gelecek olursak, özel amaçlı kuruluş 

sonuçta menkul kıymetleştirme amacıyla ve salt bu faaliyet için kurulmuştur. Özel 

amaçlı kuruluşun menkul kıymet ihraç edip bunları satıncaya kadar herhangi bir 

geliri bulunmamaktadır. Gelirin sağlanamadığı bu dönemde kaynak firmanın banka 

gibi bir kredi kurumu olması durumunda, kaynak firma özel amaçlı kuruluşa kredi 

açmaktadır. Ayrıca, kaynak firma ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının geri 

alınması garantisi vermek suretiyle, özel amaçlı kuruluşun menkul kıymetleri daha 

kolay ihraç edebilmesine imkân tanıyabilmektedir.  

Bununla birlikte, özel amaçlı kuruluşun kaynak firmayla yakın ilişki içinde 

bulunması, kaynak firmanın iflası veya borçlarını ödeyememesi durumunda, kaynak 

firma ve özel amaçlı kuruluşun malvarlıklarının birbirine karışması tehlikesini ortaya 

çıkarmakta, üçüncü kişilerin alacağın devrinin ödünç veya teminat amacıyla 

yapıldığı iddiasında bulunmasına yol açabilmektedir. 

E. Özel Amaçlı Kuruluşlar 

Özel amaçlı kuruluşlar, çeşitli varlıkların menkul kıymetlere dönüştürülmesi 

işlemi olarak tanımladığımız menkul kıymetleştirme türlerinden, bilanço dışı 

(Amerikan Sistemi) menkul kıymetleştirme işlemlerinde karşımıza çıkmaktadır. Zira 

bilanço içi menkul kıymetleştirmede, varlıklar ve bunların teminatları kaynak firma 

malvarlığı içinde ayrı bir havuzda toplanmak suretiyle menkul kıymetleştirme 

gerçekleştirilmektedir. Bilanço dışı menkul kıymetleştirmede ise, varlıkların ve bu 

                                                 
91 ALBRECHT, Thomas W./SMITH, Sarah J.: “Corporate Loan Securitization:Selected Legal and 

Regulatory Issues”, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol.8/411, Durham, 1998, 

S.411-452, s.412  
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varlıkların teminatlarının kaynak firmadan ayrılarak özel amaçlı kuruluşa (Special 

Purpose Vehicle/SPV) devrine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bilanço dışı menkul kıymetleştirmede özel amaçlı kuruluş üç farklı amacı 

gerçekleştirmek üzere kurulmaktadır.92 Bunlardan ilki, kaynak firmaya ait likit 

olmayan varlıkların93 yatırımcılara satılabilir şekle dönüştürülmesidir. İkinci amaç 

kaynak firmadan kaynaklanan iflas riskinin menkul kıymetleştirme sonucu ihraç 

edilen menkul kıymet sahiplerinden uzak tutmak, diğer bir deyişle yatırımcıların 

kaynak firmanın iflas riskini taşımasını engellemektedir. Sonuncu ve üçüncü amaç 

ise, menkul kıymetleştirilen varlıklara yönelik olarak üçüncü kişilerden gelecek 

alacak taleplerini bertaraf etmektir.94 

Özel amaçlı kuruluşun hukuki yapısı kurulduğu ülkenin hukukuna göre 

değişmekle beraber; kurucularından, yöneticilerinden ve kaynak firmadan bağımsız 

olacak şekilde kurulmuş olması aranmaktadır. Özel amaçlı kuruluş, “trust”95 veya 

                                                 
92 FRANKEL, s.211; GORDON, Thomas, J: “Securitization of Executory Future Flows as 

Bankruptcy-Remote True Sales”, The University of Chicago Law Review, Fall 2000, Sayı:67, s.1322; 

BAUMS, s.10 
93 Faktoring şirketleri, alacakları temellük etmek amacıyla kurulmuş olup, kaynak firmaya alacaklarını 

devralarak finansman sağlamaktadır. Ancak alıcı (faktoring şirketleri) ve satıcının (firmalar) bir araya 

geldiği organize bir piyasa bulunmamaktadır. Firma, alacaklarını devralacak bir karşı taraf 

bulamayabilir. Alacakları devralacak birini bulsa bile, firmanın arzu ettiği bedel kabul edilmeyebilir. 

Diğer bir deyişle kaynak firmanın alacakları likit değildir, nakde dönüşmesi için alacağı satın alacak 

bir kişiyi bulması gerekmektedir. Özel amaçlı kuruluş (SPV) tam bu aşamada devreye girmekte, pek 

çok sayıda firmaya ait alacakları devralmakta ve bu alacakları teminat gösterip organize piyasalarda 

örneğin borsalarda menkul kıymet satmaktadır. Bkz. HENDERSON/SCOTT, s.2; GORDON, s.1323; 

SCHWARCZ, The Alchemy, s.135; JANGER, s.305 
94 SCHWARCZ, The Alchemy, s.135; SCHWARCZ, Universal Language, s.286; FRANKEL, s.212 

dipnot:62.  
95 Trust’ın tüzel kişiliği bulunmamakta olup, “trustee” denilen güvenilen kişiye (genelde bir bankadır) 

bazı varlıkların yönetilmesi konusunda “beneficiary” denilen güvenen kişilerce (yatırımcılar, 

alacaklılar vb.) yetki verilmesidir. Ülkemizde yatırım fonlarının yapısı, trust’ların yapısına ve kuruluş 

özelliklerine oldukça benzemektedir. (bkz. KARAYALÇIN, Yaşar: “İngiliz Hukukunda Trust ve 

Avrupa Hukuku”, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, 1998, S.651 – 689 ve KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan: 

“Anglo-Amerikan Hukukunda Trust Kavramı, Trust’ın Tarihi Gelişimi ve Roma Hukukuna Dayanan 

Kıta Avrupa’sı Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Aralık 

2005, Cilt XXIII, S. 3 –29) 
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malvarlığı (yatırım fonu) şeklinde kurulabileceği gibi, tüzel kişiliğe sahip şirket 

şeklinde de olabilir.96  

Ülkemizde özel amaçlı kuruluşun yerine ikame olmak üzere sermaye 

piyasalarında yerleşmiş bir kurum olan yatırım fonlarının kurulması öngörülmüştür. 

SPKn’nun 58. maddesinde düzenlenen konut ve varlık finansmanı fonları özel amaçlı 

kuruluşların işlevini yerine getirmek üzere oluşturulmuş kurumlardır.  

F. İpotek Finansmanı Kuruluşları 

SPKn’nun 60’ıncı maddesinde düzenlenen ipotek finansmanı kuruluşları, 

menkul kıymetleştirme sürecinde, ihraççı kuruluş, konut/varlık finansmanı fonu 

kurucusu görevini üstlenmektedir. Dolayısıyla, kesinlikle özel amaçlı kuruluş 

değildirler.  

5582 sayılı Kanunun gerekçesinde ipotek ve konut finansmanı şirketlerinin 

“konut finansmanı sisteminde merkezi bir rol oynamasından” bahsedilmiş, ancak 

bunun nasıl gerçekleştirileceğinden söz edilmemiştir. 

Kanaatimizce, ipotek finansmanı şirketlerinin Amerika’da 1934 yılında 

yürürlüğe giren Ulusal Konut Edinme Kanununa (National Housing Act)97 dayanarak 

1938 yılında kurulan “Federal National Mortgage Association (Fannie Mae)” ve II. 

Dünya Savaşı sonrası konut edinmeyi desteklemek amacıyla kurulan “Government 

National Mortgage Association (Ginnie Mae)” ve “Federal Home Loan Mortgage 

Corporation (Freddie Mac)” benzeri kurumlar olması planlanmaktadır. Fannie Mae,  

                                                 
96 SCHWARCZ, The Alchemy, s.136; FRANKEL, s.210; BAUMS, s.17; Belirli süre sonra sona 

erecek özel amaçlı kuruluşlar, kuruluş maliyetleri nedeniyle konut kredisi gibi uzun vadeli alacakları 

devralmaktadır (amortising structure) Bkz. CHOUDHRY, Moorad: An Introduction to Bond Markets, 

3.Baskı, 2006, s.227 (Bond Markets); Alacakların vadeye bağlı olması, ihraç edilen sermaye piyasası 

araçlarının vadeye bağlı olmaması arasındaki uyumsuzluk alacak havuzunun değişken olmasıyla 

aşılabilmektedir (revolving structure) Bkz. CHOUDHRY, Bond Markets, s.228 
97 The National Hausing Act of 1934, Pub. L. 84-345, 48 Stat. 847 (28.06.1934) 
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Ginnie Mae ve Freddie Mac isimli kuruluşlar ipotekle teminat altına alınmış kredi 

alacaklarını devralıp bunları menkul kıymetleştirmek suretiyle, kredi kurumlarına 

konut kredisi kaynağı aktarmak amacıyla kurulan kamu tüzel kişisi niteliğindeki 

kuruluşlardır.98 Adı geçen kurumlar kamu kurumu olup, devletin kamusal gücünü 

kullanmaktadırlar, oysa SPKn’nunda düzenlenmiş olan ipotek finansmanı 

kuruluşlarının kamu kurumu niteliği bulunmamaktadır. 

Ülkemizde kurulmuş bir ipotek finansmanı kuruluşu bulunmamakla beraber, 

hukukumuzda benzer nitelikte “tüketici finansman şirketleri” bulunmakta olup, söz 

konusu şirketlere ilişkin hukuki yorumların kıyasen ipotek finansmanı şirketleri için 

de uygulanabileceği değerlendirilmektedir. Finansman şirketleri ilk olarak 90 sayılı 

Ödünç Para Verme İşleri Hakkında KHK’da99  değişiklik yapan 545 sayılı KHK100 

ile düzenlenmiş; “devamlı ve mutad iştigal konusu olarak her türlü mal ve hizmet 

alımını kredilendirmek üzere ödünç para veren tüketici kredi şirketleri” olarak 

tanımlanmıştır. Yurtdışında finansman şirketleri daha çok, banka müşterilerine göre 

kredi alma standartı düşük olan ve bu nedenle bankalara başvurmayan kişilere kredi 

sağlama amacıyla kurulmuştur.101 

SPKn’nun 60’ıncı maddesi ve SPKr’nun III-60.1 İpotek Finansmanı 

Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inin102 18’inci maddesine göre; ipotek 

finansmanı kuruluşları kaynak firmanın varlıklarını devralmak, kendi varlıklarını 

                                                 
98 DOĞRU, s.197 vd.; ADIGÜZEL, s.30 vd.; TEKER, s.8 vd. ayrıca bkz. http://www.fanniemae.com; 

http://www.ginniemae.gov; http://www.freddiemac.com   

Söz konusu kurumların ekonomik krizdeki rolü ve menkul kıymetleştirme faaliyetleri için  bkz. 

ACHARYA, Viral V./ RICHARDSON, Matthew / NIEUWERBURGH, Stijn van / WHITE, 

Lawrence J.: Guaranteed to Fail: Fannie Mae, Freddie Mac, and the Debacle of Mortgage Finance, 

Princeton University Press, 2011 
99 RG. 06.10.1983, S. 18183. 
100 RG. 27.06.1994, S. 21973 mükerrer.  
101 KARADAĞ, Nihat: Tüketici Finansmanı Şirketlerinin Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı, 1997, 

s. 6. 
102 RG. 17.07.2014, S. 29063. 

http://www.fanniemae.com/
http://www.ginniemae.gov/
http://www.freddiemac.com/
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/180-9712494-2446755/180-9712494-2446755?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Viral%20V.%20Acharya
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2/180-9712494-2446755/180-9712494-2446755?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Matthew%20Richardson
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3/180-9712494-2446755/180-9712494-2446755?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Stijn%20van%20Nieuwerburgh
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_4/180-9712494-2446755/180-9712494-2446755?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Lawrence%20J.%20White
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devretmek, devralınan varlıkları yönetmek ve varlıkları teminat olarak almak, 

devralınan veya teminat olarak alınan varlıklar karşılığında ipotekli sermaye piyasası 

aracı ihraç etmek, konut veya varlık finansmanı fonu kurmak, ipoteğe veya varlığa 

dayalı menkul kıymet ihraç etmek amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır.103   

Dolayısıyla, hukukumuzda biri tüketici kredisi vermek, diğeri ise tüketicilere 

konut finansmanı kapsamında kredi vermekle uğraşan iki farklı finansman şirketi tipi 

bulunduğu söylenebilir. Nitekim, SPKn’nunda ve SPKr tarafından düzenlenen 

tebliğlerde, tüketici finansman şirketleri ve ipotek finansmanı şirketlerinin ihraç 

edebileceği menkul kıymetler birbirinden ayrılmıştır.  

III-58.1 VİDMK Tebliğ’i ve III-59.1 TMK Tebliğ’inde yer alan hükümlere 

göre, tüketici finansman şirketleri ve ipotek finansmanı şirketlerinin ihraç 

edebileceği menkul kıymet türleri aşağıda tablo şeklinde gösterilmektedir. 
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Tebliğ 

III-59.1 TMK 

Tebliğ 

III-58.1 VİDMK 

Tebliğ 
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Edilebilecek 

Menkul Kıymet 

İpotek Teminatlı 

Menkul Kıymet 

Varlık Teminatlı 

Menkul Kıymet 
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Menkul Kıymet 

Varlığa dayalı 

Menkul Kıymet 

Finansman ve 

Finansal 

kiralama şirketi 

Hayır Evet Evet Evet 

Konut 

Finansmanı 

Kuruluşu104 

Evet Evet Evet Evet 

İpotek 

Finansmanı 

Kuruluşu105 

Evet Evet Evet Evet 

                                                 
103 Sermaye piyasası kurumu niteliğindeki ipotek finansmanı şirketi, tüketici finansman şirketlerinden 

farklı olarak münhasıran konut finansmanından kaynaklanan alacakların devralınması, devredilmesi, 

devralınan alacaklardan oluşan varlıkların yönetimi ve alacakların teminat olarak alınması suretiyle 

kaynak temini amacıyla kurulabilir. İpotek finansmanı kuruluşlarının kuruluşuna, faaliyet ilke ve 

esaslarına, faaliyetler itibarıyla izin esaslarına, tâbi olacakları yükümlülüklere ilişkin hususlar, 

BDDK’nın uygun görüşünü almak suretiyle, SPKr tarafından belirlenir. Ancak BankK’nunda bankalar 

için aranan şartlar bu kurumlar için de aranır. 
104 Konut finansmanı kuruluşları, konut finansmanı kapsamında doğrudan tüketiciye kredi kullandıran 

ya da finansal kiralama yapan bankalar ile BDDK tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması 

uygun görülen finansal kiralama ve finansman şirketleridir. 



 29 

 

Esasen SPKr tarafından, ileride değinileceği üzere106 01.01.1900 tarihinde 

kabul edilen Alman İpotek Kanunu (Hypothekenbankgesetz, HBG) ve günümüzde 

19.07.2005 tarihli Alman Rehinli Tahvil Kanunu (Pfandbriefgesetz-PfandBG) ile 

oluşturulan “İpotek Bankası” (Hypothekenbank veya Pfandbriefbank) şeklinde 

çalışan kuruluşların oluşturulmasının hedeflendiği düşünülmektedir. Almanya’da 

kurulan ipotek bankaları ipotekle teminat altına alınmış krediler karşılığında menkul 

kıymet (Pfandbrief) ihraç etmek amacıyla kurulmuşlardır.107 İpotek bankalarının, 

banka statüsünde olmaları dışında faaliyetleri ve fonksiyonları itibariyle hemen 

hemen SPKr tarafından kurulması öngörülen ipotek finansmanı kuruluşlarına 

benzemektedirler.  

G. Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı 

 Menkul kıymetleştirmeyi geleneksel finansman yöntemlerinden ayıran ve 

kuruma adını veren özellik, finansman kaynağının menkul kıymet ihracıyla 

sağlanmasıdır. İhraç, ihraççı tarafından çıkarılan sermaye piyasası araçlarının halka 

arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışıdır (SPKn md. 3/1/ğ).  

Sermaye piyasası araçları halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 

satılabilir. Örneğin satışı yapılacak sermaye piyasası araçları belirli bir kişiye tahsisli 

olarak satılabilir, bu durumda halka arz108 edilmeksizin ihraçtan bahsedilir.  

                                                                                                                                          
105 İpotek finansmanı kuruluşu, yeni SPKn’nun 60. maddesinde tanımlanan anonim ortaklıktır. 
106 S.67 vd. 
107 Frederiksen, D. M.; “Mortgage Banking in Germany”, The Quarterly Journal of Economics, 

Volume.9, 1894, S.47-76 (https://archive.org/details/jstor-1883634) ; QUIRK, Patrick; “Cover Me: 

The Economy Is on Fire (The German Pfandbrief)”, German Law Journal, Vol. 11 No. 12, 2010, 

S.1323-1346  
108 Halka çağrı ise, çok sayıda ve önceden belirli olmayan kişilere yapılan satın alma çağrısını ifade 

eder. Bkz. İMKB Eğitim Kılavuzları (http://www.imkb.gov.tr/Training/TrainingSets.aspx); Halka arz 

kavramı; sermaye piyasası araçlarının alınması amacıyla; her türlü yoldan halka çağrıda 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Frederiksen%2C+D.+M.%22
https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22The+Quarterly+Journal+of+Economics%22
http://www.imkb.gov.tr/Training/TrainingSets.aspx
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Sermaye piyasası ihraçlarının ihracına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler ise 

SPKr’nun II-5.1 İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği109 ile II-5.2 Sermaye Piyasası 

Araçlarının Satışı Tebliği’nde110 düzenlenmiştir.111  

  

                                                                                                                                          
bulunulmasını, halkın bir anonim şirkete katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini, hisse 

senetlerinin borsalar veya diğer teşkilatlanmış piyasalarda devamlı işlem görmesini ve SPKn’na göre 

halka açık anonim şirketlerin sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışını 

şekilde tanımlanmıştır (SPKn m. 3/1/f). 
109 RG. 22.06.2013, S. 28685. 
110 RG. 28.06.2013, S. 28691. 
111 Sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin özet tablo Ek-1’de yer almaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MENKUL KIYMETLEŞTİRMENİN HUKUKUMUZDAKİ DÜZENLENİŞ 

BİÇİMİ 

§ 3. Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Hukuki Düzenlemeler  

I- Genel Olarak 

Nihai amacı kaynak firmanın sahip olduğu bazı varlık ve alacakların paraya 

dönüştürülmesi olan menkul kıymetleştirme, hukukumuza uzak ve yabancı bir kurum 

değildir.  

Hukukumuzda, MK’da düzenlenmiş olan taşınmaz karşılığı tahvil çıkarma, 

seri halinde ipotekli borç senedi ve irat senedi çıkarma ve rehinli tahvilat esasen birer 

menkul kıymetleştirmedir. Söz konusu araçlar 4 Ekim 1926'de yürürlüğe giren 743 

sayılı Medeni Kanundan bu yana hukukumuzda yer almaktadır. Bununla beraber, 

günümüze kadar söz konusu araçlar kullanılamamış,  hukuk kitaplarında konu başlığı 

olma ötesine geçememiştir. Ülkemizde en önemli zenginlik göstergelerinden biri 

olan taşınmazlar, ülke ekonomisine kazandırılamamıştır.  

MK’da düzenlenmiş olan taşınmaz karşılığı tahvil çıkarma, seri halinde 

ipotekli borç senedi ve irat senedi çıkarma ve rehinli tahvilatın ülkemizde 

uygulanmaması ile ilgili olarak pek çok farklı görüş ileri sürülmüştür.112  

Kanaatimizce, MK’da düzenlenmiş olan taşınmaz karşılığı tahvil çıkarma, 

seri halinde ipotekli borç senedi ve irat senedi çıkarma ve rehinli tahvilatın 

gelişememesinin en önemli sebebi, çıkarılan bu senetlerin kimlere ne şekilde 

                                                 
112 KOÇAK, Duygu: Konut Finansmanı Kanunu Öncesi ve Sonrası Mortgage, Türk Uzun Vadeli 

Konut Finansman Sisteminde Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Rolü, 2007, s.7-8; ayrıca bkz. Teori 

ve Uygulama Açısından İpotekli Borç Senetleri Sempozyumu- Bildirileri ve Tartışmaları, BTHAE 

Yayınları, Ankara, 1984 
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satılacağı, satın alanların ne şekilde korunacağı, satış fiyatının nasıl belirleneceği gibi 

önem arzeden konuların düzenlenmemiş olmasıdır.  

Rehinle güvence altına alınmış ödünç senetlerinin ne şekilde çıkarılacağı 

(MK md. 930-938) kısmen düzenlenmiştir. Rehinli tahvilatta ise, tahvil çıkarabilecek 

kişiler, tahvil çıkarmaya ilişkin koşullar ve izin vermeye yetkili makamın özel bir 

kanunla belirleneceği (MK md. 972) ifade edilmiştir. Ancak bu güne kadar bu 

konuda bir kanun hazırlanmamıştır. 

MK’da düzenlenmiş olan taşınmaz karşılığı tahvil çıkarma, seri halinde 

ipotekli borç senedi ve irat senedi çıkarmanın ve rehinli tahvilatın yeterli bir şekilde 

düzenlenmemiş olması, daha doğru bir ifadeyle alıcı ve satıcıları tatmin etmekten 

uzak olması yanında devlet tarafından da desteklenmemiş olması113 menkul 

kıymetleştirmeyi hukukumuz bakımından uygulanamaz hale getirmiştir. 

Menkul kıymetleştirmenin gerçekleşebilmesi için, sermaye piyasasının aktif 

katılımı gereklidir. Şöyle ki; menkul kıymetleştirme sonucu ihraç edilen sermaye 

piyasası araçlarının uzun vadeli yatırım yapmak isteyen kişilere satılması; yani 

sermaye sahibi kişilerle (fon arz edenler) sermaye temin etmek isteyen kişilerin (fon 

talep edenler) bir araya gelmesi gerekmektedir.  

Medeni Kanundaki düzenlemeler bir kenara bırakılırsa menkul 

kıymetleştirme114 kavram olarak ilk kez SPKn’na 3794 sayılı Kanun”da115 yapılan 

değişiklikle girmiş ve 2499 sayılı mülga SPKn’na 13/A madde116 eklenmiştir.  

                                                 
113 KOÇAK, s.8 
114 Ülkemizde menkul kıymetleştirme, ilk kez 1991 yılında “Finans ve Bankacılık Reformu” (RG. 

01.12.1991, S.21068.) kapsamında hükümet programı kapsamına alınmış olup, hükümet programında; 

“Şirketlerin borç ve alacaklarının menkul kıymetlere dönüştürülüp, bu değerin borsalarda işlem 

görmesi özendirilecektir.” denilmektedir. 
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Ülkemizde 1992-1998 yılları arasında 299.093,30 (Bin TL) tutarında varlığa 

dayalı menkul kıymet ihraç edilmiş, söz konusu dönemde toplam menkul kıymet 

stoğunun %0,2’sini oluşturan menkul kıymetleştimenin tamamı bankalar tarafından 

gerçekleştirilmiştir.117 Ancak, Türkiye’deki bankaların, varlığa dayalı menkul 

kıymetleri sermaye piyasası aracı olmaktan çok mevduat munzam karşılığından 

kaçmak amacıyla mevduata alternatif olarak kullanmaları118 ve kamu borçlanmasının 

bahsi geçen dönemde artmasını takiben kamuya ait borçlanma araçlarına “0” vergi 

uygulanması nedenleriyle varlığa dayalı menkul kıymetler uzun ömürlü olmamıştır. 

Ülkemizin menkul kıymetleştirme macerası tam burada bitti denilirken, 

dünyadaki menkul kıymetleştirmeye yönelik eğilim de dikkate alınarak SPKr 

tarafından “konut finansmanı sisteminin” hayata geçirilmesiyle beraber menkul 

kıymetleştirme yeniden popüler olmuştur. Geçmiş deneyimler ve hatalar dikkate 

alınarak; kamu otoriteleri ve piyasa katılımcıları olarak tanımlanan aracı kurumlar, 

bankalar, yatırım fonları vb. bir araya getirilerek hazırlanan “konut finansmanı 

sistemi” oluşturulmuştur. Konut finansmanı sistemini oluşturan ana düzenleme 5582 

sayılı Kanundur.119 

                                                                                                                                          
115 Menkul kıymetleştirme konusu “Finans ve Bankacılık Reformu” kapsamında hükümet programı 

kapsamına alınmıştır. (RG. 13.05.1992, S.21227.) 
116 “Alacaklar ve duran varlıklar karşılık gösterilerek "Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler" ihraç 

edilebilir. Bunları ihraç edecek kuruluşlar, ihraç şartları, karşılık gösterilebilecek alacak ve varlık 

türleri, ihraç limiti, değerleme ilke ve esasları, nitelikleri Kurul tarafından çıkarılacak tebliğlerle 

düzenlenir. Varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracında 13'üncü maddede belirtilen limitler 

uygulanmaz. Varlığa dayalı menkul kıymetler itfa edilinceye kadar, bunların karşılığını oluşturan 

alacaklar ve duran varlıklar, başka bir amaçla tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, 

haczedilemez.” 
117 Bkz. kaynak http://www.spk.gov.tr/apps/aylikbulten/index.aspx; 1998 sonrasında özel kesim 

menkul kıymetleri, kamu borçlanma araçları karşısında gerilemiştir. Konu ile ilgili olarak bkz. 

dışlama etkisi (crowding-out effect); 5582 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 

gerçekleştirilen bu menkul kıymetleştirmeler için bkz. Ek-2 
118 DOĞRU, s.253, Dipnot:520 
119 5582 sayılı Kanunla; 09.06.1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda, 28.07.1981 tarih ve 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda, 23.02.1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanununda, 10.06.1985 tarih ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununda, 02.03.1984 

http://www.spk.gov.tr/apps/aylikbulten/index.aspx
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Ne yazık ki, yine dünya ekonomisinde 2009 yılında başlayan “mortgage 

krizi” olarak başlayan ekonomik krizle menkul kıymetleştirme kurumu, bu 

popülerliğini yitirmiştir. 

II- 5582 Sayılı Kanunla Yapılan Temel Değişiklikler  

5582 sayılı Kanunun sistematiğine bakıldığında; ilk olarak eski TKHK, İİK 

ve FKK ve Toplu Konut Kanununda yapılan değişikliklerle, taşınmaz teminatlı 

banka kredilerinin menkul kıymetleştirmeye uygun varlıklar haline dönüştürüldüğü 

dikkati çekmektedir. İkinci olarak vergi kanunlarındaki değişikliklerle, menkul 

kıymetleştirmenin ihraççılara, tüketicilere ve yatırımcılara teşvikler sağladığı 

görülmektedir. Son olarak, SPKn’nunda yapılan düzenlemelerle menkul 

kıymetleştirmede sermaye piyasası araçlarının ihracı, ihraççı kuruluşlar ve 

yatırımcıların hakları düzenlenmiştir. 

A. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundaki Düzenlemeler  

5582 sayılı Kanunla 4077 sayılı mülga TKHK’da yapılan değişiklikler esas 

olarak, tüketicilerin120 kullandığı konut kredilerinin menkul kıymetleştirilmesi 

                                                                                                                                          
tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununda, 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, 

13.07.1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda, 02.07.1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar 

Kanununda, 01.07.1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda, 25.10.1984 tarih ve 3065 

sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda ek düzenleme ve değişiklikler getirilmiştir. 

5582 sayılı Kanunla SPKn’na eklenen hükümler kapsamında çalışmamız tarihi itibariyle iki 

adet varlık teminatlı menkul kıymet ihracı, bir adet ipotek teminatlı menkul kıymet ihracıile iki adet 

varlığa dayalı menkul kıymet ihracı ve varlık finansmanı fonu kuruluşu yapılmıştır. Şekerbank 

T.A.Ş.’nin (Bkz. SPKr’nun 2010/48 sayılı Haftalık Bülteni) ve Çağdaş Faktoring A.Ş.’nin (Bkz. 

SPKr’nun 2012/42 sayılı Haftalık Bülteni) varlık teminatlı menkul kıymet ihraç etme başvurusu ve 

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’nin (Bkz. SPKr’nun 2011/32 ve 2011/45 sayılı Haftalık Bültenleri) varlığa 

dayalı menkul kıymet ihraç etme ve varlık finansmanı fonu kurma başvuruları ile T. Garanti Bankası 

A.Ş.’nin (Bkz. SPKr’nun 2014/7 sayılı Haftalık Bülteni) ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç etme 

talebi SPKr tarafından onaylanmıştır. 
120 ABD’de 2007 yılında başlayan ekonomik krizde, tüketicilerin kredi kurumları karşısında 

zayıf/korumasız kalmalarının, krizin ana nedeni olmamakla beraber tetikleyicisi olduğu iddia 

edilmiştir. Bkz. DEWATRIPONT/ROCHET/TIROLE, s.3, dolayısıyla tüketicinin korunması konut 

finansmanı sisteminin işlerliği açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir. 
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amacına yönelmiş; bu amaçla konut finansmanı kapsamındaki tüketici kredilerine 

ilişkin özel hükümler getirmiştir. 

1- Konut Finansmanı Kavramı 

Hukukumuza 5582 sayılı Kanunla eklenen istisnai hükümler ancak “konut 

finansmanı” olarak tanımlanan işlemlerde uygulama alanı bulmaktadır. Diğer bir 

deyişle, taraflar arasındaki hukuki ilişki “konut finansmanı” kapsamında kabul 

edilebiliyorsa, 4077 sayılı mülga TKHK’na 5582 sayılı Kanunla eklenen ayrıksı 

hükümler uygulanacak, eğer yapılan işlem “konut finansmanı” kapsamına girmiyorsa 

4077 sayılı mülga TKHK’nundaki genel hükümler uygulanacaktı.121 Aynı düzenleme 

6502 sayılı yeni TKHK’da da mevcuttur. 

Konut finansmanı kavramı, ilk kez 5582 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı 

mülga SPKn’nun122 38/A maddesinde tanımlanmıştır.  4077 sayılı mülga TKHK’da 

da konut finansmanı tanımına yer verilmemiş, 2499 sayılı mülga SPKn’nun 38/A 

maddesine atıfla yetinilmişti (4077 sayılı mülga TKHK m. 3/r). Ancak, 6502 sayılı 

TKHK’da ayrıca bir tanım yapma gereği duyulmuştur.  

SPKn’nun m. 57/1 ve TKHK m. 32/1 uyarınca; konut edinme amacıyla 

tüketicinin kredi kullanması, finansal kiralama123 yoluyla tüketicilere konut 

kiralanması, tüketicilerin sahip oldukları konutları teminat gösterip kredi kullanması 

ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla124 kredi kullandırılması konut 

                                                 
121 İcra İflas Kanunu ve vergi kanunlarındaki hükümler için de geçerlidir. 
122 Konut finansmanı kavramı, TKHK ve İİK’da yer alan düzenlemeler ve vergi istisnalarının 

uygulanması bakımından referans teşkil etmekte olup; konut finansmanının tanımının SPKn’nun da 

değil TKHK’nunda veya İİK’nunda düzenlenmesinin daha uygun olduğu ifade edilmiştir. Bkz. 

DOĞRU, s.282; AYDOĞDU, s.23 
123 5582 sayılı Kanunun gerekçesinde finansal kiralamanın alternatif bir finansman yöntemi olduğu, 

bu yöntemin de konut finansmanı tanımına dâhil edildiği ifade edilmiştir. 
124 29.09.2007 tarih ve 26658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Konut Finansmanı Kapsamındaki 

Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesinde; 
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finansmanı olarak kabul edilmektedir. Aynı tanıma, TKHK m. 39/4’ye dayanarak 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan “Konut Finansmanı Sözleşmeleri 

Yönetmeliği” 125nin 4. maddesinin h bendinde de yer verilmiştir.  

SPKn’nun 57. maddesi ve TKHK’nun 32. maddesi uyarınca; konut edinme 

amacıyla tüketicinin kredi kullanması, finansal kiralama yoluyla tüketicilere konut 

kiralanması, tüketicilerin sahip oldukları konutları teminat gösterip kredi kullanması 

ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasına konut 

finansmanı olarak kabul edilmektedir.  

a) Konut Edinme Amacıyla Tüketicilerin Kredi Kullanması 

Konut finansmanına konu olabilecek ilk kredi ilişkisi, tüketicilerin konut 

finansmanı amacıyla kredi kullanmasıdır. Konut kredisi kullanımında, kredi kurumu 

lehine söz konusu konut üzerinde ipotek tesis edilmekte ve bu ipotekle teminat altına 

alınmış alacaklar menkul kıymetleştirilmektedir.126  

Bir inşaat projesi kapsamında yapılmakta olan konut projelerinde ise, tüketici 

ipoteğe konu olabilecek bir konuta veya arsa payına sahip değildir, çoğu kez inşaat 

                                                                                                                                          
kredi faiz oranında ve vadesinde, konut finansmanı sözleşmesinde belirtilen faiz türünde, konut 

finansmanı kuruluşunda, konut finansmanı sözleşmesinde belirtilen para biriminde değişiklik 

yapılması ve aynı ev teminat gösterilerek birden fazla konut kredisi alınmışsa bunların tek konut 

kredisi ile birleştirilmesi şeklinde tanımlanmıştır. 
125 Bu yönetmelik öncesinde de eski TKHK’nun yürürlükte olduğu dönemde Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca eski TKHK’nun 10/B ve 31. maddelerine dayanarak hazırlanan “Konut Finansmanı 

Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” (RG. 

31.05.2007, S. 26538) bulunmaktaydı. Ancak, eski yönetmelikte konut finansmanı sözleşmeleri 

tanımlanmış değildi. 
126 Mülga 2499 sayılı SPKn’nun 13/A maddesine göre ipotek teminatlı veya ipoteğe dayalı menkul 

kıymet ihraç edilecekse yalnızca “yapı kullanma izni almış” konut ve taşınmazlar üzerinde kurulan 

ipotekli alacaklar, teminat havuzuna alınacaktır. SPKn’nun 57. maddesinde hangi taşınmazların, 

teminat olabileceğine ilişkin bir hüküm yer almamış olup, konu tebliğlerle düzenlenmiştir. III-58.1 

VİDMK Tebliği’nin 16/c maddesinde; ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış kredi ve 

alacakların teminatı olan taşınmazlarla ilgili olarak: 1) Taşınmazın Türkiye Cumhuriyeti sınırları 

içinde olması, 2) Taşınmaza ilişkin kanuni zorunluluklardan kaynaklanan sigorta yükümlülüklerinin 

yerine getirilmiş olması, 3) Kredinin kullandırılması veya alacağın oluşumu aşamasında taşınmazın 

piyasa değerinin BDDK veya Kurulca listeye alınmış değerleme kuruluşlarınca tespit edilmiş olması, 

şartları belirtilmekle beraber yapı kullanma izni alınmış olması yer almamaktadır. 

 



 37 

firması ile tüketici arasında sözleşme yapılmakta, satıcı belirlenen sürede inşaatı 

bitirmeyi ve mülkiyeti teslim borcu üstlenirken, alıcı belirlenen bedeli ödemeyi kabul 

etmektedir. Bu tip projelerde veya kooperatiflerde, tüketici bir alacak hakkı sahibidir, 

taşınmaz sahibi olmamıştır. Tüketicinin kredi kullanması durumunda, kredi 

kurumunun ipotek tesis edebileceği taşınmaz bulunmadığından, kredi kurumu 

tarafından tüketicinin sahip olduğu hak üzerinde rehin hakkı kurulabilmektedir127.   

 b) Finansal Kiralama Yoluyla Tüketicilere Konut Kiralanması 

Finansal kiralama yoluyla tüketicilere konut kiralanması finansal kiralamanın 

genel amacına ters düşmektedir. Zira finansal kiralama yatırım yapma amacıyla 

başvurulan bir yöntemdir. Bununla beraber, İslam hukukunda faizin yasaklanmış 

olması, finansal kiralamanın tüketicilere kredi verme amacıyla kullanılmasına neden 

olmuştur. 5582 sayılı Kanunun gerekçesinde finansal kiralamanın alternatif bir 

finansman yöntemi olduğu, bu yöntemin de konut finansmanı tanımına dâhil edildiği 

ifade edilmiştir.128  

Finansal kiralama şirketleri, önce tüketicinin belirlemiş olduğu konutu satın 

almakta, ardından bu konutu tüketicilere kiralamakta, sözleşmede belirlenen sürede 

tüketici tarafından ödemeler tamamlandığında ise konutun mülkiyeti tüketiciye 

geçmektedir.129  

                                                 
127 5582 sayılı Kanunla 2499 sayılı SPKn’na eklenen Geçici 11. maddeyle tüketiciler tarafından 

06.06.2007 tarihinde kadar aksi belirtilmemişse mevcut kredilerden “konut finansmanı sistemine” 

uygun olanlar (2499 sayılı SPKn md. 38/A’da tanıma giren)  “konut finansmanı sistemi” içine dâhil 

olmuştur. (Söz konusu krediler %2’lik erken ödeme ücretinden muaf tutulmuştur.) 
128 Finansal kiralama aracılığıyla konut alınması ve alacağın menkul kıymetleştirilmesi uygulaması 

diğer ülkeler tarafından da benimsenmiştir.  

bkz.http://www.iflr.com/Article/3166631/Search/Results/Moroccos-new-securitisation-law-

explained.html 
129 KUNTALP, Erden: “Finansal Kiralama Sözleşmesinin Konusu Olarak Mal (Özellikle Tüketim –

Yatırım Malı)”, Tüketici Hukuku Konferansı, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 5-6 Aralık 2015, 

2016, s.363-364 (Tüketici) 

http://www.iflr.com/Article/3166631/Search/Results/Moroccos-new-securitisation-law-explained.html?PageId=201737&Keywords=turkey&OrderType=1&PartialFields=(CATEGORYIDS%3a14720)
http://www.iflr.com/Article/3166631/Search/Results/Moroccos-new-securitisation-law-explained.html?PageId=201737&Keywords=turkey&OrderType=1&PartialFields=(CATEGORYIDS%3a14720)
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c) Tüketicilerin Sahip Oldukları Konutları Teminat Gösterip Kredi Kullanması 

SPKn’nun 57/1 maddesinde ve TKHK’nun 32. maddesinde "sahip oldukları 

konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması" da konut finansmanı 

içinde sayılmıştır. Konut sahibi olan kişilerin, konutlarını teminat göstererek 

kullandıkları krediler de konut finansmanı sistemi içinde sayılmıştır. 

d) Yeniden Finansman Amacıyla Kredi Kullanması 

Konut finansmanı sayılan üç tür kredinin yeniden finansmanı amacıyla 

kullanılan krediler de konut finansmanı sayılmaktadır. 

Yeniden finansman, “Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden 

Finansmanına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in”130 5. maddesinde; 

kredi faiz oranında ve vadesinde, konut finansmanı sözleşmesinde belirtilen faiz 

türünde, konut finansmanı kuruluşunda, konut finansmanı sözleşmesinde belirtilen 

para biriminde değişiklik yapılması ve aynı ev teminat gösterilerek birden fazla 

konut kredisi alınmışsa bunların tek konut kredisi ile birleştirilmesi şeklinde 

tanımlanmıştır. 

Tüketicilerin mevcut kredileri erken ödemek amacıyla yeni bir kredi 

kullanmaları mümkün olup, ödenen kredi konut finansmanı kapsamına giren bir 

kredi ise, yeni açılan kredi de, konut finansmanı işlemi olarak kabul edilmektedir. 

Ayrıca konut finansmanı kapsamına giren kredilerin birden çok defa, yeniden 

finansmanı mümkün olup, yeniden finansman amacıyla alınan her kredi, maddede 

yapılan tanım kapsamında konut finansmanı işlemi olarak kabul edilmektedir. 

                                                 
130 RG. 29.09.2007, S. 26658  
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2- Konut Finansmanı Sözleşmesi 

Konut finansmanı sözleşmesi 5582 sayılı Kanunla 4077 sayılı mülga 

TKHK’na eklenen 10/B maddesinde sözleşmenin unsurları ve diğer tüketici 

kredilerinden farkları belirtilerek düzenlenmişti. Aynı düzenleme, TKHK’nun 32-39 

maddeleri arasında yer almaktadır. 

a) Konut Finansmanı Sözleşmesinin Kurulması  

Konut finansmanı sözleşmesi diğer tüm sözleşmelerde olduğu gibi tarafların 

karşılıklı ve birbirine uygun iradelerinin uyuşması ile meydana gelir. TKHK m. 32/1 

uyarınca konut finansmanı sözleşmesinin yazılı olarak kurulması zorunludur. Yazılı 

şekilde yapılması zorunluluğu bir geçerlilik şartıdır. 5582 sayılı Kanunla 4077 sayılı 

mülga TKHK’na eklenen 10/B III maddesinde yazılı koşul aranmakla beraber, ispat 

mı geçerlilik şartı mı olduğu yönünde herhangi bir ifade bulunmamakta, madde bu 

nedenle eleştirilmekteydi.131. Sözkonusu eleştirinin mevcut yasal düzenleme 

kapsamında ortadan kalktığını ifade edebiliriz.  

Bununla birlikte, yazılı geçerlilik koşuluna uyulmadan yapılmış bir konut 

finansmanı sözleşmesi bulunması halinde, konut finansmanı kuruluşunun sonradan 

sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri sürülemeyeceği 

ayrıca ifade edilmiştir132 (TKHK m. 32/2). 

                                                 
131 YILMAZ, s.80 
132 Esasında, TKHK m. 32/2 hükmü, medeni hukukun tüm alanlarında uygulama alanı bulan ve 

hakkın kötüye kullanılmasını yasaklayan MK m. 2/II hükmünün özel bir düzenlemesinden ibarettir. 

MK m. 2/II’ya dayanarak bazı hallerde şekil eksikliği nedeniyle geçersizlik iddiası dinlenmez. Yeni 

TKHK m. 32/2 bu hallerden birini bizzat düzenlenmiş bulunmaktadır. Şekil eksikliği sebebiyle 

hükümsüzlüğün hakkın kötüye kullanılmasını yasaklayan MK m. 2/II hükmü ile sınırlanması 

hakkında bakınız KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip: Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, 

Sözleşme, 5. Bası, İstanbul 2010, s. 312 vd. 



 40 

Konut finansmanı kapsamında kredi kullanılması durumunda, konut 

finansmanı kuruluşları, tüketicileri sözleşme öncesinde kredi veya finansal kiralama 

işlemleri konusunda bilgilendirir ve tüketiciye teklif edilen kredi veya finansal 

kiralama sözleşmesinin koşullarını içeren bir “Sözleşme Öncesi Bilgi Formu” verir. 

(TKHK m. 33; eski TKHK m. 10/B). Tüketici, kendisine yapılan teklifi kabul edip 

etmemekte serbesttir. Tüketici teklifi kabul ederse, yapılan kredi sözleşmesi konut 

finansmanı içerisinde değerlendirilecek ve konut finansmanı kuruluşunun tüketiciden 

olan kredi alacakları konut finansmanı sistemi içerisinde kullanılabilecek, diğer bir 

deyişle menkul kıymetleştirme konusu olabilecektir.133  

Konut finansmanı sözleşmesinin kurulması ile ilgili olarak sözleşmenin 

koşullarını içeren bir sözleşme öncesi bilgi formunun makul bir süre önce tüketiciye 

verilmesi, aynı zamanda finansman kuruluşları için zorunludur. (TKHK m. 33, 

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği 6. maddesi)  Konut finansman 

kuruluşları, tüketicilere, sözleşme öncesinde kredi veya finansal kiralama 

işlemleriyle ilgili genel bilgiler veren ve tüketiciye teklif edilen kredi veya finansal 

kiralama sözleşmesinin koşullarını içeren “Sözleşme Öncesi Bilgi Formu” vermekle 

yükümlüdür. Bilgi formu, tüketiciyi aydınlatmaya yönelik olup bilgi formunda yer 

alan bilgiler kredi vereni bağlamakla beraber tüketiciyi bağlamamaktadır. Bununla 

beraber, sözleşme öncesi bilgi formu verilmesi tüketici lehine bir uygulamadır.134 

Tüketici, kredi şartlarıyla ilgili genel bilgileri içeren bilgi formunu okuduktan sonra 

                                                 
133 4077 sayılı mülga TKHK’nun 10/B maddesi ve TKHK’nun 33. maddesi, konut finansmanı 

sözleşmesi teklifini kabul etmeyen tüketicinin bankayla kredi sözleşmesi yapmasını engelleyen bir 

hüküm içermemektedir. Bu durumda tüketici ve banka arasında olağan bir kredi sözleşmesi (konut 

finansmanı sözleşmesi olmayan) kurulacaktır. Eğer bu sözleşmede temlik yasağı bulunmuyorsa banka 

bu sözleşmeden doğan alacaklarını yine menkul kıymetleştirme konusu yapabilir. Ancak yapılacak 

menkul kıymetleştirme, konut finansmanı kapsamında değil, varlığa dayalı menkul kıymetleştirme 

konusu olacaktır. 
134 AYDOĞDU, Tüketici, s.567 
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kredi başvurusu yapabilecektir. Ancak, konut finansmanı kuruluşunun sözü edilen 

yükümlülüğü yerine getirmemesine rağmen kurulmuş bir sözleşmenin akibeti ne 

kanunda ne de ilgili yönetmelikte düzenlenmiş değildir. Konut Finansmanı 

Sözleşmeleri Yönetmeliği öncesinde yürürlükte olan “Konut Finansmanı 

Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğin”135 5. maddesinde,  sözleşmenin imzalanması için formun tüketiciye 

verilişinin üzerinden 24 saat geçmesi gerektiğini; sözleşme öncesi bilgi formunun 

tüketiciye yazılı olarak verilmesini takip eden bir iş günü geçmeden imzalanan 

sözleşmelerin geçersiz sayılacağını düzenlemekteydi. Yeni Yönetmelikte benzer bir 

hüküm yer almamaktadır.  

b) Konut Finansmanı Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 

Konut finansmanı sözleşmesi, TKHK’nun “Tüketici Sözleşmeleri” başlıklı 

dördüncü kısmında düzenlenmiş olup, nitelik itibariyle tüketici sözleşmelerindendir. 

Dolayısıyla TKHK’nun 5 ile 7. maddeleri arasında yer alan genel ilkeler bu sözleşme 

türü için de uygulanır. 

Tüketici sözleşmesinden bahsedilmek için, taraflardan birinin tüketici olması 

gerekmektedir. Nitekim konut finansmanı sözleşmesinin tanımında da taraflardan 

birinin tüketici olduğu açıkça belirtilmiştir. 

Konut finansmanı sözleşmesi, hukuki niteliği itibariyle temelde bir kredi 

ilişkisi doğrumaktadır. Kredi ilişkisi, bir miktar paranın faiz karşılığında kredi 

                                                 
135 RG. 31.05.2007, S. 26538 
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kurumu tarafından kredi alana ödünç verilmesi olup, hukuki niteliği itibariyle ödünç 

sözleşmesi136 niteliğindedir.  

Finansal kiralama, hukuki niteliği itibariyle bir ivaz karşılığında kiralanan 

malda kiracıya kullanma ve yararlanma hakkı veren sözleşmedir.137 Ancak, 

tüketicinin taraf olduğu ve konusunu konut mülkiyetini edinmeye yönelik işlemlerin 

konut finansmanı sözleşmesi olabileceği138 göz ardı edilmemelidir. Bir finansal 

kiralamanın konut finansmanı sözleşmesi olabilmesi için, taraflardan birinin mutlaka 

tüketici olması yanında kira süresi sonunda konut mülkiyetinin tüketiciye geçecek 

olması zorunludur.139 Dolayısıyla, konut finansmanı sayılabilecek bir finansal 

kiralamada da nihai amacın kullanım hakkı değil, esasen mülkiyeti devir amacı 

(satış) taşıdığını kabul etmek gerektiği düşünülmektedir. 

Yukarıda yer alanları toparlayacak olursak, konut finansmanı sözleşmesinin 

bünyesinde başka sözleşmelere ait unsurlar taşısa bile temel olarak kredi ilişkisi 

olduğu değerlendirilmektedir. 

 c) Konut Finansmanı Sözleşmesinin Unsurları 

Konut finansmanı sözleşmesinin varlığı için; tüketici ve konut finansmanı 

kuruluşuyla konut finansmanı sözleşmesinin konusunu oluşturan taşınmazın varlığı 

                                                 
136 TANDOĞAN, Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Cilt.I/2, 3.bası, 1985, s.309; YAVUZ, 

Cevdet: Türk Hukukunda Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 5 Bası, 1997, s.367; ARAL, Fahrettin: 

Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 6.bası, 2006, s.307; Kredi ilişkisi, kredi açma sözleşmesinden 

farklıdır. Kredi açma sözleşmesi ile kredi alana belirli bir limite kadar devamlı olarak kredi vermeyi 

tahahhüt eder ve karşılığında faiz ve komisyon alınır. Ödünç sözleşmesi ve kredi açma sözleşmesi 

arasındaki faklara ilişkin olarak bkz. TANDOĞAN s.331 vd. ve ARAL, s.307 vd. 
137 YAVUZ, s.390; KÖTELİ, M. Argun: Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Finansal 

Kiralama, 1991, s.143; Finansal kiralamanın hukuki niteliğine ilişkin görüşlerle ilgili olarak bkz. 

KUNTALP, Erden: Finansal Kiralama Kanununa Göre Finansal Kiralama Tanımı ve Hükümleri, 

1988, s.66-77; ALTOP, Atilla: Özellikle Taşınır Yatırım Mallarına İlişkin Finansal Kiralama 

(Leasing) Sözleşmesi, 1990, s.109 vd.; İsviçre Hukukunda finansal kiralama sözleşmesi sui generis bir 

kredi sözleşmesi olduğu ifade edilmiştir.Bkz.GİOVANOLİ, Mario: “Leasing Sözleşmeleri ve İsviçre 

Hukuku” (Çeviri. Argun ALTOP), İstanbul Barosu Dergisi, 1982, S.322-346, s.336; KÖTELİ, s.157 
138 KUNTALP, Tüketici, s.364 
139 KUNTALP, Tüketici, s.365 
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diğer bir deyişle konut dediğimiz varlığın bulunması gereklidir.140 Temelde bir 

“tüketici kredisi sözleşmesi” olmakla beraber, konut finansmanı sözleşmelerinde 

diğer tüketici kredisi sözleşmelerinden farklı olarak; sabit faiz yanında değişken 

faizli kredinin verilebilmesi imkânı tanınmış (6502 sayılı TKHK md. 36/2; 4077 

sayılı TKHK md.10/B), tüketici erken ödeme imkânına sahip olmakla beraber sabit 

faizli kredi kullanılmışsa erken ödeme durumunda, kredinin vadesine kalan süreye 

göre,  kredi tutarının %1 veya %2’si kadar erken ödeme ücreti ödenmesi (6502 sayılı 

TKHK md. 37; 4077 sayılı TKHK md.10/B) ve tüketicinin temerrüde düşmesi özel 

olarak düzenlenmiştir. (6502 sayılı TKHK md. 34; 4077 sayılı TKHK md.10/B) 

aa) Tüketici 

Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya 

tüzel kişidir. (TKHK m.3/k)141 

Tüketici bir gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Güçlendirme, 

tedavi, eğitim, ekonomik destek gibi amaçlarla hareket eden vakıf, dernek, meslek 

odaları vb. gibi tüzel kişiler tüketici sıfatıyla korunabilirler.142 Ancak, tüzel kişiler 

içinde yer alan ticaret şirketleri bakımından konu tartışmalıdır. Tüzel kişi 

statüsündeki tacirlerin işlemleri iki türlü olabilir: Ticari işlemler ve özel amaçla 

kullanılıp tüketilen işlemler. Herhangi bir mal veya hizmet özel amaçlarla 

edinilmişse TKHK kapsamına girmeli, ticari amaçla edinilmişse genel hükümler 

çerçevesinde değerlendirilmelidir.143 Başka bir görüşe göre, hukukumuzda ticaret 

şirketlerinin tüm işlemleri ticari olduğundan, bir ticaret şirketinin özel işi (adi sahası) 

                                                 
140 AYDOĞDU, s.24 
141 4077 sayılı mülga TKHK’nundaki tanım “Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki 

olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişidir.” şeklindeydi. 
142 ZEVKLİLER, Aydın: Tüketicinin Korunması Hukuku, 3. Bası, Ankara, 2004, s. 80-83. 
143 TAŞKIN,  Mustafa: Tüzel Kişilerin ve Şirketlerin Tüketicilik Vasfı, 1997,  s. 34-37. 
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olamaz ve tüketici sayılmazlar.144 Bu nedenle, TKHK’nun kapsamında sadece ticari 

amaç gütmeyen tüzel kişiler girecektir.145  

Ticari şirketler dışında kalan dernekler, sendikalar ve vakıflar ise ticari 

olmayan amaçlarla konut edinebileceklerinden, konut finansmanı sözleşmesi 

yapabileceklerdir.146 

 bb) Konut Finansmanı Kuruluşu 

TKHK’nun 3/g maddesine göre konut finansmanı kuruluşu, SPKn’nun 57/2 

maddesinde belirtilen kuruluşları ifade etmektedir. Bu kuruluşlar, konut finansmanı 

amacıyla doğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan 

bankalar, BDDK tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen 

finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleridir. 

İnşaat şirketleri tarafından taksitli veya ön ödemeli konut satışları (TKHK m. 

40 vd.), bu bakımdan konut finansmanı içinde değerlendirilemez, ancak inşaat 

firması tarafından satılacak konutların, konut finansmanı kuruluşu tarafından finanse 

edilmesi durumunda satış işlemi konut finansmanı sayılacaktır.  

Öte yandan 06.03.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5582 sayılı Kanunla 2985 

sayılı Toplu Konut Kanununa147 eklenen Ek Madde-10 ile TOKİ’nin konut 

satışından kaynaklanan ipotekli veya ipoteksiz alacaklarının, ipotek finansmanı 

kuruluşları tarafından devralınabileceği ve devredilebileceği ifade edilerek, bu 

                                                 
144 ARKAN, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 7. Bası, Ankara, 2004, s. 61; ASLAN, İ. Yılmaz: Tüketici 

Hukuku ve İlgili Mevzuat, Bursa, 1996, s. 11; ZEVKLİLER, s. 81; BATTAL, Ahmet: “Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun Yönünden Tacirlerin Tüketici Sıfatı”, Prof. Dr. Ali BOZER’e Armağan, 

Ankara, 1998, s.323. 
145 ARKAN, Sabih: “Tüketici Kredileri”, BATİDER, Cilt 18, Sayı 1-2, Yıl 1995, S.35-42, s. 36; 

ASLAN, s. 10; POROY, Reha: “Tüketicinin Korunmasına İlişkin Bazı Özel Hukuk Sorunları”, Prof. 

Dr. Halil Arslanlı'nın Anısına Armağan, İstanbul, 1978, S. 513-549, s. 524. 
146 AYDOĞDU, s.26 
147 RG. 17.03.1984, S. 18344. 
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türdeki konut satışları da konut finansmanı sayılmıştır. Bununla beraber, 31.12.2012 

tarihinde yürürlüğe giren 6362 sayılı SPKn’nunda ise TOKİ tarafından yapılan konut 

satışları, konut finansmanı olarak sayılmamıştır. Lex posterior derogat legi priori 

(sonraki kanun önceki kanunları ilga eder) ilkesi uyarınca, TOKİ tarafından yapılan 

konut satışlarının 30.12.2012 tarihinden itibaren konut finansmanı içinde 

sayılmaması gerekir, ancak Toplu Konut Kanunu’nda yer alan söz konusu hükmün 

6362 sayılı SPKn’nu hazırlanırken unutulmuş olması da mümkündür.148 

cc) Belirli Özelliklerdeki Konut 

Konut finansmanı kapsamına “konutların” girdiğini ifade edilmekle beraber 

5582 sayılı Kanunda konut tanımı149  veya konutların taşıması gereken niteliklere 

ilişkin bir belirleme yapılmamıştır.  

Bununla beraber, SPKr tarafından yapılan düzenlemelerde konut finansmanı 

kapsamındaki konutların taşıması gereken niteliklerin bir kısmı sayılmıştır.  Bir 

kısmını da düzenlemelerin yorumundan çıkarılabilmek mümkündür. 

Öncelikle, konuttan kasıt taşınmazdır. Taşınmazlar, MK’nun 704 ve 998. 

maddelerine göre; arazi, taşınmaz üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar ve kat 

mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerdir. Konutlar ise, tamamlanmış veya 

tamamlanmamış bir yapıdaki bağımsız bölümlerdir. Ancak bu bölümlerin, Kat 

Mülkiyeti Kanunu  (KMK) uyarınca bağımsız olarak tapu siciline tescil edilebilmesi 

için, buna uygun değişiklik projesinin ve yapı kullanma izninin bulunması gerekir. 

(KMK m. 10/III)  

                                                 
148 Öte yandan aynı düzenleme III-58.1 VİDMK Tebliği’nin 15/4 maddesinde yer almaktadır. 
149 DOĞRU, s.282 
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5582 sayılı Kanun’la SPKn’nunda yapılan değişikliklerle eklenen 13/A 

maddesinde de Kat Mülkiyeti Kanunu ile uyumlu şekilde “Teminat havuzu; yapı 

kullanma izni alınmış konutlar” denilmek suretiyle yapı kullanma izni almış 

konutların konut finansmanı kapsamına dahil edilmesini öngörmüştü. SPKn’daki 

yeni düzenlemelerde artık eski SPKn’nu ve Seri:III No:33 İTMK Tebliği m. 9/ç ile 

aranan yapı kullanma izninin bulunması koşulu aranmamaktadır. Dolayısıyla, yapı 

izni almış olsun olmasın tüm konutlar, KMK uyarınca bağımsız bölüm olarak tescil 

edilmesine gerek kalmaksızın konut finansmanı kapsamına dolayısıyla konut 

finansmanı sözleşmesine konu olabileceklerdir. 

SPKr tarafından yapılan alt düzenlemelerde de (III-59.1 TMK Tebliği’nin 

10/1/c.1 maddesinde ve III-58.1 VİDMK Tebliği’nin 16/1/c maddesi) taşınmazın 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca 

konutun taşınmaz olmaktan kaynaklanan zorunlu sigortalarının da (DASK) yapılmış 

olması ve rayiç değerinin değerleme kuruluşlarınca tespit edilmiş olması 

aranmaktadır.  

d) Konut Finansmanı Sözleşmesinin İki Önemli Özelliği: Erken Ödeme Ücreti ve 

Değişken Faiz 

aa) Erken Ödeme Ücreti150 

aaa. Genel Olarak Erken Ödeme Ücreti 

Tüketiciler tarafından, kredi borcunun tamamı veya bir/birden çok taksit 

vadeden önce ödenebilir. Nitekim Borçlar Kanununa göre (BK m.96) borcun 

vadesinden evvel ifa edilebileceği; ancak kanun, sözleşme ve adetten kaynaklanan 

                                                 
150 Mevzuatta her ne kadar ‘erken ödeme ücreti” ifadesi kullanıımış olsa da kanaatimizce, kurumum 

hukuki niteliği göz önüne alınarak “erken ödeme cezası” ifadesinin kullanılmış olması gerektiği 

değerlendirilmektedir.  
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bir hüküm yoksa borçlunun erken ödeme nedeniyle alacaklıdan bir indirim 

yapmasını talep edemeyeceği düzenlenmekle beraber, sözleşmede erken ödeme 

halinden faizden indirim yapılacağı kararlaştırılmışsa veya bu yönde bir adet varsa, 

borçtan bir miktar indirim yapılabilir.151  

Taksitli satışta (TKHK m.17), tüketici kredisinde (TKHK m. 22) ve konut 

finansmanı sözleşmesinde (TKHK m.32) tüketicinin, kredi verene borçlandığı 

toplam miktarı veya aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksiti 

önceden ödemesi durumunda kredi verenin, ödenen miktara göre gerekli faiz ve 

komisyon indirimi yapacağı düzenlenmiştir. Tüm bu hükümler dikkate alındığında, 

erken ödemede bulunan tüketici için kanunen, gerekli faiz ve komisyon indirimleri 

yapılması zorunludur. 

5582 sayılı Kanunda tüketicilerin kredi borçlarını erken ödemesi 

yasaklanmamakla beraber, kredi borcunun erken ödenmesi zorlaştırmak için “erken 

ödeme ücreti” öngörülmüştür.  

Tüketici ile banka arasından yapılan kredi sözleşmesinde, faiz oranının sabit 

olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla 

ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda konut finansmanı kuruluşu 

tarafından tüketiciden erken ödeme ücreti152 talep edilebileceği düzenlenmiştir 

(TKHK m. 37).  

Aynı maddede erken ödeme ücretinin gerekli faiz indirimi yapılarak 

hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın 

                                                 
151 EREN, Fikret: Borçlar Hukuku genel Hükümler, 9. Bası, 2006, s.945 
152 Erken ödeme cezasının hukuki niteliği, şartları, yurtdışındaki uygulamaları ve erken ödeme 

ücretinin Anayasa’ya aykırı olduğunu ilişkin görüş için bkz. TOPALOĞLU, Mustafa: “Mortgage 

Kredilerinde Erken Ödeme Ücreti (Cezası)”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XII, 2008, 

Sayı 1-2, S.185-221 
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%2’sini geçemeyeceği (4077 sayılı mülga TKHK m. 10/B, 14.fıkra) belirtilmiştir. 

Ancak 6502 sayılı TKHK ile kanun koyucu erken ödeme ücretini kademeli hale 

getirmiş ve erken ödenen tutarın kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde 

%1’ini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise %2’sini geçemeyeceği (TKHK 

m. 37) belirtilmiştir. Her durumda, değişken faizli kredi ödemelerinde erken ödeme 

ücretine yer verilemez   

Borçlar Kanununda “erken ifada borç tutarı indirilmez” şeklindeki genel 

kural, TKHK bakımından “gerekli faiz ve komisyon indirimi yapılır” şekline (TKHK 

m. 20 ve 27) çevrilmiştir. Konut finansmanı bakımından ise ters çevrilen genel 

kurala, “kredi borcunu erken ödeyen tüketici %1 veya %2 erken ödeme cezası öder” 

(TKHK m. 37/2) şeklinde ekleme yapılmıştır. Diğer bir deyişle, tüketici tarafından 

kredi borcu erken ödendiğinde, kredi kurumu tarafından vadesinden önce ödenen 

taksitler için gerekli faiz indirimini yapılır, ayrıca gerekli faiz indirimi yapılan ve 

kredi kuruluşuna erken ödenen tutarın %1 veya %2’sini geçmeyecek şekilde erken 

ödeme ücreti ödenir.153 

bbb. Erken Ödeme Ücreti Alınmasının Sebebi 

Kaynağını BK’nun 96. maddesinden alan erken ödeme ücretinin alınmasına 

ilişkin olarak 5582 sayılı Kanunun gerekçesinde; “Borcun erken ödenmesi 

durumunda, gerekli faiz ve komisyon indirilerek erken ödeme tarihinde ödenmesi 

gereken anapara tutarı hesaplanmakla birlikte konut finansmanı kuruluşları bu 

anapara tutarının yüzde ikisine kadar erken ödeme ücreti tahsil edebileceklerdir. 

Sabit faiz oranı içeren sözleşmelerde tüketiciler piyasadaki gelişmelere göre 

                                                 
153 Konuya ilişkin olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından “Konut Finansmanı Sisteminde Erken 

Ödeme İndirimi ve Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

31.05.2007 tarih ve 26358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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sözleşmelerini kapatıp yeni bir sözleşme yaparak kâr edebilmektedir. Erken 

ödemenin arkasında yatan bu kazanç konut finansmanı kuruluşu içinse bir kayıp 

ifade etmekte olup, sınırlı da olsa erken ödeme ücreti uygulaması kazanç ve kayıpları 

dengeleyici bir unsur olacaktır.” denilmektedir.  

5582 sayılı Kanunun erken ödeme ücretine getirdiği bu gerekçe, kredi 

borcunu vadeden önce ödeyen tüketicinin faiz ve komisyon indirimi nedeniyle 

mutlaka kâr ettiğini peşinen kabul etmesi nedeniyle eleştirilmiştir.154 Ayrıca erken 

ödeme ücretinin sabit faizli kredi kullanan tüketicinin daha ucuz kredi bulup borcunu 

kapatmasını engelleme yanında değişken faizli kredileri teşvik ettiği ifade 

edilmiştir.155 

ccc. Erken Ödeme Ücretinin Hukuki Niteliği 

Konut finansmanı sisteminde, tüketicilerin kullandığı krediler menkul 

kıymetleştirme suretiyle yatırımcılara satılmaktadır. Sistemin biri tüketici diğeri 

yatırımcı olmak üzere iki tarafı bulunmakta olup; banka ve diğer finans kurumları 

birer aracıdır.  

Tüketicilerin kullandığı kredi, yatırımcılar tarafından finanse edilmektedir. 

Tüketici ve yatırımcı arasındaki bu ilişkide her iki tarafın da menfaatlerinin 

dengelenmesi gerekmektedir. Erken ödemeye ilişkin olarak 5582 sayılı Kanunun 

gerekçesinde de bu hususa değinilmiştir.  

Yatırımcının, tüketicinin erken ödemesi nedeniyle yoksun kaldığı faiz 

gelirinin konut finansmanı sözleşmesinde yer alan erken ödeme ücreti ile 

karşılanması bu menfaat dengesinin sağlanmasına yöneliktir.  

                                                 
154 TOPALOĞLU, s.206, YILMAZ, s.101 
155 AYDOĞDU, s.19 
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Erken ödeme ücreti, öğretide kredi kurumunun geliri olarak görülmekte, 

tüketiciye yönelik medeni bir ceza olarak kabul edilmektedir156 Ancak, erken ödeme 

ücreti, konut kredilerinin menkul kıymetleştirmesinde kredi faiz oranını düşürmesi 

ve vadenin uzaması karşılığında tüketicinin katlanması gereken bir yükümlülüktür. 

Dolayısıyla erken ödeme ücreti yasal bir medeni cezadan ibaret görülmemeli, taraflar 

arasındaki sözleşmeden doğan bir yan yükümlülük olarak157 kabul edilmelidir. 

ABD’de erken ödeme ücreti ödenmesi ile igili verilen mahkeme kararları da bu 

görüşü destekler niteliktedir.158 

ddd. Erken Ödeme Ücretinin Şartları 

Konut finansmanı kuruluşunca, erken ödeme ücretinin talep edilebilmesi için 

bazı şartlar gerekmektedir.  

Öncelikle, taraflar arasında kurulmuş bir konut finansmanı sözleşmesi olması 

gerekmektedir. Konut finansmanı sözleşmesi sayılmayan herhangi bir konut kredisi 

sözleşmesi, erken ödeme ücreti talep hakkı vermez. TKHK’da taksitle satış (TKHK 

m.20) ve tüketici kredilerinde (TKHK m.27) erken ödeme hususu düzenlenmiş 

olmakla beraber erken ödeme durumunda, tüketicinin tazminat ödeme borcuna 

ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ayrıca, tüketicinin vadesi gelmemiş bir 

veya birden çok taksit ödemesini yapmış olması da gerekmektedir.  

Erken ödeme ücretinin talep edilebilmesi bir diğer şart, krediye ilişkin sabit 

faizin belirlenmesidir. Konut finansmanı sözleşmelerinde, diğer tüketici 

kredilerinden farklı olarak değişken faize de imkan tanınmış olup, faizin değişken 

                                                 
156 TOPALOĞLU, s.214; AYDOĞDU, s.18; TUNCER, Selahattin: “5582 Sayılı Mortgage Yasasının 

Açmazları”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Mayıs 2007, S.41-56, s.170; ÖNAL/TOPALOĞLU, 

s.254; ALPTÜRK, s.44 
157 TOPALOĞLU, s.213 
158 FRANKEL, s. 203 



 51 

veya kısmen değişken olarak belirlendiği durumlarda erken ödeme ücreti talep 

edilemez.(TKHK m.37/2) 

Erken ödeme ücretiyle ilgili diğer bir şart, erken ödeme ücretinin talep 

edilebileceğinin sözleşmede kararlaştırılmış olmasıdır. Konut finansmanı kuruluşu 

tarafından, erken ödeme ücretinin alınması, konut finansmanı sistemi açısından 

zorunlu değildir. 

Son olarak erken ödeme ücretinin talep edilebilmesi için, konut finansmanı 

kuruluşu tarafından tüketicinin borcundan, erken ödeme nedeniyle, faiz ve diğer 

komisyonların indirilmesi de gerekmektedir. 

 eee. Erken Ödeme Ücretinin Tutarı 

Erken ödeme ücreti, gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici 

tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın %1 veya %2’sini 

geçemez (TKHK m. 37/2; eski TKHK m. 10/B 14.fıkra). Erken ödeme ücreti 

hesaplanmasında esas alınan bedel, ödeme tarihinde kalan anapara ve ödeme tarihine 

kadar işlemiş fakat ödenmemiş faiz ve kamusal yükümlülüklerden oluşmaktadır.159  

ERKEN ÖDEME ÜCRETİNE İLİŞKİN ÖRNEK 

01.01.2011 tarihinde 100.000 TL kredinin 10 yıl vadeyle  %10 yıllık sabit akdi 

faizle kullanıldığını, anapara ve faizin (eşit olarak) aylık taksitler halinde ödeneceğini 

varsayalım. Bu durumda tüketicinin kredi borcu, 200.000 TL olacaktır. Aylık ödemeleri ise 

1.666 TL olacaktır.  

Tüketicinin 5. yılda 01.01.2016 tarihinde kalan tüm borcunu 100.000 TL (50.000 

TL anapara ve 50.000 TL faiz) erken ödemesi durumunda kalan taksitler vadelerine göre tek 

tek indirime tabi tutulur.  İndirim Tutarı = İlgili Taksit Tutarı İçindeki Anapara x Erken 

Ödenen Gün Sayısı x Yıllık Akdi Faiz Oranı/36000 şeklinde hesaplanır.  

 

 

İlgili Taksit Tutarı 

İçindeki Anapara (TL)160 

Erken Ödenen 

Gün Sayısı 

Yıllık akdi faiz 

oranı/36000 

İndirim 

Tutarı (TL) 

                                                 
159 TOPALOĞLU, s.212; Konut Finansmanı Sisteminde Erken Ödeme İndirimi ve Yıllık Maliyet 

Oranı Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik m.7 
160 Bankanın ödenen taksitlerden öncelikle faizi sonra anaparayı alması durumunda geriye kalan 5 

yılda ilgili tutar içindeki anapara payı 1.666 TL olacak indirim tutarı 24.573,50 TL ve erken ödeme 

ücreti de 1.508,53 TL olur. 
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01.02.2016 833,00 30 0,00028 6,94 

01.03.2016 833,00 60 0,00028 13,88 

… … … … … 

… … … … … 

01.11.2020 833,00 1.740 0,00028 402,62 

01.12.2020 833,00 1.770 0,00028 409,56 

Toplam 

   

12.286,75 

Erken ödeme yapan tüketici, TKHK uyarınca bankaya, 12.286,75 TL indirim 

uyguladıktan sonra 37.713,25 TL öder. Banka ise ödenen 37.713,25 TL’nin %2’sini (36 

aydan uzun vade) geçmeyecek şekilde 754,25 TL erken ödeme ücreti talep edebilir. 

 

ABD’de tüketicilerin erken ödeme ücreti ödemesi genellikle kabul edilmiş 

olmakla beraber, taban ve tavan sınırları belirleyen kanuni bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Bununla beraber, yerleşik mahkeme kararlarıyla erken ödeme 

ücretinin sadece kredi kurumunun uğradığı zararı telafi etmeye yönelik olduğu, 

tüketiciyi cezalandırmaya yönelik kullanılamayacağı ifade edilmiştir.161 Öğretide, 

erken ödeme cezasının oranın yüksek olduğu ifade edilmiş162 Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı tarafından TKHK’da yapılacak bir değişiklikle %2 olan erken ödeme 

cezasının %,05’e düşürülmesi istenmiştir. Yeni TKHK ile bu oran %1 veya %2 

olarak belirlenmiştir. 

Kanaatimizce 4077 sayılı mülga TKHK’nun 10/B maddesinde ve 6502 sayılı 

TKHK’nun 37. maddesinde düzenlenen %1 veya %2’lik erken ödeme ücreti kanuni 

bir tavan olup, tüketici lehine olmak üzere kanunda yer olan oranın altında ödeme 

kararlaştırılabileceği gibi erken ödeme ücretinin tamamen kaldırılması da 

mümkündür. Konut kredilerinin teminat olduğu menkul kıymetleştirmelerde 

yatırımcıların, ekonomik menfaatlerinin korunmasını sağlamaya yönelik erken 

ödeme ücretinden tüketicinin lehine vazgeçebilecektir.  

                                                 
161 FRANKEL, s.203 ilgili mahkeme kararları için bkz. dipnot:37 
162 AYDOĞDU, s.18 
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bb) Değişken Faiz 

TKHK’na göre tüketicilerin taraf olduğu tüketici kredisi sözleşmelerinde 

faizin önceden belirli olması (TKHK m.25) diğer bir deyişle sabit faizli kredi olması 

öngörülmüştür.  

5582 sayılı Kanunla, TKHK’nun aksine tüketicilere sabit, değişken veya 

karma faizli kredi kullanabilme imkânı tanınmıştır (TKHK m.36/2). Sabit faizli 

kredi, ödenecek kredi borcunun tüketici açısından önceden belirlenebilir olmasını 

sağlarken, değişken faizli kredi tüketicinin faiz indirimlerinden yararlanabilmesini 

sağlamaktadır.  

Kredi sözleşmesinde faiz oranının değişken olarak belirlenmesi halinde, 

değişken faiz, başlangıçta sözleşmede belirlenen azami faiz oranı ile azami dönemsel 

geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla ve yine sözleşmede belirlenecek yurt içinde 

veya yurt dışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir endeks baz 

alınarak değiştirilebilir. Kullanılabilecek referans faizler ve endeksler Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası163 tarafından belirlenir (TKHK m.36/2).  

Kredi faiz oranının değişken olarak belirlenmesi halinde bu yöntemin 

muhtemel etkileri konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi gereklidir. TKHK 

m.39/4’te tüketicilerin bilgilendirilmesi yöntemine ilişkin usul ve esasların 

bakanlık164 tarafından belirleneceği belirtilmiş; bunun üzerine konu Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Değişken Faizi İçeren Konut Finansmanı 

Sözleşmelerine Dair Tüketicilerin Bilgilendirilmesi Usul ve Esasları Hakkında 

                                                 
163 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 05.05.2007 tarih ve 26513 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Değişken Faizli Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Kullanılabilecek Referans Faizler ve 

Endekslere Dair Tebliğ” ile Değişken faizli konut finansmanı sözleşmelerinde kullanılabilecek 

referans endeksin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi olduğu 

belirtilmiştir. 
164 İlgili bakanlık Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak değişmiştir. 
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Yönetmelik”165 ile düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre, kredi sözleşmesinin 

imzalanmasından önce tüketici yazılı olarak değişken faize ilişkin 

bilgilendirilmelidir.  

Ülkemizde, faiz oranlarının geçmiş yıllarda yüksek oranlara ulaşması166 ve 

geçmişte tüketicilerin yaşamış olduğu kredi faiz sorunları167 nedeniyle değişken faizli 

kredilerin tüketiciler tarafından tercih edilmeyeceği düşünülmektedir. 

B. İcra ve İflas Kanundaki Düzenlemeler 

5582 sayılı Kanunla, İİK’nunda yapılan değişiklikler, menkul kıymetleştirilen 

kredi alacaklarının hızlı bir şekilde tahsil edilmesini ve ipoteğin hızlı biçimde paraya 

çevrilmesini sağlamaya yöneliktir. İİK’nunda yapılan değişiklikler, konut finansmanı 

sisteminde borçlunun yani tüketicinin, ipoteğin paraya çevrilmesi prosedürüne 

müdahalesini kısıtlamıştır. 5582 sayılı Kanun, İİK’nun 45, 128, 128/a, 134 ve 149/a 

maddelerinde değişiklikler yapmanın yanında, İİK’na geçici 8. maddeyi de 

eklemiştir. Söz konusu maddeler istisnai hükümler olup sadece konut finansmanı 

kapsamındaki durumlarda uygulama alanı bulur. Öte yandan söz konusu istisnai 

hükümlerin uygulanması için, işlemin konut finansmanı kapsamında 

değerlendirilmesi yeterli olup, ipotekli sermaye aracı ihraç veya halka arz edilmiş 

olmasına gerek bulunmamaktadır.168 

                                                 
165 RG. 31.05.2007, S. 26538. 
166 Bkz. Merkez Bankası istatistiki verileri için http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html  
167 “Dövizzedeler Toplu Dava Açıyor” (bkz. http://www.finansgundem.com/haber/Dovizzedeler-

toplu-dava-aciyor-/73351 04.01.2012 tarihinde ziyaret edilmiştir.); “KKDF Mağdurlarına Müjde” 

(http://www.paraborsa.net/kkdf-magdurlarina-mujde/  04.01.2012 tarihine ziyaret edilmiştir) 
168  DOĞRU, s.296 

http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html
http://www.finansgundem.com/haber/Dovizzedeler-toplu-dava-aciyor-/73351%2004.01.2012
http://www.finansgundem.com/haber/Dovizzedeler-toplu-dava-aciyor-/73351%2004.01.2012
http://www.paraborsa.net/kkdf-magdurlarina-mujde/
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5582 sayılı Kanunla İİK’na eklenen hükümler, aşağıda üzerinde ayrıntılı 

şekilde duracağımız üzere, “konut finansmanına tabi ipoteğin paraya çevrilmesi 

yoluyla takip” şeklinde farklı bir takip usulü getirmektedir. 

1- Rehinle Temin Edilmiş Alacaklarda Haciz Yoluyla Takip  

Alacak, rehinle güvence altına alınmışsa, alacaklı yalnız rehnin paraya 

çevrilmesi yoluyla takipte bulunabilir (İİK m.45). Rehinli alacaklar için takip hukuku 

bakımından, “rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurulması zorunluluğu” olarak 

adlandırılan bu kurala169 alacağın bir kambiyo senedine bağlı olması veya ipotekle 

temin edilmiş faiz ve yıllık taksit alacakları bakımından birer istisna tanınmıştır. 

5582 sayılı Kanun, söz konusu istisnalara İİK’nun 45. maddesi ile bir yenisini daha 

eklemiştir. Maddenin 2. fıkrasında, SPKn’nunda tanımlanan konut finansmanından 

kaynaklanan veya TOKİ Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacakların takibinde, 

rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılacağı veya haciz yoluna 

başvurulabileceği düzenlenmiştir. İpotekle temin edilmiş faiz ve yıllık taksit 

alacakları bakımından İİK’nunda yer alan bu düzenlemeyle konut finansmanına 

ilişkin 5582 sayılı Kanunla eklenen düzenleme birbirine benzemekle beraber; 

İİK’nun 45/son maddesi sadece anapara dışında kalan ödemeler için geçerliyken, 

İİK’nunun 45/II maddesi alacağın tümüne ilişkin bir istisna tanımaktadır.170  

5582 sayılı Kanunla İİK’nun 45. maddesine eklenen hükümle, alacaklıya 

konut finansmanı kapsamında ipotekle tesis edilmiş alacağı için rehinin paraya 

çevrilmesi yoluyla veya genel haciz yoluyla takip yapabilme olanağı tanınmıştır. 

                                                 
169 PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/SUNGURTEKİN ÖZKAN, Meral/ÖZEKES, Muahmmet: 

İcra ve İflas Hukuku, 7. Bası, Ankara, 2009, s.418; KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, 

Ejder: İcra ve İflas Hukuku, 22.Baskı, Ankara, 2008, s.420 
170 ADIGÜZEL, s.89; ÜSTÜNDAĞ, Saim: İcra Hukukunun Esasları, İstanbul, 2000, s.370-371 
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Alacaklı, haciz yolunu seçmesi durumunda, tahsil edilemeyen kısım için ipoteğin 

paraya çevrilmesi yolunu da seçebilir.171  

2- Kıymet Takdirinin SPKr Tarafından Yetkilendirilmiş Kişi ve Kurumlarca 

Yapılması 

5582 sayılı Kanunla İİK’nun 128. maddesine eklenen bir hükümle, icra 

dairesi tarafından, konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile TOKİ 

Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, satışı istenen taşınmaz 

için kıymet takdirinin SPKr tarafından yetki verilmiş kişi veya kurumlara 

yaptırılacağı düzenlenmiştir.   

Yapılacak değerlemelerde, ilgili taşınmaz için değerleme172 yapacak kişi ve 

kurumlara ilişkin şartları belirlemek ve bu şartlara uyan kişi ve kurumları listeler 

halinde ilan etmek SPKr’nun görevleri  (SPKn m. 128/1/c) arasında sayılmıştır.173  

SPKr tarafından yetkilendirilen kişi ve kurumlarca yapılan değerleme 

faaliyeti ilk olarak, alacakların takibi sürecini hızlandırmaktadır. Zira bağımsız ve 

tarafsız kişilerce yapılan kıymet takdiri taşınmazın değerinin doğru bir şekilde 

belirlenmesi yanında borçlu veya alacaklıdan gelecek kıymet takdirine ilişkin 

şikâyetleri174 azaltacaktır.  

                                                 
171 ADIGÜZEL, s.89 
172 Seri: VIII, No: 35 Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti 

Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinin 

3. maddesine göre; konut değerlemesi, SPKn’nu çerçevesinde, konut finansmanından kaynaklanan 

alacakların teminatı olan gayrimenkullerin belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız 

olarak takdiridir.  
173 Değerleme yapacak kişi ve kurumlara ilişkin şartlar SPKr’nun Seri: VIII, No: 35 Sermaye Piyasası 

Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca 

Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinde düzenlenmiştir. SPKr tarafından 

yetkilendirilen kişi ve kurumlar SPKr’nun internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. 

http://www.spk.gov.tr/apps/kyd/iletisim.aspx?ctype=gds&show=all&submenuheader=null 

(17.12.2015 tarihi itibariyle 251 adet şirket değerleme hizmeti verebilmektedir.) 
174 ADIGÜZEL, s.90 

http://www.spk.gov.tr/apps/kyd/iletisim.aspx?ctype=gds&show=all&submenuheader=null
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İkinci olarak, kıymet takdirinin SPK tarafından yetkilendirilmiş kişi ve 

kurumlarca yapılması, taşınmazın değerinin daha objektif ve şeffaf olarak 

belirlenmesine yol açmakta olup bu durum tüketici lehinedir. 

İİK’nun 128/a maddesine göre icra takibinde taraflar tespit edilen kıymete 

karşı şikâyette (İİK m.16) bulunabilirler. Şikâyet üzerine yeniden bilirkişi incelemesi 

yaptırılabilir. 5582 sayılı Kanunla, İİK’nun128/a maddesine eklenen hükümle konut 

finansmanı kapsamında ve TOKİ Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının 

takibinde, bilirkişi incelemesinin yine SPKr tarafından yetki verilmiş kişi veya 

kurumlara yaptırılacağı ifade edilmiştir. 

Kanaatimizce, SPKr tarafından yetki verilmiş kişilerin kıymet takdiri 

yapmasının zorunlu olması nedeniyle; konut finansmanına ilişkin uyuşmazlıklarda 

değere ilişkin sorunlarda değerleme şirketleri “resmi bilirkişi” (HUMK m.276/II) 

konumuna gelmektedir.  

 3- Haksız Olarak İhalenin Feshinde Para Cezasının %20 Oranında Olması  

İİK’nun 134. maddesinde taşınmazların icra yoluyla satışında ihalenin feshi 

düzenlenmiştir. İhalenin, ihaleye hazırlık döneminden başlayarak İİK’na uygun bir 

şekilde yapılması zorunlu olup, satış ihalesinin herhangi bir aşamasında yapılan 

usulsüzlük üzerine, ihalenin feshi şikâyet yoluyla talep edilebilir.175  

Sadece satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek 

suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra 

mahkemesinden şikayet yoluyla, ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde, ihalenin 

                                                 
175 PEKCANITEZ/ATALAY/SUNGURTEKİN ÖZKAN/ÖZEKES, s.329 (İhaleyle ortaya çıkan 

hukuki sonuçlar baştan itibaren ortadan kalkacağından aslında fesih değil, ihalenin iptali 

sözkonusudur. Ayrıntılı bilgi için bkz. ARSLAN, Ramazan: İcra ve İflas Hukukunda İhale ve İhalenin 

Feshi, AÜHF, Ankara, 1984) 
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feshini isteyebilirler (İİK m. 134/II). İhalenin feshi, satışı yapan icra müdürünün satış 

için öngörülen hükümlere aykırı hareket etmiş olması durumunda, diğer bir deyişle 

ihalenin usulüne uygun olarak yapılmadığı iddiasıyla yapılır. Cebri icrayla satışta, 

satış ihalesinin usulüne uygun olmadığı iddiasıyla yapılan şikâyetin icra mahkemesi 

tarafından karar bağlananmasına kadar satış parası alacaklıya ödenmez, ihale bedeli 

bir bankada nemalandırılır176 

İhalenin feshi, borçlu, alacaklı ve ilgili üçüncü kişilerin haklarını korumaya 

yönelik bir düzenlemedir. Ancak, ihalenin feshi talebi icra takibinin geciktirilmesi 

amacıyla da ileri sürülebilir.177 İhalenin feshi talebiyle icra takibinin geciktirilmesini 

önlemek amacıyla, icra mahkemesi tarafından talebin reddine karar verilmesi halinde 

davacının (ihalenin feshini isteyen), feshi istenilen ihale bedelinin %10’u oranında 

para cezasına mahkûm edilir (İİK m. 134/II). 

İİK’nun 134. maddesine, 5582 sayılı Kanunla eklenen hükümle konut 

finansmanından kaynaklanan alacaklarının takibinde bu oran %20 olarak uygulanır 

(İİK m. 134/III). Söz konusu hükmün getirilme nedeni, alacakların tahsili sürecinde 

kötü niyetli olarak sırf icrayı geri bırakmaya yönelik taleplerin önlemesidir. Para 

cezası için ihalenin feshi davası açılması ve davanın reddedilmesi yeterli olup, 

davayı açanın kötüniyeti aranmaz.178 Kötüniyetin aranmaması, davayı uzatma niyeti 

                                                 
176 KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.344; İİK’nunda yer alan nemalandırma deyiminden ne 

anlaşılacağının açık olmadığına ilişkin görüş için bkz. PEKCANITEZ/ATALAY/SUNGURTEKİN 

ÖZKAN/ÖZEKES, s.336 
177 PEKCANITEZ/ATALAY/SUNGURTEKİN ÖZKAN/ÖZEKES, s.336-337 
178 UMAR, Bilge: “Uzun Vadeli Konut Finansmanı Kanunu Tasarısı Sempozyumu Tebliğler ve Soru-

Cevap Tutanakları”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.II, Sayı.2, 2005, s.18 vd. 
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bulunmayan ancak ihaleye fesat karıştırıldığını düşünerek dava açıp bu davayı 

kaybedenlerin de ihale bedelinin %20’si oranında ceza ödemesine neden olacaktır.179 

4-  İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Satışın Durdurulması Teminatının %30 

olması 

İİK’nun 149/a maddesinde ipoteğin paraya çevrilmesi sürecinde, icranın geri 

bırakılmasına ilişkin olarak İİK’nun 33. maddesinin 1, 2 ve 4. fıkralarına yollama 

yapılmıştır. İlamlı icrayla yapılan takiplerde, ilamsız icra yoluyla takibin aksine itiraz 

etmek suretiyle takibin durdurulması mümkün değildir.180 Zira takibin dayanağı, ilam 

veya ilam niteliğinde bir belge olup, ispat gücü oldukça yüksektir. Ancak kanun 

koyucu belirli sebeplerin bulunması halinde ilamlı takipte icra işleminin 

durdurulması imkânı tanımıştır.181  Buna göre, borçlu, ilam konusu borcunu icra 

emrinin tebliğinden önce182 itfa etmiş, zamanaşımına uğramış veya ertelenmiş 

olduğu iddiasıyla icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını talep edebilir (İİK 

m.33/I).  

Borçlu veya rehinli taşınmazın maliki tarafından yapılan icranın geri 

bırakılması talebi (İİK m.33) icra mahkemesi tarafından reddedilirse, bu red kararına 

karşı istinaf veya temyiz (İİK m.36) yoluna başvuran borçlu veya rehin konusu 

taşınmazın maliki, taşınmazın satışını durdurmak istiyorsa takip konusu alacağın 

%15 oranında teminat yatırmak zorundadır (İİK m. 149/a ikinci fıkra). 5582 sayılı 

                                                 
179 İhalenin feshi davasının reddi durumunda %20’lik para cezasının, mahkemeye başvurma hakkını 

kısıtladığı, Anayasamızın eşitlik (Anayasa m.10), sosyal hukuk devleti (Anayasa m.2) ve adil 

yargılama (Anayasa m.36) ilkelerine aykırılı olduğu ifade edildikten sonra tarafların tacir olması 

durumunda dahi %10 olarak uygulanan ceza oranının, konut finansmanı sisteminde tüketici aleyhine 

%20 olarak uygulanması usulü eleştirilmiştir. Bkz. DOĞRU, s.288 UMAR, s.19 
180 PEKCANITEZ/ATALAY/SUNGURTEKİN ÖZKAN/ÖZEKES, s.402 
181KURU/ARSLAN/YILMAZ,s.401;PEKCANITEZ/ATALAY/SUNGURTEKİN 

ÖZKAN/ÖZEKES,s.402 
182 İcra emrinin tebliğinden sonra borçlu tarafından borcun ifa edilmiş, zamanaşımına uğramış veya 

ifası için alacaklı tarafından süre verilmişse İİK m. 33 değil, İİK m.71 uygulanır. 
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Kanunla İİK’na eklenen hükümle, %15 olarak belirlenen bu oran konut finansmanı 

kapsamındaki alacaklarda %30’a çıkarılmıştır (İİK m. 149/a üçüncü fıkra). 

Satışı durdurmak için öngörülen %30 oranındaki teminatın, istinaf talebinin 

reddi halinde, teminat olarak alınan tutarın yarısı tazminat olarak alacaklıya ödenir.   

Eğer taşınmazın satışından elde edilen tutar alacağı karşılamazsa teminatın kalan 

tutarı alacağa mahsuben alacaklıya verilir (İİK m. 149/a üçüncü fıkra). Söz konusu 

hüküm, İİK’da düzenlenmiş olan diğer takip yöntemlerinden farklı olarak alacaklıya, 

borçlu veya üçüncü kişinin verdiği teminatı tazminat veya alacağa mahsuben tahsil 

etme imkânı vermektedir. 

C. Finansal Kiralama Kanundaki Düzenlemeler 

5582 sayılı Kanunla 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun183 devir 

yasağını düzenleyen 15. maddesine, “tüketicilerin konut edinmesine veya yatırımlara 

finansman sağlayan finansal kiralama işlemlerinde kiracı, kiracılık sıfatını ve/veya 

sözleşmeden doğan hak ve/veya yükümlülüklerini, kiralayandan yazılı izin almak 

şartıyla, bir başkasına devredebileceği” hükmü eklendi.  

Finansal Kiralama Kanununu yürürlükten kaldıran Finansal Kiralama, 

Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu184 da 26. maddesinde, “Kiracı, kiracılık 

sıfatını veya sözleşmeden doğan hak veya yükümlülüklerini, kiralayandan yazılı izin 

almak kaydıyla devredebilir” hükmü ile sözkonusu düzenlemeyi yineledi.  

Finansal kiralamaya ilişkin bu düzenlemelerle, ilk olarak tüketicilerin finansal 

kiralamayla konut edinmesi, konut finansmanı sayılmıştır. İkinci olarak finansal 

kiralama aracılığıyla konut edinen tüketicilere, bu konutların zilyetliğini bir 

                                                 
183  Sözkonusu kanun  “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile yürürlükten 

kaldırılmıştır.  
184 RG. 13.12.2012, S. 28496. 
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başkasına devredebilme imkânı tanınmıştır. FKK’nunda yapılan ve sonrasında 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda yinelenen 

değişiklik, tüketicilere finansal kiralamayla konut kiralamasında alt kiralamaya 

yönelik devir yasağını değiştirmektedir.  

Bununla birlikte, tüketicilerin finansal kiralamayla konut edinmesi TKHK’da 

yapılan değişikliklerle düzenlenmiştir. Konut finansmanına yönelik finansal kiralama 

işlemlerinde; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda yer 

alan; sözleşmenin feshinin sonuçlarına ilişkin hükümler uygulanmaz (TKHK 

m.34/3). Diğer bir deyişle, konutların finansal kiralamayla tüketicilere kiralanması 

TKHK kapsamında düzenlenmiştir.185   

D.Toplu Konut Kanundaki Düzenlemeler 

5582 sayılı Kanunla, Toplu Konut Kanununa TOKİ Başkanlığının konut 

satışından kaynaklanan ipotekli veya ipoteksiz alacaklarının ipotek finansmanı 

kuruluşları tarafından devralınabilineceği ve devredilebileceği hükmü eklenmiştir. 

Ülkemizde nitelikli konut inşasında büyük katkıları olan TOKİ’nin konut finansmanı 

sistemine dahil edilmesi yerinde kabul edilmiştir.186 

E- Çeşitli Vergi Kanunlarındaki Düzenlemeler 

Konut finansmanı sistemine işlerlik kazandırılması ve diğer finansman 

yöntemlerine göre ayrıcalıklı hale getirilmesi amacıyla 5582 sayılı Kanunla çeşitli 

vergi kanunlarında konut finansmanını teşvik edici hükümler getirilmiştir. 

Tüketici açısından, kredi kurumundan alınan kredinin konut finansmanı 

içerisinde değerlendirilmesinin en somut faydası vergisel teşviklerdir. Ancak konut 

                                                 
185 Ayrıca Bkz. KUNTALP, Tüketici, s.365 
186 ADIGÜZEL, s.104 
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finansmanına ilişkin faiz giderlerinin vergi matrahından indirilmesi imkânı, 5582 

sayılı Kanunun SPKr tarafından hazırlanan taslağında yer almasına rağmen, 

kanunlaşan metinde yer almamıştır.  

Vergi kanunlarındaki değişikliklerle, konut finanmanı kapsamındaki 

işlemlerden alınan vergi187 ve harçlar188 azaltılmış veya istisna189 tanınmış, ihraç 

edilecek menkul kıymetlere190 bazı kolaylıklar sağlanmıştır.  

  

                                                 
187 13.07.1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29. maddesi; 
188 02.07.1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 59. maddesi; Harçlar Kanununun (1) sayılı 

tarifeye eklenen A/III-1-f ve B/I-3-h olarak hükümler; 5582 sayılı Kanunla finansal faaliyet harcı 

kaldırılmıştır (5582 sayılı Kanun m. 33) 
189 01.07.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu. 
190 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 75. maddesinde menkul sermaye iradı 

tanımlanmış olup; 5582 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle; ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık 

teminatlı menkul kıymetler ile varlığa dayalı menkul kıymetlerden edilen her türlü gelir de (kar payı, 

faiz vb.) menkul sermaye iradı kabul edilmiştir. 
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§ 4. SPK Kapsamında Menkul Kıymetleştirme 

I- Genel Olarak 

Menkul kıymetleştirmenin nihai amacı, varlıkların menkul kıymete 

dönüştürülmesi ve yatırım aracı olarak tedavül ettirilmesidir. SPKn’nun 2. maddesine 

göre, sermaye piyasası araçlarının ihracı, halka arzı ve satışı, bunları ihraç ve halka 

arz edenler, söz konusu sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü borsalar, 

sermaye piyasası araçlarının alım-satımına aracılık edenler, saklama, değerlendirme, 

derecelendirme ve takas hizmeti verenler SPKn’na tabidir. Dolayısıyla, menkul 

kıymetleştirmenin nihai amacı dikkate alınarak temel kurum ve hukuki ilişkiler 

SPKn’da düzenlenmiştir.  

5582 sayılı Kanunla SPKn’a eklenen maddeler ve SPKr tarafından 

oluşturulan menkul kıymetleştirme süreci incelendiğinde; iki tür menkul 

kıymetleştirme sürecinin benimsendiği görülmektedir. İlk olarak Alman sisteminde 

ağırlıklı olarak uygulanan bilanço içi, diğer bir deyişle özel amaçlı kuruluş 

kullanılmaksızın borçlanma aracı karakterli ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK) 

veya varlık teminatlı menkul kıymetlerin (VTMK) ihracıdır. İkinci olarak Amerikan 

sistemi olarak adlandırdığımız ve varlıkların kaynak firmanın malvarlığı dışına 

çıkaran, bilanço dışı diğer bir deyişle özel amaçlı kuruluş kullanmak suretiyle 

ipoteğe dayalı menkul kıymet (İDMK) veya varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) 

ihracıdır. 

İlgili Hüküm Türü Özel Amaçlı Kuruluş 
İhraç Edilen Sermaye 

Piyasası Aracı 

SPKn m.59 
Bilanço İçi 

Alman Tipi  
Yok. İTMK veya VTMK 

SPKn m.58 
Bilanço Dışı 

Amerikan Tipi 

Var.  

Konut veya Varlık 

Finansmanı Fonu 

İDMK veya VDMK 
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II- Menkul Kıymetleştirmeyle İlgili Sermaye Piyasası Araçları 

SPKn’na göre; ipotek teminatlı menkul kıymetler (İTMK), ipoteğe dayalı 

menkul kıymetler (İDMK), varlık teminatlı menkul kıymetler (VTMK) ve varlığa 

dayalı menkul kıymetler (VDMK) menkul kıymetleştirmeyle ilgili sermaye piyasası 

araçlarıdır.(SPKn m.3/1/i ve 3/1/o) 

SPKn’nun 59. maddesinde ipotek teminatlı ve varlık teminatlı menkul 

kıymetler düzenlenmiştir. Gerek ipotek teminatlı gerekse de varlık teminatlı menkul 

kıymetler hukuki niteliği itibariyle borçlanma senedi hükmündedir. Konutlar191 ve 

diğer gayrimenkuller üzerinde ipotekle güvence altına alınmış alacaklara dayalı 

çıkarılan menkul kıymetler için ipotek teminatlı menkul kıymet kavramı 

kullanılırken; diğer alacakların teminatı olduğu menkul kıymetler varlık teminatlı 

menkul kıymet olarak adlandırılmaktadır.  

SPKn’da yapılan ayrım, menkul kıymetlerin geri ödenmesini temin eden 

teminatın türüne göre yapılmıştır. Alacağın teminatı “ipotek” ise ipotek teminatlı 

menkul kıymet (mortgage backed securities); ipotekle teminat altına alınmamış ise 

varlık teminatlı menkul kıymet (asset backed securities) denilmektedir. Bu ayrım, 

ipotekle teminatlandırılmış kredi alacaklarıyla ipotekle teminatlandırılmamış kredi 

alacaklarının farklı düzenlemelere tabi tutulmak istenmesinden kaynaklanmaktadır.  

 İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler dışında ipoteğe veya varlığa 

dayalı menkul kıymet (SPKn m 58) kavramı da düzenlenmiştir. İpoteğe ve varlığa 

dayalı menkul kıymet arasındaki ayrım teminatın ipotek olup olmamasına göre 

yapılmış olup, yukarıda ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere ilişkin olarak 

                                                 
191 2499 sayılı SPKn’nun 13/A maddesinde yer alan “Yapı kullanma izni alınmış konutlar” ifadesi 

6362 sayılı SPKn’nunda yer almamaktadır. 
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ifade ettiğimiz ayrımlar ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler için de aynen 

geçerlidir. İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden farklı olarak bu menkul 

kıymetlerde, teminat konusu olan varlık üçüncü bir kişiye (konut finansmanı veya 

varlık finansmanı fonu) devredilmektedir. 

Teminatın, ipotek dışında herhangi bir yöntemle sağlanmış olması durumunda 

mevzuatımız bakımından ihraç edilen sermaye piyasası aracı, varlığa dayalı veya 

varlık teminatlı menkul kıymet olacaktır. Örneğin bir taşınmazın, taşınmaz satış 

vaadi yapılmak veya geri alım vaadi suretiyle üçüncü kişi niteliğindeki bir kişiye (bu 

amaçla kurulmuş bir şirket olabilir) satılıp, bu kişi aracılığıyla menkul kıymet ihraç 

edilmesi durumunda ipotek söz konusu olmaksızın bir taşınmazın değeri tedavül 

ettirilmiş olacaktır. Diğer bir deyişle, ipotekle teminat altına alınmayan taşınmazlara 

ve taşınmaz dışındaki diğer varlıkların teminat gösterildiği sermaye piyasası araçları, 

varlığa dayalı veya varlık teminatlı menkul kıymet olarak ifade edilebilir.  

III- İpotek veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler  

A. İpotek veyaVarlık Teminatlı Menkul Kıymetlerin Hukuki Niteliği  

SPKn’da tanımı yapılan ipotek veya varlık teminatlı menkul kıymetler, 

hukuki niteliği itibariyle borçlanma senedi hükmündedir. Zira her ikisinde de kanun 

koyucu “ihraççının genel yükümlülüğü niteliğinde” olmasından192 bahsetmiştir. 

İpotek veya varlık teminatlı menkul kıymetler belirli varlıklar karşılığında ihraç 

edildiğinden, senet sahiplerinin ihraççıya karşı bir alacak hakkı bulunmaktadır.  

                                                 
192 İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ihraççıların genel yükümlülüğü niteliğinde olan ve 

teminatlar karşılık gösterilerek ihraç edilen sermaye piyasası araçlarıdır (SPK m. 59/1; 2499 sayılı 

mülga SPKn m. 13/A ve 13/B). 
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SPKn’nun 59. maddesinde düzenlenmiş olan ipotek veya varlık teminatlı 

menkul kıymetlerle ilgili menkul kıymetleştirme süreci aşağıdaki şekilde 

gösterilmektedir. 

TÜKETİCİ BANKA YATIRIMCI

İPOTEK, REHİN

KEFALET

KREDİ

İPOTEK VEYA VARLIK 

TEMİNATLI MENKUL 

KIYMET

PARA

BANKANIN KREDİ 

ALACAĞI; İTMK/VTMK’NIN 

TEMİNATI

  

Banka ipotek, rehin veya başka bir suretle teminat altına alınmış kredi 

alacaklarını teminat gösterip, yatırımcılara borçlanma aracı satmaktadır. Menkul 

kıymet konusu varlık yani İTMK veya VTMK’nın teminatı niteliğindeki kredi 

alacağı, kredi kurumunun malvarlığı içinde kalmakta, bu menkul kıymetlerin 

sahipleri kredi kurumundan alacaklı sıfatını kazanmaktadırlar. Kredi alacakları 

ipotekle teminat altına alındığı zaman, dolaylı olarak da ipoteğin sağladığı teminat 

gücü İTMK sahipleri yani yatırımcılar lehine kullanılmaktadır. Öte yandan, bankanın 

kredi alacakları üzerinde kanundan dolayı İTMK ve VTMK sahipleri lehinde alacak 

rehni kurulmamaktadır. Ancak, taraflar arasındaki anlaşmayla, kredi kurumu 

tarafından yatrımcılar lehine alacak rehni kurulmasına herhangi bir engel 

bulunmamaktadır. 

Öte yandan, SPKn’da düzenlenen ipotek ve varlık teminatlı menkul 

kıymetlere ilişkin pek çok hüküm 22.05.2005 tarihinde yürürlüğe giren Alman 
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Rehinli Tahvil Kanunu (Pfandbriefgesetz-PfandBG) ve bu kanun kapsamında 

çıkarılan düzenlemeler ile benzerlik göstermektedir. Söz konusu benzerlikler, 

çalışmamız içersinde ilgili bölümlerde değinilmektedir. 

B. Teminat Havuzu Kavramı ve Teminat Olabilecek Varlıklar 

İpotek teminatlı ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, menkul kıymet 

sahibinin kredi kuruluşundan alacak hakkının teminatını, teminat havuzu 

oluşturmaktadır.  

Teminat kabul edilen varlıklar, ihraççılar tarafından, ihraççının diğer 

varlıklarından ayrı olarak izlenir (SPKn m.59/2). İpotek veya varlık teminatlı 

varlıkların teminatını oluşturan varlıkların ihraççının malvarlığı içinde takip edilmesi 

nedeniyle, bilanço içi menkul kıymetleştirme bulunduğu söylenebilir.  

SPKn m.59/5 ihraççının malvarlığı içinde kalan teminat varlıkların ne şekilde 

ihraççının diğer varlıklarından ayırt edileceğine ilişkin usul ve esasların SPKr193 

tarafından belirleneceği ifade edilmiş olup III-59.1 TMK Tebliği’nin 12. maddesine 

göre teminat varlıkların, ihraççının diğer malvarlığından ayrıştırılması amacıyla 

ihraççı tarafından yazılı veya elektronik ya da hem yazılı hem de elektronik olarak 

takip edilen teminat defterine yazılması zorunlu tutulmuştur. 194 Teminat varlıkların 

bir teminat defterine kaydedilmesi hem fiili hem de hukuki açıdan bazı sonuçlar 

doğurmaktadır. Öncelikle, teminat varlıkların kolaylıkla tespitine imkan vermekte, 

ikinci olarak ihraççının iflası durumunda bu varlıkların iflas masasına dahil olmasını 

                                                 
193 Mülga 2499 sayılı SPKn’nun 13/A maddesinde yer alan  “BDDK’nın görüşünün alınması” ifadesi 

6362 sayılı SPKnun’da yer almamaktadır.  
194 Benzer düzenleme Pfand BG’nin 5. maddesinde (deckungregister)  yer almaktadır. Söz konusu 

hükme göre, ihraç edilecek menkul kıymete teminat teşkil eden tüm varlıkların teminat defterine 

kaydedilmesi zorunludur. Söz konusu kanun maddesine göre 25.08.2006 tarihinde yürürlüğe giren 

Alman Teminat Kaydına İlişkin Yönetmelik (Deckungregisterverorodnung - DeckRegV) çıkarılmıştır. 
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engellemekte üçüncü olarak düzenleyici ve denetleyivi kamu kurumlarının teminat 

varlıkları izlemesine olanak vermekte ve son olarak teminat sorumlusunun görevini 

ifa etmesine olanak sağlamaktadır.195  

Teminat varlıklara ilişkin kayıtların ihraççı dışında tutmakla 

görevlendirilebilecek kuruluşun SPKn 81. maddesine (eski SPKn m. 10/A) 

dayanarak kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) olması muhtemeldir. 

SPKn’nun 80. maddesinde merkezi kayıt kuruluşu haricinde, saklama hizmeti veren 

saklama kuruluşlarının kurulması imkân tanınmakta olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu 

A.Ş. (MKK) dışında kuruluşlar da (örneğin belirli şartları taşıyan bankalar) bu 

hizmeti verebilir. 

İpotek teminatlı menkul kıymetler için ana varlık kalemi ipotekle teminat 

altına alınmış varlıklardır. III-59.1 TMK Tebliğ 9/2 maddesine göre, esas olarak 

ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış olan kredilerden kaynaklanan 

alacaklar ipotekli varlıkları oluşturur. Bunun istisnasını, SPKn’nun 57. maddesinde 

tanımlanan konut finansmanından kaynaklanmak kaydıyla yapılan finansal kiralama 

sözleşmelerinden doğan alacaklar ve ipotek finansmanı kuruluşunca ihraç edilmek 

şartıyla TOKİ’nin taksitli konut satışından kaynaklanan alacakları oluşturur. İpotekli 

ticari krediler ise ikame varlık olarak sayılmıştır. Kanaatimizce, kanun koyucu 

tarafından ipotek teminatlı menkul kıymetlerin ağırlıklı olarak, konut finansmanı 

kapsamında kullandırılan kredi alacaklarından oluşması planlanmıştır. 

Kanun koyucu ipotekli varlıkların da değerinin tamamının değil, değerlerinin 

belirli bir kısmının teminat havuzuna dahil edilebilmesini196 kabul etmiştir. Konut 

                                                 
195 QUIRK, s.1333 
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finansmanından kaynaklanan ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış 

alacakların ilgili konutun değerinin %75’inin197, diğer gayrimenkuller üzerine ipotek 

tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış ticari kredi ve alacakların alacakların 

ise ilgili taşınmazın değerinin %50’sini aşan kısmının, teminat değerinin 

hesaplanmasında dikkate alınmayacağı ifade edilmiştir (III-59.1 TMK Tebliğ m. 

19/1-a ve 2499 sayılı mülga SPKn m. 13/A 4.fıkra198).  

SPKn’da ipotekli varlıkların cografi olarak nerede bulunmasıyla ilgili bir 

düzenleme yer almamakla beraber, III-59.1 TMK Tebliği m.10/1/c-1 maddesinde 

taşınmazın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olması gerektiği belirtilmiştir.199  

Varlık teminatlı menkul kıymetler için esas varlıklar ise; tüketici kredileri, 

ticari krediler (ticari amaçlı gayrimenkul finansmanı dahil), finansal kiralama 

sözleşmelerinden doğan alacaklar, sigortalanmış factoring alacakları, gayrimenkul 

yatırım ortaklıklarının portföylerindeki gayrimenkullerin satış veya satış vaadi 

sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar ve TOKİ’nin gayrimenkul satışından 

kaynaklanan alacaklar olabilir200 (III-59.1 TMK Tebliği md.9/1).  

                                                                                                                                          
196 Örneğin, ihraççı A tarafından 100.000.000 TL tutarında konut finansmanı kapsamında tüketicilere 

konut kredisi kullandırılmış ve konutların değeri 100.000.000 TL olarak tespit edilmiş olsun. İhraç 

edilebilecek ipotek teminatlı menkul kıymetin değeri 75.000.000 TL’yi aşamaz. Diğer bir deyişle 

100.000.000 TL’lik varlık karşılığında 75.000.000 TL’lik sermaye piyasası aracı ihraç edilmektedir. 
197 PfandBG’de bu oran %60 olarak kabul edilmiştir. (m.14/1); Bu oran Fransa’da ve İspanya’da %80, 

İrlanda’da %75 ve İngiltere’de varlığın türüne göre %60-%75 arasında belirlenmiştir.  

(Bkz. MASTROENİ, s.49-50)  
198 Söz konusu hüküm 6362 sayılı SPKn’nunda yer almamaktadır. III-59.1 TMK Tebliğinde 

düzenlenmiştir. 
199 PfandBG’nin 13. maddesinde teminat teşkil eden taşınmazın nerede bulunması gerektiği ile ilgili 

ayrıntılı bir düzenleme yapılmış olup, Almanya’da bulunan taşınmazlar yanında Alman Kanunlarına 

denk gelecek biçimde mülkiyet kurallarına sahip ülkelerde (Avrupa Birliği ülkeleri, İsviçre, ABD, 

Kanada ve Japonya) bulunan taşınmazların da teminat havuzuna alınabileceği belirtilmiş olup,  

Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki taşınmaz varlıkların değeri teminat havuzunun toplam değerinin 

%10’unu geçemez (10 per cent rule). 
200 Öte yandan mülga Seri:III No:38 VTMK Tebliğinde sayılan ihracat işlemlerinden doğan alacaklar, 

bankalar dışındaki, mal ve hizmet üretimi faaliyetlerinde bulunan anonim ortaklıklar ile mevzuata 

göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadi teşebbüslerinin müşterilerine yaptıkları 

vadeli satışlardan doğan senede bağlanmış alacaklar,  bankalar tarafından esnaf ve sanatkarlarla küçük 
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Teminat varlıklara dahil olabilecek ikinci grup varlık grubu, ikame 

varlıklardır.201 İpotek veya varlık teminatlı menkul kıymetler belirli vadelerde 

yatırımcılara faiz geliri getirmektedir. Tüketicilerden beklenen teminat havuzunda 

bulunan ipotekle teminat altına alınmış konut ve diğer taşınmazlardan kaynaklanan 

kredi alacaklarını düzenli olarak ödemeleridir. Ancak tüketicilerin bir kısmının kredi 

borçlarını ödeyememesi ihtimal dahilindedir. Ayrıca teminat havuzunda bulunan 

kredi alacaklarının bir kısmı tüketiciler tarafından açılan davalar nedeniyle çekişmeli 

halde bulunabilir. Örneğin bağlı kredide, kredi kurumunun ayıplı konuttan sorumlu 

olması durumunda, yatırımcılara yapılan ödemeler aksayabilir. İkame varlıklar bu 

durumlarda yatırımcılara yapılacak ödemelerin durmaması için bir nevi ek kaynak 

görevi görmektedir. 

Ayrıca, teminat varlıklara dayalı olarak ihraç edilen menkul kıymetler için 

yapılması gereken harcamalar (kredi alacaklarının tahsiline ilişkin masraflar, posta, 

noter harçları, menkul kıymet alım-satımı için aracı kuruluşlara ödenen komisyonlar 

ve dışarıdan sağlanan hizmetler için ödemeler) bulunmaktadır. Teminat varlıkların 

paraya çevrilmesi suretiyle ödeme yapılması mümkün değildir. Bu nedenle, bu tarz 

kısa vadede yapılacak harcamalar ikame varlıkların (hazine bonusu, tahvil vb) paraya 

çevrilmesi suretiyle ödenmektedir. 

Son olarak, icra yoluyla yapılacak tahsilatlarda ipotek paraya çevrilmişse, 

teminat varlık yerine ikame olmak üzere nakit yer almaktadır.  

                                                                                                                                          
işletmelere açılan ihtisas kredilerinden doğacak alacaklar, 6362 sayılı SPKn’nu kapsamında yapılan 

III-59.1 TMK Tebliğinde yer almamakla beraber, nitelikleri SPKr tarafından belirlenecek diğer 

varlıkların da teminat olmasına imkan tanınması nedeniyle bu varlıklarında teminat kabul 

edilebileceği düşünülmektedir. 
201 MAKARACI, Aslı: Konut Finansman Sisteminde İhraç Edilen Menkul Kıymetler ve Teminatları, 

2009, s.124 
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İkame varlıklar;  nakit ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihraç edilen 

borçlanma araçları202 ile SPKr tarafından uygun görülen diğer varlıklardır (III-59.1 

TMK Tebliği m.3/1-h). İkame varlıkların saklamaya yetkili kuruluşlar nezdinde, 

ihraççının diğer hesaplarından ayrı bir hesapta saklanacağı ve bu hesaplara ilişkin 

sözleşmelerde ilgili varlıkların ipotek teminatlı menkul kıymetin teminatı olduğu 

ifade edilmektedir. (III-59.1 TMK Tebliği m.13/4-a, 18/3 ve 18/8) 

Teminat havuzunda bulunabilecek son varlık grubu, teminat havuzunda 

bulunan varlıkların faiz, kur, kredi ve benzeri risklerden203 korunması amacıyla 

yapılan sözleşmelerdir204. Bu sözleşmeler de teminat havuzuna dahildir.   

Teminat havuzundaki varlıklar çeşitli para birimlerinden ve farklı faiz 

oranları içeren kredi alacaklarından oluşabilir, benzer şekilde ihraç edilecek menkul 

kıymetler de farklı para birimleri ve faiz oranlarına tabi olabilir. Dolayısıyla teminat 

havuzunun kur ve faiz riskiyle karşı karşıya olduğu söylenebilir, yatırımcıların bu 

risklerden etkilenmemesi veya daha az etkilenmesi, bu risklerden korunmak 

amacıyla vadeli işlemler, opsiyonlar ve swap anlaşmalarına kanun koyucu tarafından 

izin verilmiştir. Ancak, kanun koyucu tarafından bu sözleşmelerin “koruma” 

amaçlı205 yapılması istenmiştir. Dolayısıyla kar veya kazanç sağlamak amacıyla bu 

                                                 
202 TCMB tarafından ihraç edilen likidite senetleri, devlet iç ve dış borçlanma senetleri, Hazine 

Müsteşarlığınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, Hazine 

kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına üye ülkelerin 

merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler. 
203 Faiz riski borçlanılan faiz ile alacaklı olunulan faiz farklılığından kaynaklanmaktadır. Özellikle 

bankaların mevduta verdiği faiz ile kredi kullandırdığı zaman faizin farklı olması durumunda ortaya 

çıkar. Kur riski, döviz kurlarında meydana gelen değişmelerin yarattığı belirsizlikten kaynaklanan 

zarar olasılığıdır. Kredi riski verilen kredinin geri ödenmeme olasılığı nedeniyle kredi verenin 

karşılaştığı durumu ifade etmektedir. 
204 Gelecekte meydana gelebilecek aleyhte fiyat değişimleri karşısında riskten korunma imkânı 

sağlayan sözleşmelerdir. Bunlar, Alivre İşlem Sözleşmeleri (Forward), Vadeli İşlem Sözleşmeleri 

(Futures) Opsiyon Sözleşmeleri (Options) ve Takas Sözleşmeleridir (Swaps). 
205 Vadeli işlemler koruma (hedging), arbitraj veya spekülatif amaçlı olarak yapılabilir. Konu 

hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.yatirimyapiyorum.gov.tr/yatirim-araçlari/vadeli-işlem-

soezleşmeleri.aspx (31.08.2015) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6viz
http://www.yatirimyapiyorum.gov.tr/yatirim-araçlari/vadeli-işlem-soezleşmeleri.aspx
http://www.yatirimyapiyorum.gov.tr/yatirim-araçlari/vadeli-işlem-soezleşmeleri.aspx
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sözleşmeler yapılamaz. Koruma amaçlı varlıkların neler olabileceği ve nitelikleri 

III.59.1 TMK Tebliğinin 11. maddesinde düzenlenmiştir.206  

C. Teminat Varlıkların Hukuki Niteliği  

SPKn’da teminat havuzunun hukuki niteliğine bir açıklık getirilmemiştir. 

Öğretide bir varlığın teminat havuzunda yer almasının hüküm ve sonuçlarının, 

MK’nun mülkiyet ve rehin haklarını düzenleyen hükümleri dikkate alınarak, 

SPKn’da düzenlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.207 

Öte yandan, SPKn düzenlemelerine kaynak teşkil eden PfandBG’nun § 5 

maddesinde, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere teminat teşkil eden 

varlıkların, varlığın türüne (gemiler gemi siciline, alacaklar için alacak sicili vb.) 

göre ilgili sicillere tescil edilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca 

gerçekleştirilecek kayıtların ne şekilde yapılacağına ilişkin olarak 

Deckungsregisterverordnung – DeckRegV208 adlı ayrı bir düzenlemede yapılmıştır. 

Alacaklar için, alacak ve alacaklıyı belirlemeye yönelik kamuya açık (ilgili tarafların 

ve kamu otoritesinin kullanımına açık) bir sicilin de oluşturulacağı anlaşılmaktadır. 

(PfandBG § 20, DeckRegV § 11) 

Ayrıca Alman düzenlemelerinde, ihraççının iflası veya mali durumunun 

bozulması durumunda teminat havuzunda yer alan varlıkların ihraççının malvarlığına 

dahil edilemeyeceği ve teminat havuzuna kayyım atanacağı (PfandBG §30/1), 

kayyım atandıktan teminat defterine kayıtlı varlıklar üzerinde yapılacak işlemlerde 

Alman Medeni Kanunu’nun (BGB §§ 892 ve 893) uygulanacağı (PfandBG § 30/2) 

                                                 
206 Faiz veya kur riskine karşı koruma sağlayacak forward, future, opsiyon ve swap sözleşmelerinden 

kaynaklanan hak ve yükümlülükler. 
207 DOĞRU, s.319; MAKARACI, s.125 
208 25.08.2006 tarihli düzenleme https://www.gesetze-im-internet.de/deckregv/BJNR207400006.html  

https://www.gesetze-im-internet.de/deckregv/BJNR207400006.html
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ifade edilmiştir. Teminat havuzuna ilişkin işlemlerde (alım-satım, paraya çevirme, 

ödeme yapılması vb.) yetkili kimselerin belirlenmesinde (PfandBG § 32/2) ve 

ipoteklerle ilgili olarak tapu siciline yapılacak kayıtlar hakkında ise ayrı bir 

düzenleme yapılmamış, Alman Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerine atıfla 

yetinilmiştir. (PfandBG § 32/3) Teminat varlıkların hukuki niteliğine yönelik 

doğrudan bir düzenleme bulunmamakla beraber gemilerin teminat varlık olduğu 

durumlarda gemi siciline kaydedilmesi gerektiği (PfandBG § 32/3) dikkate alınarak 

Alman düzenlemelerinden teminat varlıkların tescil edilmesi ve tescil edilen bu 

varlıklara yönelik hukuki korumanın (tescil edilmiş varlıkların alım-satımı, paraya 

çevrilmesi, iflasta iflas masasına tabi olmaması vb.) hukuki niteliğinin rehin olduğu 

sonucuna ulaşılmaktadır. 

Gerek 6362 sayılı SPKn’nu ve 2499 sayılı mülga SPKn’nunda yer alan 

düzenlemelere göre ipotek veya varlık teminatlı menkul kıymetler, borçlanma senedi 

hükmünde olduğunu yukarıda ifade etmiştik. Teminat varlıklar ve bu varlıkların 

teminat havuzuna dahil olmasının sonuçları SPKn’nu ve ilgili alt düzenlemelerde yer 

almakla beraber ise, hukuki niteliği konusunda bir belirleme yapılmamıştır. 

D. Teminat Varlıkların Yönetimi  

SPKn’da açıkça ifade edilmemiş olsa da, teminat havuzunun ihraççı 

tarafından yönetileceği anlaşılmaktadır. Nitekim III-59.1 TMK Tebliğinin 

13.maddesinde ihraççının, teminat varlıkların teminat uyum ilkelerine, izahname, 

ihraç belgesi veya varsa özel sözleşmelerde belirtilen esaslara uygun olarak 

yönetilmesinden sorumlu olduğu belirtilmiştir.  
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Teminat havuzunun yönetimi ihraççı tarafından yapılmakla beraber, teminat 

havuzundaki varlıkların ihraççı tarafından suistimalinin önlenmesi amacıyla SPKr 

tarafından teminat sorumlusu atanması kabul edilmiştir. Teminat havuzunun 

değerinin korunması, teminat havuzunundaki varlıkların yönetimi amacıyla, 

ihraççılar tarafından SPKr’nun onayını almak suretiyle bir teminat sorumlusu 

belirlenmesi zorunludur (SPKn m. 59/2 ve 59/5). 

SPKn’nun 59/5. maddesinde teminat sorumlusunun sahip olması gereken 

niteliklerin SPKr tarafından belirleneceği ifade edilmiştir. III-59.1 TMK Tebliği’nin 

3/1-s maddesine göre teminat sorumlusunun sermaye piyasasında bilgi sistemleri 

bağımsız denetim faaliyetinde bulunmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşu209 

olabileceği ifade edilmiştir. Teminat sorumlusunun sahip olması gereken nitelikleri 

III-59.1 TMK Tebliği’nin 22. maddesinde sayılmıştır. 

Teminat sorumlusu, SPKr tarafından ilân edilen bilgi sistemleri bağımsız 

denetimi yapmaya yetkili şirketler arasından ihraççılar tarafından belirlenir. SPKr, 

gerektiğinde teminat sorumlusunun değiştirilmesini talep edebileceği gibi kendisi de 

doğrudan teminat sorumlusunu değişterebilir. Teminat sorumlusunun asıl görevi, 

ihraççıdan bağımsız olarak, teminat varlıklarının korunup korunmadığının takip 

                                                 
209  SPKr’ndan yetki alan kuruluşların güncel listesine www.spk.gov.tr/kurumlar/sermaye piyasasında 

bağımsız denetimle yetkili kuruluşlar bağlantısı aracılığıyla ulaşılabilir. Bununla beraber, bilgi 

sistemleri bağımsız denetim faaliyetinde bulunmakla yetkili kuruluşlar henüz belirlenmemiştir.  

02.11.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 660 sayılı KHK’yla uluslararası standartlarla uyumlu 

Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, 

gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız 

denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim 

alanında kamu gözetimi yapmak yetkisini haiz Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu (KMDSK) kurulmuştur. Tezimiz tarihi itibariyle sermaye piyasalarında bağımsız denetime 

yetkili kuruluşların belirlenmesi konusunda KMDSK ile SPKr arasında yeni bir düzenleme yer 

almamaktadır. 
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edilmesidir. SPKn’nun 59/5 maddesinde, teminat sorumlusunun görevlerinin210 SPKr 

tarafından belirleneceği ifade edilmiştir. 

E. Teminat Varlıkların Korunması 

Teminat havuzundaki varlıklar, ihraççının diğer varlıklarından ayrı olarak 

oluşturulan malvarlığı olup (SPKn m.59/2; eski SPKn m. 13/A 2.fıkra) ipotek ve 

varlık teminatlı menkul kıymetler bilanço içi menkul kıymetleştirmeye örnek teşkil 

etmektedir. Teminat varlıkların, ihraççı malvarlığından ayrılmamış olması nedeniyle, 

engelleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde bu malvarlığının ihraççı tarafından 

suistimal edilmesi ve ihraççı lehine kullanılması mümkün olduğu gibi, ihraççının 

alacaklıları tarafından da bu varlıklara el atılması mümkündür. 

Kanun koyucu, ipotek ve varlık teminatlı menkullerin teminatı niteliğindeki 

varlıkların, ihraççının diğer varlıklarından ayrı olarak izlenmesi zorunlu tutmuş 

(SPKn m.59/2), teminat varlıkların amacı dışında tasarruf edilemeyeceği, 

rehnedilemeyeceği, teminat gösterilemeyeceği, kamu alacaklarının tahsili amacı da 

dâhil olmak üzere haczedilemeyeceği, iflas masasına dâhil edilemeyeceği ve ihtiyati 

tedbir kararı verilemeyeceği ifade edilmiştir ( SPKn m. 59/3). 

Teminat varlıkların ayrı olarak izlenmesi, hem ihraççı malvarlığından bir 

ayrılığı ifade etmekte, hem de III-59.1 TMK Tebliği ile belirlenen teminat uyum 

ilkelerinde belirlenen esaslara uygun olmasını ifade etmektedir. Teminat uyum 

ilkeleri, teminat varlıkların parasal değerinin korunması amacıyla getirilmiştir. Söz 

konusu ilkelere uyum ihraççı ve teminat sorumlusuna ait bir yükümlülük olarak 

düzenlenmiştir.(III-59.1 TMK Tebliği m.20) 

                                                 
210  III-59.1 TMK Tebliği m. 23’te söz konusu görevler sayılmıştır. 
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SPKn’nun örnek alındığı PfandBG’de teminat havuzunu oluşturan varlıkların 

değerinin ihraç edilen menkul kıymetleri ödemeye yetmesini sağlamak, teminat 

varlıkların ihraççılar tarafından suistimalini önlemek ve üçüncü kişilerin teminat 

varlıklara el etmasını önlemek amacıyla getirilen hükümler, ayrı ayrı bölümlerde 

düzenlenmiştir. Çalışmamız bakımından, teminat varlıkların değerinin korunmasına 

yönelik kısa bir açıklamanın, söz konusu düzenlemelerin ekonomi ve matematiksel 

işlemlere ilişkin olması nedeniyle yeterli olacağı düşüncesindeyiz. Bununla birlikte, 

teminat varlıkların ihraççıya karşı korunmasının borçlar hukuku ve üçüncü kişilere 

karşı korunmasının icra hukuku açısından önemli olması nedeniyle varlıkların 

korunması konusunu ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. 

1- Varlıkların Değerinin Korunması 

Kanun koyucu tarafından, yatırımcıların korunmasına yönelik olarak, ipotek 

teminatlı menkul kıymetlerin ihracından itfasına kadar olan sürede teminat 

havuzunun değerinin korunması; diğer bir deyişle, teminat havuzundaki varlıkların 

değerinin ihraç edilen menkul kıymetlerin tamamını ödemeye yetmesi için bazı 

şartlar getirilmiştir. İpotek teminatlı menkul kıymetlerin anapara ve faiz 

ödemelerinin zamanında yapılmasını güvence altına alınması amacıyla III.59.1 TMK 

Tebliği’nin 15-19 maddeleri arasında PfandBG’dekine211 benzer düzenlemeler 

yapılmıştır. 

III.59.1 TMK Tebliği’nde yer alan teminat uyum ilkeleri içerinde, teminat 

varlıkların değerinin korunması amacıyla nominal değer uyumu (TMK Tebliği 

m.15), nakit akım uyumu (TMK Tebliği m.16), net bugünkü değer uyumu (TMK 

Tebliği m.17) ve stres testi (TMK Tebliği m.18) şeklinde ilkeler kabul edilmiştir.  

                                                 
211 PfandBG § 14, 15, 22 ve 26b,  
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2- Varlıkların İhraççıya Karşı Korunması 

SPKn’da ipotekle teminat altına alınmış kredi alacaklarının sadece menkul 

kıymet sahipleri lehine kullanılması, ihraççı veya üçüncü kişilerin el atmasını 

önlemeye yönelik olarak çeşitli hükümler öngörülmüştür.  

Teminat varlıkların korunmasına yönelik en önemli düzenleme, ipotek 

teminatlı menkul kıymetler itfa edilinceye kadar, teminat varlıkların, teminat amacı 

dışında tasarruf edilemeyeceği, rehnedilemeyeceği, teminat gösterilemeyeceği, kamu 

alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemeyeceği ve iflâs masasına 

dahil edilemeyeceği ve bunlar hakkında ihtiyatî tedbir kararı verilemeyeceğine ilişkin 

hükümdür (SPKn m. 59/3; eski SPKn m.13/A 13.fıkra). 

a) Teminat Varlıkların Devredilmesi Yasağı ve Hukuki Sonuçları 

İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, teminat varlıklarının korunup 

korunmadığının takip edilmesi amacıyla teminat sorumlusu belirlenmesi zorunludur 

(SPKn m.59/5). Teminat sorumlusu tarafından, devir yasağına aykırı bir işlem tespit 

edildiğinde, SPKr’na bilgi vermesi gerekmektedir. SPKn’nun 92/1. maddesi212 

uyarınca SPKr’na sermaye piyasası mevzuatına aykırı işlemlerin iptali veya butlan 

ve yokluğunun tespitini isteme yetkisi verilmiş olup, teminat varlıkların devredilmesi 

yasağına aykırılığın tespit edilmesi halinde söz konusu devrin iptali veya butlan ya 

                                                 
212 SPKn m.92 (1) Bu Kanuna tabi ihraççıların, kanuna, sermaye piyasası mevzuatına, esas sözleşme 

ve fon iç tüzüğü hükümlerine veya işletme maksat ve mevzuuna aykırı görülen durum ve işlemleri 

sebebiyle sermayenin veya mal varlığının azalmasına veya kaybına yol açtığının Kurulca tespit 

edilmesi hâlinde, Kurul; a) 6102 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgililerden 

aykırılıkların giderilmesi için tedbir almasını ve öngörülen işlemleri yapmasını istemeye ve 

gerektiğinde durumu ilgili mercilere intikal ettirmeye, b) Bu durum ve işlemlerin hukuka aykırılığının 

Kurulca tespiti tarihinden itibaren üç ay ve her hâlde durum ve işlemin vukuu tarihinden itibaren üç 

yıl içinde iptal davası ve beş yıl içinde butlan veya yokluğun tespiti davası açmaya, c) Bu durum ve 

işlemlerin mevcudiyetinin ilk derece mahkeme kararı ile tespit edilmesi veya bu karar beklenmeksizin 

Kurulun talebi üzerine mahkeme tarafından karar verilmesi hâlinde bu işlemlerde sorumluluğu 

bulunanların imza yetkilerini kaldırmaya, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulması hâlinde, 

yargılama sonuçlanıncaya kadar ilgilileri görevden almaya ve yapılacak ilk genel kurul toplantısına 

kadar görevden alınan yönetim kurulu üyelerinin yerine yenilerini atamaya, yetkilidir. 
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da yokluğunun tespiti için mahkemeye başvurulabilir. Görüleceği üzere, SPKn’da 

teminat varlıkların devredilmesi yasağına uyulup uyulmadığı idari açıdan 

düzenlenmiştir. 

SPKn’da ve alt düzenlemelerde teminat varlıkların devredilmesi yasağına 

rağmen ihraççı tarafından yapılan tasarrufların geçerli olup olmadığına ilişkin 

herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak söz konusu yasağa uymamanın 

yaptırımının kanuni temlik yasaklarından biri kabul edilerek geçersizlik yaptırımına 

tabi olduğu213  ifade edilebilir (BK m. 183/I). Yaptırımın geçersizlik olarak kabul 

edilmesi durumunda devir sadece borçlu karşısında değil, devredenle devralan 

arasında da hukuki bir sonuç doğurmaz ve geçersizlik resen gözetilir.214 Bu durumda, 

SPKn’nun 92/1 maddesi çerçevesinde SPKr tarafından teminat varlıkların devrinin 

butlan ve yokluğunun tespitini dava açmak suretiyle talep etmesi gerekecektir.  

Öte yandan, teminat varlıkların devrine yönelik bu hüküm, teminat 

havuzundaki alacaklar (ipotekle teminat altına alınmış konut kredisi alacakları) için 

geçerli olsa da, teminat havuzunda bulunan nakit, menkul kıymetler (hazine bonosu 

vb.) ve sözleşmeler (türev sözleşmeler vb.) için her zaman geçerli değildir. Zira 

Medeni Kanun hükümlerine göre nakit ve menkul kıymet gibi misli eşyaları 

iyiniyetle devralan üçüncü kişilerin hakları korunmaktadır (MK m.990). Dolayısıyla, 

tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasının alacaklar dışındaki varlıklar üzerinde etkisinin 

tam olmadığı ifade edilebilir.215 Dolayısıyla, kanun koyucunun, SPKn’nun 59/3. 

maddesini (eski SPKn m. 13/A 13. fıkrası) MK’nun 990. maddesinin bir istisnası 

olarak düzenlemesi daha doğru bir tercih olabilirdi. Dolayısıyla üçüncü kişilerin 

                                                 
213 EREN, s.1237; KILIÇOĞLU, Yeni BK, s.789; OĞUZMAN/ÖZ, s.559 
214 EREN, s.1237; OĞUZMAN/ÖZ, s.560; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s.246-247 
215 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY, s.101; DOĞRU, s.329 
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iyiniyetinin korunduğu durumlarda, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetin, 

teminatı niteliğindeki varlıkların nakit ve menkul kıymet olması durumunda 

SPKn’nun 59/3. maddesinin tam bir koruma sağlamadığı sonucuna varılabilir. 

PfandBG’de ihraççının teminat havuzunda bulunan varlıklardan sorumlu 

olduğu, bu varlıkların teminat havuzu dışına çıkarılması (satım, bağış vb.) 

durumunda ihraççının bu varlıkların değerini tazmin etmek zorunda olduğu ifade 

edilmiş (PfandBG § 5/2) olup, SPKn’da benzer bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Böyle bir durumda Borçlar Hukukunun sözleşmeye aykırılığa ilişkin BK m. 112 vd. 

hükümlerin uygulanabileceği sonucuna varılabilir. Menkul kıymet sahipleri ile 

ihraççı arasında sözleşmeden kaynaklanan bir borç ilişkinin bulunmakta, ipotek veya 

varlık teminatlı menkul kıymet sahipleri, ihraççıya karşı alacak hakkında sahip 

olmaktadır. Alacak hakkının teminatı olan varlıkların üçüncü kişilere devredilmesi, 

sözleşmenin ihlali anlamına gelmektedir.216  

Sözleşmenin ihlali halinde, alacaklı menkul kıymet sahipleri maddi, manevi 

zarara uğrayabilir. Maddi zarar, alacaklının malvarlıklarının mevcut fiili durumu ile 

borca aykırı davranış olmasaydı bulunacağı durum arasındaki farktır.217  İpotek ve 

varlık teminatlı menkul kıymetler açısından, teminat varlıkların üçüncü kişilere 

devredilmesi durumunda menkul kıymet sahiplerinin zarara uğradıklarından söz 

edebilmek için, menkul kıymet sahiplerinin alacak haklarında bir azalmanın 

bulunması gerekmektedir. Teminat varlıklar devredilmiş olsa bile, menkul kıymet 

sahipleri alacaklarını, ihraççının diğer mal varlığından tahsil etme imkânına 

sahiptirler. Ancak, ihraççının acz halinde bulunması veya iflası durumunda, menkul 

                                                 
216 EREN, s.1052 
217 EREN, s.1052, TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s.855, TUNÇOMAĞ, s.806, Von 

TUHR, Andreas: Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Cilt: 1-2, (çev.Cevat EDEGE), 1983 s.99 
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kıymet sahiplerinin bu malvarlığına müracaatları herhangi bir öncelik hakkına sahip 

olmadıkları için karşılıksız kalabilir.  Görüleceği üzere, teminat varlıkların üçüncü 

kişilere devredilmesi yasağı, özellikle ihraççının borçlarını ödeyememesi durumunda 

menkul kıymet sahipleri açısından önem arzetmektedir. Bu halde, zarar menkul 

kıymet sahiplerinin teminat varlıkların devri nedeniyle alacaklarını alamadıkları 

zaman ortaya çıkmaktadır.  

Menkul kıymet sahipleri, üçüncü kişiye yapılan devir nedeniyle, hem 

anaparalarını hem de vade sonunda sahip olacakları faizden yoksun kalmaktadırlar. 

Borçlanma aracı niteliğindeki ipotek veya varlık teminatlı menkul kıymetlerde 

uğranılan zarar, maddi bir zarar olup, sözleşme gereği gibi ifa edilseydi doğmayacak 

müspet zarardır.218 Buna göre, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymet sahiplerinin 

(teminat varlıkların devir yasağına rağmen üçüncü kişilere devredilmesi sonucu) 

alacaklarını tam olarak tahsil edememeleri durumunda,  SPKn’daki cezai hükümler 

dışında, genel hükümler çerçevesinde müspet zararlarını tazmin talepleri de gündeme 

gelir.   

b) Teminat Varlıkların Rehnedilmesi Yasağı 

Teminat varlıklar, teminat defterine kaydedilmek suretiyle ipotek veya varlık 

teminatlı menkul kıymet ihraç edilebilir. Varlıklar teminat defterine kaydedildikten 

sonra, bu varlıklar üçüncü kişiler lehine rehnedilemez (III-59.1 TMK Tebliği m.9/2).  

İpotek veya varlık teminatlı menkul kıymetlerin bilanço içi menkul 

kıymetleştirmenin bir örneği olduğunu, dolayısıyla teminat varlıkların ihraççının 

malvarlığı dışına çıkmadığını ifade etmiştik. Kanun koyucu, diğer varlıklardan farklı 

olarak bunların sadece teminat defterine kaydını yeterli görmüştür. Söz konusu kayıt, 

                                                 
218 EREN, s.1056; TUNÇOMAĞ, s.806, Von TUHR, s.99 
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resmi sicillere egemen olan ilke ve kurallara tabi değildir. Dolayısıyla, rehin yasağına 

işlerlik kazandırmak amacıyla teminat defterine yapılan kaydın, özellikle ipotekli 

taşınmazlar için tapu sicili ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Ancak SPKn’da ve 

SPKr tarafından hazırlanan alt düzenlemelerde bu yönde herhangi bir hüküm yer 

almamaktadır. 

Bilanço dışı menkul kıymetleştirmede ise, ipotekle teminat altına alınmış 

kredi alacakları temlik edilmektedir. Alacağın devrinde ipotek hakkının da temlikle 

beraber temellük edene geçmesi kanun (BK m. 189) gereğidir. 

Kanaatimizce teminat varlıkların SPKn’nun 59/3. maddesinde öngörülen 

rehin yasağına rağmen, ihraççı tarafından rehnedilmesi veya teminat olarak verilmesi 

durumunda, yapılan işlemi geçerli kabul etmek gerekir. Zira kanun koyucu, teminat 

varlıkların ihraççının diğer varlıklarından ayrılmasını düzenlemesine rağmen üçüncü 

kişilere karşı ne şekilde aleniyetin sağlanacağını düzenlememiştir. Dolayısıyla 

iyiniyetli olarak teminat havuzundaki ipotekli varlıklar üzerinde rehin hakkı ve diğer 

bir ayni hak kurulmuşsa bu hak SPKn’nun 59/3. maddesinde öngörülen yasağa 

rağmen geçerlidir.219  

Söz konusu yasağa rağmen, ihraççı tarafından teminat havuzunda yer alan 

varlıkların rehnedilmesi veya teminat olarak verilmesi durumunda sorumlular 

hakkında SPKr tarafından idari para cezası (SPKn m.103-105) verilebileceği gibi 

yasağa aykırı yapılan işlemlerin iptali (SPKn m.96/1220) mahkemeden talep edilebilir. 

                                                 
219 Aynı görüş bkz. DOĞRU, s.330; Teminat havuzunda yer alan varlıkları korumakla görevli teminat 

sorumlusunun, bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları ve gerek görülen 

durumlarda sicil müdürlükleri veya ilgili kayıt kuruluşlarından her türlü bilgi ve belge talep etme 

yetkisi  (III-59.1 TMK Tebliğ m.24/2) olsa da sicilde yapılacak işlemleri durdurma yetkisi yoktur. 
220 “Kurul, sermaye piyasası kurumlarının mevzuat, Kurulca belirlenen standartlar, esas sözleşme ve 

fon iç tüzüğü hükümlerine aykırı faaliyetlerinin tespit edilmesi hâlinde; ilgililerden aykırılıkların 

Kurulca belirlenen bir sürede giderilmesini ve kanuna, işletme amaç ve ilkelerine uygunluğun 
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İkame varlıklar olarak kabul edilen varlıkların türü (nakit, hisse senedi, 

yatırım fonu, tahvil vb.) SPKr tarafından belirlenmektedir (III-59.1 TMK Tebliğ 

m.3/1-h). Nakit haricinde bu varlıklar üzerindeki mülkiyet ve rehin hakları 

SPKn’nun 80 ve 81 maddeleri uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden 

izlenen sicil aracılığıyla takip edilmektedir. Teminat varlıklara dahil olan bu ikame 

varlıkların bir başkasına satılması, rehni veya teminat olarak verilebilmesi için yine 

bu sicile bir kayıt yapılması gerekeceğinden, teminat sorumlusunun bilgisi ve onayı 

olmadan (III-59.1 TMK Tebliğ m.23/1-c) bu işlemin gerçekleşmesi mümkün 

değildir. 

Koruma amaçlı sözleşmelerde, bu varlığın teminat defterine kaydı için karşı 

tarafın onayı (III-59.1 TMK Tebliğ m.11/1/c) aranmaktadır. Koruma amaçlı 

sözleşmenin221 karşı tarafı böyle bir onayı vermemişse, varlık teminat havuzuna da 

giremez.  

Tasarruf yetkisinin sınırlanmasına ilişkin son durum, teminat havuzuna dahil 

varlıklardan doğan nakdin kullanılmasıdır. Teminat havuzuna dahil varlıklardan 

doğan nakdin teminat havuzuna dahil olması gerekmektedir. Bu amaçla teminat 

varlıklarla ilgili her türlü nakit akışı için bir banka nezdinde ihraççının diğer 

hesaplarından ayrı olarak bir hesap açılıp, teminat varlıklardan sağlanan nakdin ilgili 

hesaba aktarılacağı düzenlenmiştir (III-59.1 TMK Tebliğ m.13/3). 

                                                                                                                                          
sağlanmasını istemeye ya da doğrudan bu kurumların faaliyetlerinin kapsamını sınırlandırmaya veya 

geçici olarak durdurmaya, tamamen veya belirli sermaye piyasası faaliyetleri itibarıyla yetkilerini 

iptal etmeye ya da öngöreceği diğer her türlü tedbiri almaya yetkilidir.” 
221 Söz konusu sözleşmeler faiz, kur vb. risklerden korunmak amacıyla yapılan futures ve forward 

sözleşmelerini ifade etmekte olup, sözleşme niteliği taşıması nedeniyle sözleşmenin karşı tarafının 

sözleşmenin varlığına yönelik onayı aranmaktadır. 
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Teminat varlıkların, teminat amacı dışında tasarruf edilmesi veya 

rehnedilmesi halinde SPKn’da düzenlenen sermaye piyasalarında güveni kötüye 

kullanma suçu (SPKn m.110/1/a; eski SPKn m.47-A-5) oluşacaktır.  

SPKn’nun 59/3 maddesiyle teminat varlıkların korunmasına yönelik tasarruf 

yetkisi sınırlaması, rehin verme ve teminat olarak gösterme yasakları getirilmiş, bu 

yasaklara uymamanın cezai müeyyideleri düzenlenmiştir. Ancak görüleceği üzere, 

getirilen yasaklar etkisiz kalmaktadır. Bizim de katıldığımız bir görüşe göre, 

SPKn’da ipotek teminatlı menkul kıymet sahiplerinin teminat havuzuna dahil 

varlıklar üzerinde kanuni bir alacak rehni kurulması, yasaklara oranla daha fazla 

koruma sağlayacaktır.222 

3- Varlıkların Üçüncü Kişilere Karşı Korunması 

SPKn’da teminat varlıkların üçüncü kişilere karşı korunmasını sağlamak 

üzere, teminat varlıkların iflas masasına dahil olmayacağı, teminat varlıklar üzerinde 

haciz ve ihtiyati tedbir uygulanamayacağı öngörülmüştür (SPKn m. 59).  

SPKn’da yer alan haciz yasağı, teminat havuzuna kayıtlı varlıklar üzerinde 

üçüncü kişilerin hak iddialarına karşı korumayı sağlamaktadır. 

Teminat havuzundaki varlıklar üzerinde haciz işlemi yapılması durumunda 

İİK’nun tanıdığı hakların kullanılması yerinde olacaktır. İİK’nun 82 ve 83. 

maddelerinde borçlunun haczedilemeyen malları ve bu malların haczedilmesi 

durumunda izlenecek usul düzenlenmiştir. Öncelikle borçlunun parasal değer ifade 

etmeyen şeyleri haczedilemez. Ayrıca parasal değer ifade eden her mal ve hak da 

                                                 
222 DOĞRU, s.331 
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haczedilemez.223 Borçlunun haczedilemeyen mal ve hakları; tamamen ve kısmen 

haczedilemeyen mal ve haklar olarak ikiye ayrılır.224 Kendi özel kanunlarında 

haczedilemeyeceği yazılı olan mal ve hakların tamamı haczedilemez niteliktedir (İİK 

m.82/1). SPKn’nun 59. maddesinde yer alan teminat varlıkların haczedilemezliği de 

bu nitelikte bir haciz yasağıdır. 

Bir mal veya hakkın haczedilip haczedilmeyeceğine karar verme yetkisi icra 

müdürüne aittir.225 Üçüncü kişiler tarafından, teminat havuzunda bulunan varlıklar 

haczedilebilir, ancak bu haciz işlemine karşı haczin öğrenilmesinden itibaren 7 gün 

içerisinde icra müdürünün bu kararına karşı şikâyet (İİK m.16) yoluna başvurulabilir. 

Şikâyet yoluna, icra müdürünün bir işleminden zarar gördüğü iddiasındaki her ilgili 

başvurabilir. Kanaatimizce ihraççı yanında teminat sorumlusu da, teminat varlıkların 

haczedilmesi durumunda haciz işlemini öğrendikten itibaren 7 gün içinde icra 

mahkemesine şikâyette bulunabilir. Ancak, icra mahkemesine yapılan şikâyet 

başvurusu icra işlemini durdurmadığından (İİK m. 22)  için ayrıca icranın 

durdurulması da talebi de başvuruya eklenmelidir. 

Tüketicinin taraf olduğu bir kredi sözleşmesi nedeniyle, teminat havuzundaki 

ipotekli taşınmaz çekişmeli hale gelebilir. İhtiyati tedbir226 kararı, çekişmeli konutun 

üçüncü kişilere devrini önlemekte, ileride oluşabilecek zararların doğmasını 

engellemektedir. Mevzuatımızda ihtiyati tedbir kararı verilemeyecek haller kendi 

                                                 
223PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/SUNGURTEKİN-ÖZKAN, Meral/ÖZEKES, Muhammet: 

İcra ve İflas Hukuku, 2007, s.243 
224 KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder: İcra ve İflas Hukuku, 2008, 22.Baskı, s.267 
225KURU/ARSLAN/YILMAZ,s.278;PEKCANITEZ/ATALAY/SUNGURTEKİN ÖZKAN/ÖZEKES, 

s.245; Yargıtay aksi görüştedir bkz. 12.HD. 27.11.2000, 18168/18462 (YKD 2001/6, s.865) 
226 İhtiyati tedbir, dava yoluyla hakka kavuşmanın uzun sürmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara 

karşı öngörülmüş geçiçi nitelikli bir hukuki korumadır. İhtiyati tedbirler, davacının davayı kazanması 

halinde dava konusu çekişmeli şeye kavuşmasını daha dava açılmadan veya dava süresince güvence 

altına almaya yönelik tedbirler olarak ifade edilebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. URU, Baki: Hukuk 

Muhakemeleri Usulü, 6.Baskı, 2001, Cilt IV, s.4290. 
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özel kanunlarında düzenlenmiştir.227 Bu ihtiyati tedbir yasaklarından biri de, “ipotek 

ve varlık teminatlı menkul kıymetler itfa edilinceye kadar, teminat varlıklar hakkında 

ihtiyatî tedbir kararı verilemez” (SPKn m.59/3) hükmüdür. 

Bilanço dışı menkul kıymetleştirmede, teminat varlıklar kaynak firmanının 

malvarlığı dışına çıkarıldığı için, kaynak firmanın iflas etmesi halinde iflas masasına 

dahil olmazlar. Bilanço içi menkul kıymetleştirmede ise, teminat varlıklar kaynak 

firmanın malvarlığı içinde kalmaya devam etmekle beraber iflas masasına dahil 

olunmayacağına ilişkin hükümler nedeniyle iflas masası denilen özel bir mal 

topluluğuna228 dâhil olmaz (İİK m. 184/I).  

Borçlunun haczedilebilir mal ve hakları iflas masasına dahil olur, 

haczedilmezliğe ilişkin olarak yukarıda229 yapmış olduğumuz açıklamalar burada da 

geçerlidir. 

Kıta Avrupasında bilanço içi menkul kıymetleştirmede, teminat varlıkların 

kaynak firmanın iflas riskinden korumak amacıyla, teminat havuzundaki varlıkların 

kaynak firmanın iflas masasına dahil olmadığına ilişkin hükümler konulmuştur.230 

SPKn’nun 59/3. maddesinde menkul kıymetler itfa edilinceye kadar teminat 

havuzunda yer alan varlıkların ihraççıya ait iflas masasına dahil olmayacağı 

belirtilmiştir. Öte yandan SPKn’nunda ihraççının iflas etmesi durumunda teminat 

havuzundaki varlıklardan elde edilen gelir, öncelikle ipotek teminatlı menkul kıymet 

sahiplerine ve teminat havuzunda yer alan varlıkların riskten korunması amacıyla 

                                                 
227 KURU, s.4291 
228KURU/ARSLAN/YILMAZ,s.508;PEKCANITEZ/ATALAY/SUNGURTEKİN ÖZKAN/ÖZEKES, 

s.540 
229 Bkz. PEKCANITEZ/ATALAY/SUNGURTEKİN ÖZKAN/ÖZEKES, s.540, 56. dipnot 
230 DOĞRU, s.332; MAKARACI, s.155 
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yapılmış olan sözleşmelerin karşı tarafına yapılacak ödemelerde kullanılır (SPKn 

m.59/4; eski SPKn m. 13/A 15.fıkra).  

İflasın alacaklılar bakımından hukuki sonuçlarından biri müflisin tüm 

borçlarının muaccel hale gelmesidir (İİK m.195). İpotek teminatlı menkul kıymet 

sahipleri, aynen tahvil sahipleri gibi ihraççıdan alacaklı konumundadır. İflasın 

açılmasıyla beraber, ipotek teminatlı menkul kıymetlerin de ödenmesi gerekir. 

SPKn’da teminat havuzundaki varlıkların iflas masasına dahil olmayacağına 

ilişkin hüküm olmasına rağmen, iflasın diğer olumsuz etkilerinden biri olan müflisin 

tüm borçlarının muaccel hale gelmesini engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Bu 

durumda, ipotek teminatlı menkul kıymet sahiplerinin diğer borçlular gibi ihraççıdan 

olan alacakları muaccel olur ve menkul kıymet sahipleri erken ödeme riski ile 

karşılaşır.231  

Bununla beraber, ihraççının teminat varlıkları yönetememesi hallerinde 

SPKn’da SPKr’na bazı yetkiler tanınmıştır (SPKn m.59/4). Teminat varlıkların 

yönetilmemesi hallerinde biri olan ihraççının iflası durumunda, teminat varlıkların 

durumuna göre ipotek teminatlı menkul kıymetler ihraççı olabilecek niteliklere sahip 

bir başka yönetici tarafından yönetilebilir. Örneğin, teminat havuzundaki varlıklar 

ipotek teminatlı menkul kıymet sahiplerine yapılacak ödemeleri ve diğer tüm 

masrafları karşılıyorsa, SPKr tarafından teminat havuzundaki varlıkların her türlü 

yükümlülüğü üstlenecek ihraççı niteliğini haiz bir başka kuruluşa devredilmesine 

karar verilebilir. Dolayısıyla bu hükmün, müflisin tüm borçlarının muaccel olması 

kuralına (İİK m.195) dolaylı bir istisna getirdiği söylenebilir.  

                                                 
231 DOĞRU, s.333 
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E. Teminat Varlıkların Yönetilememesi ve İhraççının Sorumluluğu  

İlke olarak teminat havuzunun yönetimi ihraççıya, kontrolü ise ihraççı 

tarafından belirlenen teminat sorumlusuna aittir.  İhraççının, ipotek teminatlı menkul 

kıymetlerden kaynaklanan yükümlülüklerini vadesinde yerine getirememesi, 

yönetimin kamu kurumlarına devredilmesi, faaliyet izninin kaldırılması232 veya iflâsı 

durumunda, SPKr tarafından teminat varlıkların yönetimi değiştirilebilir. 

SPKn’da ihraççının teminat havuzunu yönetememe durumu üç başlık altında 

düzenlenmiştir. Bunlar; ihraççının ipotek teminatlı menkul kıymetleri ödeyememesi 

diğer bir deyişle temerrüde düşmesi, kamu kurumlarına devredilmesiyle faaliyet 

izninin kaldırılması ve son olarak iflas etmesidir.233  

Getirilen ilk düzenleme temerrüde ilişkindir. İhraçcı, ipotek teminatlı menkul 

kıymetleri ödeme yükümlülüğünü zamanında yerine getirmediğinde, muacceliyetten 

itibaren teminat varlıklardan yapılan tahsilatlar teminatlı menkul kıymet sahipleri 

adına ayrı bir hesapta biriktirilir ve sadece muaccel hale gelen teminatlı menkul 

kıymetlerdeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır. (III-59.1 TMK 

Tebliğ m.26/2; eski SPKn m. 13/A 15.fıkra).  

İkinci olarak, ihraççının ihraççı niteliğini kaybetmesi halinde; teminat 

varlıklar menkul kıymet sahiplerine yapılacak ödemeleri ve diğer tüm masrafları 

karşılıyorsa, SPKr tarafından teminat varlıklar her türlü yükümlülüğü üstlenecek 

ihraççı niteliğini haiz bir başka kuruluşa devredilmesine karar verilebilir (III-59.1 

TMK Tebliği m. 27/5; eski SPKn m. 13/A 15.fıkra, c bendi)  

                                                 
232 Bankaların BankK’nun 68, 69 ve 70’inci maddeleri ile aracı kurumların SPKn’nun 96’ncı maddesi 

çerçevesinde yetkilerinin iptal edilmesi durumunda. 
233 2499 sayılı eski SPKn’da yer alan düzenlemeler, 6362 sayılı yeni SPKn’da yer almamakta, bu 

hükümler SPKr tebliğleri içinde bulunmaktadır. 
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Üçüncü olarak, teminat varlıklar menkul kıymet sahiplerine yapılacak 

ödemeleri ve diğer masrafları karşılamakla beraber, bilinmeyen başka ödeme ve 

masrafların çıkma ihtimalinin bulunması durumunda (örneğin ihraççı tarafından 

tutulan kayıtlarda sorunlar olması), SPKr tarafından ipotek teminatlı menkul 

kıymetlerden kaynaklanan yükümlülükler üstlenilmeksizin, teminat havuzundaki 

varlıkların idaresi ve bu havuzdan elde edilen gelirin ipotek teminatlı menkul kıymet 

sahiplerine ödenmesi işlemlerini yürütecek bir idareci atanmasıdır (SPKn m.82; III-

59.1 TMK Tebliğ m. 14/2; eski SPKn m. 13/A 15.fıkra, b bendi). PfandBG § 30’da 

ihraççının aczi durumunda, teminat havuzunun yönetimi ve menkul kıymet 

sahiplerinin haklarını korumak üzere teminat sorumlusundan ayrı olarak bir idareci 

(Cover Pool Administrator, Sachwalter) atanacağı düzenlenmiştir. 6362 sayılı yeni 

SPKn’nun 59. maddesi uyarınca hazırlanan III-59.1 TMK Tebliğinde “yedek hizmet 

sağlayıcı” olarak tanımlanan kuruluşun görev ve yetkileri PfandBG § 30’da 

düzenlenen “idareci” ile benzerlik göstermektedir. 

Son olarak, teminat varlıkların menkul kıymet sahiplerine yapılacak 

ödemeleri ve diğer masrafları karşılıyamayacağının anlaşılması durumunda SPKr 

tarafından teminat varlıkların nakde dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek üzere bir 

idareci atanmasına veya teminat havuzundaki varlıkların tedricî tasfiyesi ile tedricî 

tasfiyeye ilişkin işlemlerin Yatırımcıları Tazmin Merkezi tarafından yürütülmesine 

karar verilebileceği (III-59.1 TMK Tebliği m.27/3; eski SPKn m. 13/A 15.fıkra, a 

bendi) gibi teminat varlıkların ödemeleri yapabilme kapasitesinin düşük olması 

durumunda Yatırımcıları Tazmin Merkezi tarafından tedricî tasfiye234 edilebilir. 

                                                 
234 Tasfiye sonucunda, tasfiye bakiyesi bu alacakların tamamının karşılanmasına yetmezse, ödemeler 

garameten yapılır. Bu alacaklar tamamen karşılandıktan sonra artan kısımdan, öncelikle kamu 

alacakları ve kalandan Yatırımcıları Tazmin Merkezi yaptığı avans ve tasfiye giderleri nedeniyle 
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İhraççının ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi ve teminat varlıkların 

menkul kıymet sahiplerinin alacaklarını karşılamaya yetmemesi halinde, menkul 

kıymet sahipleri ihraççının diğer malvarlığına başvurabilir (SPKn m.59/4; eski SPKn 

m. 13/A 16.fıkra). 

İhraççının teminatlı menkul kıymetlerden kaynaklanan ödeme 

yükümlülüğünü kısmen veya tamamen yerine getirememesi durumunda, alacağı 

teminat varlıklarla karşılanmayan menkul kıymet sahipleri teminat varlıkların tahsil 

edilmesini beklemeksizin ihraççının diğer malvarlığına başvurabilir (III-59.1 TMK 

Tebliğ m. 26/5) 

Teminat havuzundaki varlıkların paraya çevrilmesi sonucunda ipotek 

teminatlı menkul kıymet sahiplerinin alacakları tam olarak ödenmezse, ihraççı 

malvarlığına gidilebileceği gerek SPKn’da gerekse de III-59.1 TMK Tebliği’nde 

düzenlenmiştir. Ancak SPKn’da ipotek teminatlı menkul kıymet sahiplerinin 

imtiyazlı alacaklı olduğuna ilişkin bir hüküm bulunmadığından (İİK m.206) menkul 

kıymet sahiplerini adi alacaklı olarak kabul etmek gerekir.  

IV- İpoteğe veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymet  

A. Genel Olarak  

Menkul kıymetleştirme işleminin Anglo-Saxon veya Amerikan sistemi olarak 

tanımlanan bilanço dışı yöntemin kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde, ipoteğe 

veya varlığa dayalı menkul kıymet ihracı gündeme gelmektedir.   

Klasik menkul kıymetleştirme tanımının en önemli unsuru olan kaynak firma 

malvarlığından ayrılma, bilanço dışı yöntemde karşımıza çıkar. Gerçekten bilanço 

                                                                                                                                          
doğan alacağı ödenir. Kalan bakiye, diğer alacaklılara tahsis edilir. Sermaye piyasası kurumunun 

malvarlığı, hak sahiplerinin alacaklarını ve tasfiye giderlerini karşılamaya yetmezse, Yatırımcıları 

Tazmin Merkezi sermaye piyasası kurumunun iflasını isteyebilir. 
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dışı235 yöntemde, adından anlaşılacağı gibi menkul kıymetleştirilen malvarlığı, 

kaynak firmanın malvarlığı dışına çıkarılmaktadır. 

Bilanço dışı menkul kıymetleştirme, SPKn’nun 58. maddesinde düzenlenmiş 

ve kaynak firmanın menkul kıymetleştirilecek varlıklarının konut ve varlık finans 

fonuna devredilmesi öngörülmüştür. Konut ve varlık finansmanı fonları tarafından 

ihraç edilecek menkul kıymetler ise ipoteğe veya varlığa dayalı menkul kıymetlerdir. 

Konut finansmanı fonu portföyüne sadece ipotekle teminat altına alınmış kredileri 

veya konusunu bir gayrimenkul oluşturan finansal kiralama sözleşmesinden 

kaynaklanan alacakları alabilir. Varlık finansmanı fonlarının portföylerine 

alabilecekleri varlıklar236 ise SPKr’nun tebliğleriyle düzenlenmiştir. Fonlar 

devralabilecekleri varlıkların türüne göre adlandırılmıştır. Konut finansmanı (SPKn 

m.57) kapsamındaki varlıkları devralan “fon, konut finansmanı fonu”; bu kapsama 

girmeyen varlıkları devralan fon ise varlık finansmanı fonu olarak adlandırılmıştır.  

İpoteğe veya varlığa dayalı menkul kıymetler, konut veya varlık finansmanı 

fon portföyündeki varlıklar teminat gösterilerek ihraç edilen sermaye piyasası 

araçlarıdır. (III-58.1 VİDMK Tebliği m.3)  

SPKn’nun 58. maddesinde düzenlenmiş olan ipoteğe veya varlığa dayalı 

menkul kıymetlerle ilgili menkul kıymetleştirme süreci aşağıdaki şekilde 

gösterilebilir. 

                                                 
235 5582 sayılı Kanunun gerekçesinde, konut finansmanı fonları için “kurucu bilançosundan 

çıkarılması” deyimi kullanılmıştır. 
236 III-58.1 VİDMK Tebliği m. 15 ve 16 
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TÜKETİCİ BANKA

KREDİ

İPOTEK, REHİN 

KEFALET

KONUT VEYA VARLIK 

FİNANSMANI FONU (ÖZEL 

AMAÇLI KURULUŞ)

İPOTEK, REHİN İLE 

TEMİNAT ALTINA ALINMIŞ 

KREDİ ALACAKLARIN 

DEVRİ

YATIRIMCI

İDMK/VDMK

PARA

BK 189 UYARINCA İPOTEK 

DEVRALANA GEÇER

VEKALET 

İLİŞKİSİ

 Kredi kurumu tarafından, ipotek, rehin veya başka bir suretle teminat altına 

alınmış kredi alacakları, 3. kişi konumundaki konut veya varlık finansmanı fonuna 

borçlar hukuku hükümleri çerçevesinde devredilmektedir.  

Alacağın devriyle beraber, BK’nun 189. maddesine göre, alacağa bağlı feri 

haklar da, ki bunlara rehin hakkı da dahil, devralana intikal etmektedir. SPKn’nun 

58/5 maddesinde, ipotekle teminat altına alınmış kredi alacaklarının fona 

devredilmesi halinde, kredi veya alacağın fona devredildiği hususunun ilgili 

gayrimenkulün tapu sicilinde “beyanlar” hanesine kaydedileceği ifade edilmiştir. 

Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonu tarafından ihraç edilen ipoteğe 

dayalı menkul kıymetler hukuki nitelikleri itibariyle “katılma belgesi”237 hükmünde 

olup ve teminat varlıklar üzerinde paylı hak sahipliği söz konusudur.  

Katılma belgesi, belge sahibinin fona katılarak fondan pay iktisap ettiğini 

gösteren; hak (geri satım hakkı, tasfiye payı alma hakkı, bilgi alma hakkı, katılma 

                                                 
237 Katılma belgesinin hukuki niteliği için bkz. DESTANOĞLU, Burçak Yıldız: Yatırım Fonu 

Katılma Belgeleri, Ankara, 2004, s.51, YILDIRIM, Evrim: Kolektif Yatırım Sözleşmesi, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2011, s.29 vd. 
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belgesinin teslimini ve fonların birleşmesi halinde katılma belgesinin değiştirilmesi) 

ve borçlarını (katılma belgesinin değerinin tamamını peşin ve nakit olarak kurucuya 

ödemek) temsil eden belgedir.238 

B. Konut veya Varlık Finansmanı Fonları  

Konut finansmanı fonu (SPKn m.58; eski SPKn m. 38/B 1.fıkra) ve varlık 

finansmanı fonu (SPKn m.58; eski SPKn m. 38/C 1.fıkra) ihraç edilen ipoteğe veya 

varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, ipoteğe veya varlığa 

dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet239 esaslarına göre 

oluşturulan ve tüzel kişiliği olmayan (SPKn m.58/1; eski SPKn m.38/B 3.fıkra) bir 

malvarlığı şeklinde tanımlanmaktadır. Konut veya varlık finansmanı fonları ile bu 

fonlara dayalı olarak ihraç edilecek menkul kıymetler III-58.1 VİDMK Tebliği240 ile 

düzenlenmiştir.  

Konut veya varlık finansmanı fonları, diğer menkul kıymet yatırım fonlarına 

(SPKn m.52) benzer şekilde tanımlanmıştır241. Dolayısıyla menkul kıymet fonlarına 

ilişkin düzenlemelerin konut veya varlık finansmanı fonlarına uygulanmasında 

herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. SPKn’nun yatırım fonlarını düzenleyen 52. 

maddesinde ve SPKr’nun III-52.1 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin242 

                                                 
238 YILDIRIM, s.115-116 
239 İnaçlı mülkiyet esasları hakkında bkz.GÜRSOY, Tahir: Mukayeseli Hukukta Özellikler Türk ve 

İsviçre Hukukunda Yatırım Fonları, BTHAE, Ankara, 1977 ve DESTANOĞLU, Burçak Yıldız: 

Yatırım Fonu Katılma Belgeleri, Ankara, 2004 

 
240 09.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren bu tebliğden önce iki farklı tebliğle düzenleme 

bulunmaktadır. Bkz. 27/8/2008 tarihli ve 26980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlık 

Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile 

4/8/2007 tarihli ve 26603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konut Finansmanı Fonlarına ve İpoteğe 

Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği 
241 5582 sayılı Kanunun 2499 sayılı SPKn’nun 38/A maddesine ilişkin gerekçesinde; “Yurtdışı 

uygulamalarında “trust” adı verilen yapı ülkemizde halen menkul kıymet yatırım fonlarında 

uygulanmakta olup, bu açıdan ipotek fonları menkul kıymet yatırım fonlarına benzer bir şekilde 

tasarlanmıştır.” denilmektedir. 
242 RG 09.07.2013, S.28702 (01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 
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3/1/t maddesinde yatırım fonunun halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan 

paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet 

esaslarına göre sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli 

madenler portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığı olarak tanımlanmıştır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

MENKUL KIYMETLEŞTİRME SÜRECİ ve TARAFLAR ARASINDA 

KURULAN İLİŞKİLER 

§ 5. Menkul Kıymetleştirme Süreci 

I- Genel Olarak 

Menkul kıymetleştirme süreci her zaman bir ön değerlendirme çalışmasıyla 

başlamaktadır. Ön değerlendirmeyle, menkul kıymetleştirme işlemini önemli 

derecede etkileyen hukuki (alacağın devri yasağının bulunması), ekonomik (faiz 

oranlarının ve enflasyonun yüksek olması) ve fiziki engellerin (sermaye piyasası 

araçlarının alım satımının yapıldığı bir piyasanın olmaması) olup olmadığını önceden 

tespit etmeye yöneliktir. 

Ön değerlendirmeyle, menkul kıymetleştirme işleminin hukuken ve fiilen 

mümkün olup olmadığı belirlendikten sonra; menkul kıymetleştirme işlemine 

başlanabilir.  Menkul kıymetleştirme işleminin kabaca beş aşaması bulunmaktadır243: 

 Menkul kıymetleştirilecek varlıkların belirlenmesi, 

 Varlıkların “referans portföy” (reference portfolio) denilen havuza aktarılması, 

varlık havuzunun risk ve getiri tercihlerine göre gruplara ayrılması,  

 Varlıkların, kaynak firmanın malvarlığından ayrılması,  

 Kaynak firmanın malvarlığından ayrılan varlık havuzunun teminat gösterilmek 

suretiyle menkul kıymet ihraç edilmesi, 

                                                 
243 JOBST, s.48; Asset Securitization, s.16-25; CHOUNDRY, s.225; FRANKEL,  s.202; TURAN, 

s.46  
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 İhraç edilen menkul kıymetlerin yatırımcılara satılması ve menkul kıymetlerin 

geri ödemesinin varlık havuzunun gelirlerinden yapılmasıdır. 

Aşağıda menkul kıymetleştirmenin, söz konusu aşamaları değerlendirilmektedir. 

II- Menkul Kıymetleştirilecek Varlıkların Belirlenmesi 

Menkul kıymetleştirme, varlıkların (alacakların) menkul kıymetleştirilerek 

ihraç edilmesine dayalı bir yöntem olduğundan, menkul kıymetleştirmede ilk olarak 

işleme konu varlıkların belirlenmesi gerekmektedir.  

Menkul kıymetleştirilecek varlıklara sahip kişiye (şirket, kamu kurumu, 

belediye, gerçek kişi) “kaynak firma” (originator) denildiğini yukarıda 

açıklamıştık.244 Öncelikle, kaynak firmanın hangi varlıkları menkul kıymetleştirebilir 

sorusunu cevaplandırmak gerekir. Bunun için ilk olarak menkul kıymetleştirme 

işleminin mantığına uygun varlıkların bulunması gerekmektedir.245 İkinci olarak 

menkul kıymetleştirmenin yapıldığı ülke mevzuatının, uygun sayılan varlıklardan 

hangilerinin menkul kıymetleştirilmesine imkan tanıdığının tespit edilmesi 

gerekmektedir. Üçüncü ve son olarak, hukuken mevzuatın izin verdiği uygun 

varlıkların kaynak firma tarafından fiilen menkul kıymetleştirme konusu yapılıp 

yapılamayacağı araştırılmalıdır. Teorik olarak mali durumu çok bozuk, hakkında 

iflas davası açılmış bir şirketin de, sahip olduğu varlıkları karşılık gösterip menkul 

kıymetleştirme yapması mümkündür. Ancak böyle bir şirketin alacaklılarının çeşitli 

hukuki tedbirlerle menkul kıymetleştirme sürecini engellemeleri mümkün olduğu 

gibi, söz konusu şirketin denetim ve gözetiminden sorumlu kamu otoritesinin 

(örneğin ülkemizde SPKr) işleme onay vermemesi veya yatırımcıların şirketin 

                                                 
244 Bkz. §1.II.D 
245 Aşağıda ayrıntılı olarak bu özellikler üzerinde durulmuştur. Bkz.s 95-101  
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alacaklılarının açabileceği davaların riskini almamak için menkul kıymetleştirmeyle 

ihraç edilen menkul kıymetleri satın almama eğilimleri söz konusu olabilir. 

Dolayısıyla teorik olarak ve hukuken, menkul kıymetleştirilmesi mümkün bir varlık 

fiilen menkul kıymetleştirilemeyebilir.  

A. Menkul Kıymetleştirilecek Varlıkların Özellikleri 

Menkul kıymetleştirme işlemi için öncelikle, menkul kıymetleştirmeye uygun 

varlıkların bulunması gerekmektedir. Menkul kıymetleştirme işleminde, menkul 

kıymetleştirilecek varlıkların taşıması gereken özelliklere aşağıda değinilmektedir.246  

1- Getiri Sağlama 

Bir varlığın menkul kıymetleştirilmesi için en önemli şart, belirli ve düzenli 

bir getiri (nakit akımı) sağlamasıdır. Örneğin, bankaların kredi alacakları, şirketlerin 

ticari alacakları gibi gelir getiren bir varlık olmalıdır. Diğer bir deyişle varlığın 

gelecekte getiri yaratması mümkün alacak hakkı tanıması gerekmektedir.247   

Bir taşınmaz tek başına bir değer ifade edebilir ama düzenli gelir getirmediği 

sürece menkul kıymetleştirme konusu olmaz. Ancak bu taşınmaz karşılık 

gösterilmek suretiyle kredi kullanılmışsa veya kira geliri elde ediliyorsa artık bu 

varlıktan doğan bir alacak hakkı ortaya çıkmış demektir.248 Örneğin, bir alışveriş 

merkezine sahip ABC Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin kiracılarından yıllık 

1.000.000 TL kira geliri elde ettiğini varsayalım, ABC Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı A.Ş. alışveriş merkezini teminat gösterip kira gelirlerini menkul 

kıymetleştirebilir. Oysa ABC Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sadece 100 

                                                 
246 ÖCAL, s.9; Alacakların seçimiyle ilgili olarak bkz. DOĞRU, s.76-79; KARADAĞ, s.31-32; 

YÖNDER, Filiz: Menkul Kıymetleştirme, Sermaye Piyasası Kurulu Yeterlik Etüdü, 1990, s.3 vd. 

THOMPSON, s.8 
247 SCHWARCZ, The Alchemy, s.135; DOĞRU, s.41 
248 DOĞRU, s.41 
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dönüm arsası varsa ve üzerinde hiçbir şey yoksa bu arsa tek başına menkul 

kıymetleştirilemez. Ancak bu arsa karşılık gösterilerek kredi kullanıldığında, kredi 

veren kuruluş açısından getiri sağlanmaya başlamıştır ve bu haliyle menkul 

kıymetleştirme konusu olabilir. 

Bu kapsamda, ticari kira alacakları (AVM’nin 5 yıllık kira geliri), konut 

kiraları249, fikri mülkiyet kaynaklı alacaklar (bir kitabın 5 yıl süreyle telif hakkı 

geliri, marka kullanım geliri), bir imtiyaza dayalı gelirler (örneğin otobüs hattı 

işletme hakkı), kredi alacakları (ipotekle, ticari işletme rehniyle, taşınır bir eşya ile 

vb. teminat altına alınmış veya kefaletle teminat altına alınmış veya teminatsız) ve 

kamu alacakları (vergi alacakları, zorunlu sosyal sigorta primleri250) menkul 

kıymetleştirilebilir.  

Son olarak varlığın getirisinin kural olarak düzenli yani kira ve kredi geri 

ödemesi gibi belirli dönemlerde olması gerekmektedir. Bununla birlikte, tek seferde 

ifayla sona eren bir borç ilişkisinden kaynaklanan alacak da menkul 

kıymetleştirilebilir. Örneğin, 5 yıl sonra tek seferde ifa edilecek bir alacak da menkul 

kıymetleştirilebilir, ancak menkul menkul kıymetleştirme sürecinin sonunda yer alan 

sermaye piyasası aracı sahibi yatırımcılar böyle bir menkul kıymeti almaya hevesli 

olmayacaklardır.   

                                                 
249 Bireysel konut kirasına dayalı ilk menkul kıymetleştirme Blackstone Group L.P. ve Deutschebank 

A.G. tarafından 2013 Ekim ayında yapılmıştır. http://www.ft.com/cms/s/0/8fae08fa-390f-11e3-a791-

00144feab7de.html (21.10.2013) 
250 Zorunlu sosyal sigorta primleri 1999-2005 yılları arasında İtalyan Sosyal Güvenlik Kurumu (INPS) 

tarafından yapılmıştır. 

http://www.dt.tesoro.it/en/cartolarizzazioni/operazioni_in_corso/cartolarizzazione_inps_societa_scci/ 

(30.06.2015) 

http://www.ft.com/cms/s/0/8fae08fa-390f-11e3-a791-00144feab7de.html%20(21.10.2013
http://www.ft.com/cms/s/0/8fae08fa-390f-11e3-a791-00144feab7de.html%20(21.10.2013
http://www.dt.tesoro.it/en/cartolarizzazioni/operazioni_in_corso/cartolarizzazione_inps_societa_scci/
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2- Teminat Olabilme 

Temel olarak, alacak hakları menkul kıymetleştirilmektedir. Menkul 

kıymetleştirmede kullanılan alacak haklarını diğerlerinden ayıran özellik ise, alacak 

hakkının hukuken teminat altına alınmış olmasıdır. SPKn’nun 59. maddesinde, 

ipotek veya varlık teminatlı menkul kıymetlerin ihraççıların genel yükümlülüğü 

niteliğinde olan ve teminatlar karşılık gösterilerek ihraç edilen sermaye piyasası aracı 

olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla menkul kıymetleştirmeyle ihraç edilen sermaye 

piyasası araçlarının, MK’nun 930. maddesinde düzenlenen rehinli tahvilata benzediği 

görülebilir. Ancak tam bir benzerlikten bahsetmek mümkün olmadığı gibi, kanun 

koyucunun benzerliği bilinçli kurup kurmadığı da, kanundan ve gerekçesinden 

anlaşılmamaktadır.  

SPKn’nun 58. maddesinde ise, ipotek veya varlığa dayalı menkul kıymetlerin, 

ipotek veya varlık finansmanı fonunun portföyünde bulunan varlıklar karşılığında 

ihraç edilen sermaye piyasası aracı olduğu ifade edilmiştir. Görüleceği üzere, menkul 

kıymetleştirme sonucu ihraç edilen menkul kıymetlerin her zaman için bir teminatı 

bulunmaktadır. 

Menkul kıymetleştirme türlerini açıklarken, Alman ve Amerikan sistemleri 

arasında farklılıklar bulunduğundan bahsetmiştik. Bu farklılıklardan belki en 

önemlisi, Alman Sisteminde menkul kıymetleştirilecek varlıkların rehin gibi bir 

teminata bağlanıp bağlanmadığı hususu olup, rehin hakkının kurulabildiği varlıkların 

menkul kıymetleştirilebilmesidir. Amerikan sisteminde ise hukuk sisteminin getirdiği 

elastikiyet251 nedeniyle çok daha farklı varlıkların menkul kıymetleştirilmesi 

mümkün olup, farklı teminat türleri kabul edilmektedir. Menkul kıymetleştirmede, 

                                                 
251 Hukuk sistemlerinin finansal yapıya etkisine ilişkin olarak bkz. LA PORTA /LOPEZ-DE-

SILANES /SHLEIFER / VISHNY  
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sağladığı teminat gücü dikkate alınarak, ilk olarak ipotekle teminat alınmış konut 

kredileri ve tüketici kredileri gibi faiz getirisi sağlayan varlıklar kullanılmış; risk 

değerlendirme ve istatistik alanındaki gelişmeler, düzenli bir getiri sağlamak 

koşuluyla, farklı varlıkların da (fikri mülkiyet hakları, ticari krediler, ihracat 

alacakları vb.) menkul kıymetleştirilmesi imkânı sağlamıştır.252  

Menkul kıymetleştirme için ipotekle teminat altına alınmış kredi alacaklarının 

bulunması şart değildir, şahsî veya aynî herhangi bir teminat da menkul 

kıymetleştirme için yeterlidir. Bununla beraber istatiski verilerin kullanıldığı çeşitli 

çalışmalarda253; ipotekle teminat altına alınmış kredilerin tahsil edilebilme oranının, 

teminatsız veya diğer teminat türleriyle güvence altına alınmış kredilerdeki tahsil 

edilebilme oranından fazla olması nedeniyle yatırımcıların ipotekle teminat altına 

alınmış kredi alacaklarına dayalı olarak ihraç edilmiş menkul kıymetleri tercih 

ettiğini sonucuna ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak, menkul kıymetleştirmesi düşünülen varlığın bir şekilde, ihraç 

edilecek menkul kıymetin teminatı olması gerekmektedir. 

3- Devredilebilir Nitelikte Olma 

Menkul kıymetleştirilmesi düşünülen varlığın (alacağın) hukuken bir 

başkasına devredilebilmesinin mümkün olması gerekmektedir.254 Örneğin, tüketici 

kanunlarıyla kredi kuruluşları tarafından tüketici kredilerinin üçüncü kişilere 

devrinin yasaklanması durumunda, bu kredi alacakları menkul kıymetleştirilmesi 

mümkün değildir. 

                                                 
252 JOBST, s.49 
253 WOOD, R. Philip: Finance, Derivatives, Securitisations, Set-off and Netting, 1995, s.43 
254 Asset Securitization, s.17; BAUMS, s.26  



 100 

Borçlar Kanununa göre, alacaklının bir borç ilişkisinden doğan alacağını 

borçlunun rızasına gerek olmaksızın bir başkasına devretmesi mümkündür. (BK m. 

183-194). Alacağın devrinin geçerli olması için borçlunun rızasının alınması 

gerekmemektedir.255 Bununla beraber alacağın devri bazı durumlarda engellenebilir. 

Alacağın devrinin mümkün olmadığı durumlar kanundan, sözleşmeden veya işin 

niteliğinden kaynaklanabilir.256 Devir yasağına uymamanın sonucu geçersizliktir.257  

Bu nedenle, SPKn’nun 58. maddesinde düzenlenen ipotek veya varlığa dayalı 

menkul kıymetlerde; ihraç edilecek menkul kıymetlerin dayanağı olan varlıkların 

(alacakların) konut veya varlık finansmanı fonuna devredilmesi gerektiği 

düzenlenmiş olup, menkul kıymetleştirmeye konu olan varlıklar (alacakların) 

hakkında devir yasaklarının bulunması menkul kıymetleştirmeyi engelleyen bir 

husus olacaktır.  

4- Alacağın Mevcudiyeti 

Bir alacağın menkul kıymetleştirilmesi için mutlaka doğmuş olması 

gerekmez, doğmuş veya ileride doğacak alacaklar menkul kıymetleştirilebilir. Hatta 

menkul kıymetleştirilen çoğu kez ileride doğacak veya doğması muhtemel 

alacaklardır. Örneğin, bir müzik parçasının 10 yıllık telif hakkı menkul 

kıymetleştirildiğinde, ortaya çıkacak alacak miktarı bile belli değildir.  

Doğmuş alacakların menkul kıymetleştirilmesinde, bu alacakların tahsil 

edilebilme riski dışında bir risk bulunmamaktadır. Oysa ileride doğacak veya 

doğması muhtemel alacaklar faaliyet riski (performance risk) taşımaktadır. İleride 

doğacak alacakların menkul kıymetleştirilmesinde, alacakların doğması için kaynak 

                                                 
255 EREN, s.1224; TUNÇOMAĞ, s.1074; KILIÇOĞLU, s.784; OĞUZMAN/ÖZ, s.889 
256 EREN, s.1237; KILIÇOĞLU, s.784 vd.; DOĞRU, s.144 
257 KILIÇOĞLU, s.790-792; EREN, s.1237  
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firmanın, alacakları doğuran faaliyetine devam etmesi gerekmektedir. Örneğin, 10 

yıllık kredi kartı alacaklarını menkul kıymetleştiren bankanın faaliyetinin 5. yılda 

bankacılık otoritesi tarafından durdurulması durumunda 5 yıllık kredi kartı alacağı 

doğmayacak 258 ihraç edilen sermaye piyasası araçlarını alan yatırımcılar zarara 

uğrayacaktır. Benzer şekilde, bir müzik parçasının telif hakkı menkul 

kıymetleştirildiğinde, gelecekte o müziğin müzik piyasasında beğenilip 

beğenilmeyeceği bugünden bilinemez. Dolayısıyla, özellikle ileride doğacak veya 

doğması muhtemel alacakların menkul kıymetleştirmesinde istatistiki veriler (kredi 

kartlarındaki temerrüd oranı, geçmiş dönem satışların tutarı ve artış hızı vb.) önem 

kazanmaktadır. 

B. SPKn Kapsamında Menkul Kıymetleştirilebilecek Varlıklar 

Bir varlığın menkul kıymetleştirilmeye uygun olmasıyla, mevzuatın o varlığı 

menkul kıymetleştirilebilir olarak tanımlamasının farklı kavramlar olduğunu 

yukarıda ifade etmiştik. Diğer bir deyişle, menkul kıymetleştirmeye uygun varlıklar 

mevzuatımız açısından menkul kıymetleştirilebilir olmayabilir.  

SPKn’nun 59. maddesinde, ipotek veya varlık teminatlı menkul kıymetlerin 

ihraççıların genel yükümlülüğünde olan ve teminat varlıklar karşılık gösterilerek 

çıkarılabileceği ifade edilmiş, ancak eski SPKn’dan259 farklı olarak bu teminatların 

neler olduğu belirtilmemiştir. Benzer şekilde, SPKn’nun 58. maddesinde, ipoteğe 

veya varlığa dayalı menkul kıymetlerin menkul kıymetlerin, konut ve varlık 

finansmanı fonuna devredilen dayanak varlıklar karşılığında ihraç edilebileceği 

düzenlenmiş, ancak varlıkların neler olduğuna değinilmemiştir. 

                                                 
258 DOĞRU, s.79 
259 2499 sayılı SPKn’nun 13/A maddesinde; “Yapı kullanma izni alınmış konut ve diğer 

gayrimenkuller üzerine ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış alacaklar, ikame varlıklar 

ve bunların riskten korunması amacıyla yapılan sözleşmelerden oluşur." denilmektedir. 
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Bununla birlikte, SPKr tarafından yapılan alt düzenlemelerde söz konusu 

varlıkların neler olduğu ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. III-59.1 TMK Tebliğinin 9. 

maddesine göre; banka ve finansman şirketlerinin tüketici kredileri ile ticari 

kredilerinden kaynaklanan alacakları, finansal kiralama sözleşmelerinden doğan 

alacaklar, sigortalanmış faktoring sözleşmelerinden doğan alacaklar, TOKİ’nin 

taşınmaz satışından kaynaklanan taksitli alacakları, gayrimenkul yatırım 

ortaklıklarının portföylerindeki gayrimenkullerin satışından veya satış vaadi 

sözleşmelerinden kaynaklanan alacakları ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kira 

sözleşmelerinden kaynaklanan alacakları, ticari bankalar tarafından proje bazlı 

finansman ihtiyacı kapsamında tahsis edilen uzun vadeli yabancı para cinsinden 

krediler varlık teminatlı menkul kıymetlerin konusu olabilir. 

İpotek teminatlı menkul kıymetlerde ise; bankaların ve finansman 

şirketlerinin, tapu sicilinde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış konut 

finansmanından kaynaklanan alacakları, konut finansmanından kaynaklanmak 

kaydıyla finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar; banka, finansal 

kiralama şirketleri ve finansman şirketlerinin ilgili sicilde (deniz, hava ve kara 

taşıtlarına ilişkin) rehin tesis edilmek 260suretiyle teminat altına alınmış ticari kredi ve 

alacakları, ipotek finansmanı kuruluşu tarafından ihraç edilmek şartıyla TOKİ’nin 

konut satışından kaynaklanan taksitli alacaklar menkul kıymetlerin konusu olabilir. 

C. Menkul Kıymetleştirilecek Varlıkların Değerinin Belirlenmesi 

Sermaye piyasası hukuku açısından bir varlığın değerinin belirlenmesinden 

kasıt, bir varlığın veya alacağın rayiç değerinin tespit edilmesi ve bu değerin 

                                                 
260 III-59.1 TMK Tebliğinde ipotek tesis edilmek suretiyle ifadesi kullanılmakla beraber, kara ve hava 

araçlarını da kapsaması nedeniyle rehin ifadesinin kullanılmasının daha doğru olacağı 

düşünülmektedir. 
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bağımsız bir kuruluş tarafından onaylanmasıdır.261 Konut finansmanı içerisinde, 

alacakların teminatı taşınmazlar olduğu için, bu taşınmazların değerinin belirlenmesi 

konut finansmanı sistemi için önem arz etmektedir.262 Kaynak firma tarafından, 

menkul kıymetleştirilecek varlıklar belirlendikten sonra, bu varlıklardan doğan 

alacak hakları (nakit akımı) belirlenecektir 

İlk olarak varlığın değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme, esas 

olarak menkul kıymetleştirme tutarını değil teminatın miktarını belirleyecektir. 

Menkul kıymetleştirilecek tutar (varlıklardan beklenen getiri) ile teminatların 

(varlıkların kendisi veya bunların teminatları) eşit olması aranmamaktadır. 

Teminatlar her zaman için menkul kıymetleştirme tutarından yüksek tutulmakta olup, 

bu duruma “overcollateralization”263 (aşkın teminat) denilmektedir. İhraççı açısından 

aşkın teminat verilmesi maliyetleri artıran bir etken olup, aşkın teminat oranının 

düşük olması istenir. Yatırımcılar açısından ise tam tersi bu oranın yüksek olması 

beklenmektedir. Zira varlıkların beklenen getiriyi sağlamaması veya temerrüt 

durumunda, aşkın teminat fazladan bir güvence vermektedir. 

İkinci olarak, alacak haklarının değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Alacak 

hakkının değeri alacakların temlik tutarının (satış tutarı) bulunmasını sağlar. 

Alacaklar bu tutar üzerinden özel amaçlı kuruluşa temlik edilmektedir. Alacak 

hakkının değerinin zaten belirli olduğu iddia edilebilir, örneğin kira alacağının tutarı 

şimdiden belirlidir. Ancak, menkul kıymetleştirmeyle gelecekte tahsil edilmesi 

beklenilen alacak hakları bugünden devredilmektedir. Dolayısıyla, bu alacak 

                                                 
261 Bkz. Seri: VIII, No: 35 Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti 

Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 

(12.08.2001 tarih ve 24491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) 
262 Konut Kredileri Uygulamaları Hakkında Yararlı Bilgiler, Türkiye Bankalar Birliği, 2008, s.29; 

TÜREOĞLU, s.10 
263 SCHWARCZ, The Alchemy, s.141 
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haklarının menkul kıymetleştirme tarihindeki değere indirgenmesi diğer bir deyişle 

iskonto edilmesi264 gerekmektedir.  

Alacakların değeri belirlenirken çeşitli faktörler göz önüne alınmaktadır. 

Bunlardan en önemlisi alacağın teminatlı olup olmadığıdır. Teminatlı, örneğin 

ipotekli alacakların, temlik fiyatı daha yüksek olacaktır. Diğer bir faktör borçlunun 

temerrüdü riskidir. Bu riskin yüksek olması, satış tutarının düşük olmasına neden 

olur. Kaynak firma tarafından, borçluların ne kadarının temerrüde düşeceği aşağı 

yukarı tahmin edilebilir265 ve oransal olarak menkul kıymetleştirme tutarının 

belirlenmesinde kullanılır.  

Değerleme hizmeti verebilecek olanların kim olduğu kadar değerleme 

sonuçlarının hukuki niteliği ve rehinde alacağın belirliliğine olan etkisi de önemlidir. 

Zira ipoteğin türüne göre alacak tutarı belirlenmekte olup yanlış değerleme gerek 

tüketicinin kullandığı kredinin faiz oranının, gerekse de menkul kıymetleştirme 

sonucu ihraç edilen sermaye piyasası aracının değerinin yanlış olması sonucunu 

doğurmaktadır. 

III- Menkul Kıymetleştirilecek Varlıkların Kaynak Firma Malvarlığından 

Ayrılması 

A. Kaynak Firma Malvarlığından Ayrılma Kavramı 

Menkul kıymetleştirilecek varlıkların kaynak firma malvarlığından ayrılması 

(varlıkların ayrıştırılması) varlıkların ve alacakların kaynak firmanın malvarlığı 

içinde ayrı olarak takip edilmesini veya tamamen kaynak firma malvarlığı dışına 

çıkarılmasını ifade etmektedir. Diğer bir deyişle, menkul kıymetleştirilecek 

                                                 
264 DOĞRU, s.80 
265 SCHWARCZ, The Alchemy, s.135; temerrüd riski sigorta edilebilir. 
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varlıkların (alacakların) kaynak firmanın diğer malvarlığı ile karışmayacak şekilde 

ayrılmış olmasını ifade edilmektedir. 

Alman tipi veya bilanço içi menkul kıymetleştirmede varlıklar kaynak 

firmanın malvarlığı içerisinde yer alırken, Amerikan tipi veya bilanço dışı menkul 

kıymetleştirmede varlıkları kaynak firma dışına taşınmaktadır. Örneğin, Amerikan 

tipi menkul kıymetleştirmede menkul kıymetleştirilen alacaklar alacağın devriyle 

kaynak firma dışına çıkarılmakta; Alman tipi menkul kıymetleştirmede ise menkul 

kıymetleştirilen alacaklar ya kamu otoritelerince belirlenen bir sicile kayıtla 

(ülkemizde teminat defterine kayıt266) veya bu alacaklar üzerinde alacak rehni 

kurulmasıyla kaynak firma malvarlığı dışına çıkarılmaksızın ayrılabilmektedir. 

Menkul kıymetleştirilecek varlıkların kaynak firma malvarlığından 

ayrılmasındaki amaç, menkul kıymetleştirme konusu varlıkların (alacakların) kaynak 

firmadan kaynaklanan temerrüt ve iflas gibi risklerden soyutlanması,267 kaynak 

firmanın veya üçüncü kişilerin menkul kıymetler itfa edilene kadar menkul 

kıymetlerin teminatı olan varlıklara (alacaklara) el atmasını önlemektir. Ayrılan 

varlıklar (alacaklar), kaynak firmanın malvarlığından ayırmak için “referans portföy” 

(reference portfolio) denilen havuza dâhil olur. Havuzun içinde farklı vadelerde ve 

                                                 
266 III-59.1 TMK Tebliğinin 3/r maddesi; Teminat defteri: Teminat varlıkların, ihraççının diğer 

malvarlığından ayrıştırılması amacıyla yazılı veya elektronik olarak takip edildiği kayıt sistemidir.  

III-59.1 TMK Tebliğinin 12 maddesi; 1) İhraççılar, teminat varlıkları kendi malvarlıklarından ayrı ve 

özel hesaplarda güvenli bir şekilde izlemek, yapılan her türlü kaydın günlük takibini sağlayacak 

şekilde ayrı muhasebe hesapları açmak veya teminat varlıkları ayırt edici bir altyapı oluşturmak 

suretiyle teminat defteri tutmakla yükümlüdürler. (2) Teminat defterinin tutulmasına ilişkin iş akışları 

ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanır. (3) Kurul, teminat varlıklara ilişkin kayıtların 

ihraççının yanı sıra ayrı bir kuruluş nezdinde de tutulmasını zorunlu tutabilir.(4) Teminat varlıklar ile 

ilgili tüm işlem ve ihtilaflarda, teminat defterine yapılmış olan kayıtlar esas alınır.(5) Teminat 

varlıkların elektronik ortamda tutulduğu ihraçlarda teminat defteri güncellendiği sıklıkta MKK’ya 

elektronik ortamda iletilir. 
267 SCHWARCZ, The Alchemy, s.135; JANGER, s.305; HOCBERG, s.39; ALBRECHT/SMITH, 

s.417 
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farklı teminata sahip alacaklar bulunabileceği gibi, yakın vadeli olanlar, sadece 

ipotekle teminat altına alınanlar gibi farklı gruplar da oluşturulabilir.  

B. Varlıkları Malvarlığından Ayırma Yöntemleri 

Menkul kıymetleştirilecek varlıkların kaynak firma malvarlığından ayırma, 

ilgili varlığın tamamen kaynak firmadan çıkarılması yoluyla olabileceği gibi, kaynak 

firmanın malvarlığı içinde özel bir statüye de sokulması şeklinde de olabilir.  

Menkul kıymetleştirilecek varlıkların kaynak firma malvarlığından ayırmada 

izlenecek yöntem, kullanılan menkul kıymetleştirme yöntemine ve menkul 

kıymetleştirmenin gerçekleştiği ülkenin mevzuatına bağlı olarak değişmektedir. 

Daha önce üzerinde durduğumuz, bilanço içi (Alman Tipi) ve bilanço dışı (Amerikan 

Tipi) menkul kıymetleştirme yöntemlerinin ikisi de hukukumuzda uygulama alanı 

bulmaktadır.  

SPKn’daki düzenlemeye göre, bilanço içi (Alman Tipi) menkul 

kıymetleştirmenin karşılığı ipotek veya varlık teminatlı menkul kıymet; bilanço dışı 

(Amerikan Tipi) menkul kıymetleştirmenin karşılığı ipotek veya varlığa dayalı 

menkul kıymettir. Aşağıda genel olarak bu iki yöntemde, varlıkların ayrılması usulü 

incelendikten sonra, ülkemizdeki durum ve sonuçları irdelenecektir. 

1- İpotek veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlerde Varlıkların Ayrılması 

Varlık teminatlı menkul kıymetlerde ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerde 

(III-59.1 TMK Tebliği m.9) menkul kıymetleştirilen varlıklar, alacaklardır. İpoteğe 

veya varlığa dayalı menkul kıymetlerin (bilanço dışı menkul kıymetleştirme) aksine 

varlık veya ipotek teminatlı menkul kıymetlerin (bilanço içi menkul kıymetleştirme) 

teminatı alacaklar, kaynak firma malvarlığı dışına çıkarılmamaktadır.  
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Bilanço içi yöntemde, varlıklar kaynak firma malvarlığı içinde kalmaktadır. 

Menkul kıymetleştirilen alacakların kaynak firma malvarlığı içinde kalması, menkul 

kıymet sahiplerinin aleyhine sonuçlar doğurabilir. Bunlardan en başta geleni, kaynak 

firmanın iflası veya borçlarını ödeyememesi durumudur. İİK’nu karşısında herhangi 

bir imtiyaz hakkı olmayan menkul kıymet sahiplerinin alacaklarını tahsil 

edebilmeleri oldukça zor olacaktır. Bahsedilen risk nedeniyle yatırımcıların, 

alacakların garanti edilmediği bir menkul kıymetleştirmeye ilgi göstermesi 

beklenemez.  

a) Teminat Defterine Kayıt 

Ülkemizde, ipotek veya varlık teminatlı menkul kıymet sahiplerini kaynak 

firmanın iflası ve borçlarını ödeyemez hale gelmesinden korumak amacıyla bazı 

düzenlemeler yapılmıştır. İpotek veya varlık teminatlı menkul kıymetlerin teminatı 

olan varlıklar teminat defterine kaydedilmektedir (III-59.1 TMK tebliği m.9). 

Teminat defterine kaydedilen varlıkların, teminat amacı dışında tasarruf 

edilememesi, rehnedilememesi, teminat gösterilememesi, kamu alacaklarının tahsili 

amacı da dahil olmak üzere haczedilememesi ve iflâs masasına dahil edilememesi ve 

bunlar hakkında ihtiyatî tedbir kararı verilememesi (SPKn m. 59/3) menkul kıymet 

sahiplerini korumaya yönelik getirilmiş düzenlemelerdir.  

Ülkemizde bilanço içi menkul kıymetleştirmenin örnek alındığı Almanya’da 

da teminat varlıkların kredi kurumu veya yetkili bir başka kurum tarafından kaydının 

tutulacağı ifade edilmekte (PfandBG § 5) olup, teminat varlıklara ilişkin kayıtların 
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tutulmasına ilişkin olarak ayrı bir yönetmelik268 hazırlanmıştır. Ülkemizde ise, ayrı 

bir düzenleme yerine SPKr tebliğleri ile düzenleme yapılmıştır. 

SPKr tebliğine göre, teminat defterine kayıt yapılmadan varlık veya ipotek 

teminatlı menkul kıymet ihraç edilemez. (III-59.1 TMK m.9) Teminat varlıklar 

hakkındaki bilgiler günlük şekilde yazılı veya elektronik olarak tutulan (III-59.1 

TMK m.12/1) teminat defterine kaydedilir ve teminat defterindeki kayıtlar esas 

alınır. (III-59.1 TMK m.12/4)  

Öte yandan, menkul kıymetleştirilecek varlığın, sicile kayıtlı bir varlık olması 

durumunda (örneğin gemi sicili, taşınmaz, ticari işletme sicili gibi) sicile yapılacak 

kayıt ayrıştırmayı sağlayacaktır. Nitekim konut finansmanı fonlarında, bir kredinin 

fon portföyüne alınması durumunda, ipotekli taşınmazın tapu sicilinin beyanlar 

hanesine konut finansmanı fonuna devredildiği hususu kaydedilir (SPKn m. 58/5). 

Ancak, menkul kıymetleştirmede sıklıkla kullanılan varlıklardan olan taşınır 

varlıklarının ayrıştırılması bu kadar kolay değildir. 

Haklarında özel taşınır rehni hükümleri düzenlenen taşınırlar (motorlu 

taşıtlar, gemi sicili vb.) hariç olmak üzere, taşınır eşya üzerinde rehin kurulması 

teslim şartına bağlanmıştır (MK m. 939). Yurtdışı uygulamada teslim şartını aşmak 

amacıyla, menkul kıymetleştirilecek varlıklar kaynak firma dışındaki bir başka 

kuruluşa taşınır rehniyle teslim edilmekte, varlık sahibi satıcı finansal kiralamayla 

malı kiralayıp kullanmaya devam etmektedir.269   

 

 

                                                 
268  25.08.2006 tarihli “Deckungsregisterverordnung – DeckRegV” ; MASTROENİ, s.52; QUİRK, 

s.1332-1333 
269 HOCBERG, s.42 
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b) Teminat Defterine Kaydın Sonuçları 

SPK’nun 59. maddesinde teminat defterine kayıtlı varlıkların teminat amacı 

dışında tasarruf edilemeyeceği, rehnedilemeyeceği teminat gösterilemeyeceği, 

haczedilemeyeceği, iflas masasına dâhil edilemeyeceği, haklarında ihtiyati tedbir 

kararı verilemeyeceği ifade edilmiştir. Söz konusu düzenleme, teminat varlıklar 

üzerinde yapılacak hukuki işlemler bakımından yasaklar getirmektedir. Ancak madde 

metninde, söz konusu yasaklara uyulmaması halinde yapılan işlemlerin akibeti 

konusunda herhangi bir düzenleme bulunmadığı gibi, konuya ilişkin alt 

düzenlemelerin yer aldığı III.59-1 TMK tebliğinde de bir hüküm bulunmamaktadır. 

Kanaatimizce, konunun genel hukuk hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi; 

teminat varlığın niteliği ve teminat varlık hakkında yapılan hukuki işlemin niteliğine 

göre bir ayrım yapılması gerekmektedir. 

Teminat varlıklar içinde yer alan alacakların, bir başkasına devri durumunda 

BK m. 183’de düzenlenen devir yasağına ilişkin kurallar uygulanabilir. Teminat 

varlıklarına ilişkin kanuni bir devir yasağının bulunması nedeniyle söz konusu devir 

geçersiz olacak ve hakim tarafından da re’sen gözönünde bulundurulacaktır270. 

İpotek veya varlık teminatlı menkul kıymetlerde, taşınır ve taşınmazlarla ilgili 

olarak, bu varlıkların kayıtlı oldukları sicillere herhangi bir kaydın eklenmesi hususu 

SPKn’da ve alt düzenlemelerde yer almamakta, sadece teminat varlıkların 

korunmasından birinci derecede ihraççıyı ve ikinci derecede teminat sorumlusunu 

yükümlü tutmaktadır. (III-59.1 TMK m.22 vd.) Dolayısıyla söz konusu varlıkları, 

sicile güvenerek iktisap etmiş olan iyiniyetli üçüncü kişilerin bu hakları korunur. 

                                                 
270 EREN, s.1237; DOĞRU, s.329 
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(MK m.1023) Böyle bir durumda, yapılabilecek tek şey ihraççı ve teminat 

sorumlusunun hukuki sorumluluğuna gitmek olacaktır. 

SPKn, teminat varlıkların sermaye piyasası aracı niteliğindeki türev 

araçlarından da oluşabileceğini düzenlemiştir. (III-59.1 TMK m.11) Türev araçlar, 

SPKn’nun 13. maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden 

izlenmekte olup, devir işlemleri yine Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun gözetimi altında 

yapılmaktadır. III-59.1 TMK tebliğinin 12/5 maddesi uyarınca teminat defterini 

elektronik olarak izleyen Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun, kendisine gelen devir 

istemlerini gerçekleştirmeyeceği ve pratikte teminat varlıklardan türev araçlarının 

izinsiz devrinin mümkün olamayacağı düşünülmektedir. 

Son olarak, teminat varlıkların haciz, iflas konusu olması veya haklarında 

ihtiyati tedbir kararı alınması durumunun ele alınması gerekmektedir. İİK’nun 82 ve 

83. maddelerinde borçlunun haczedilemeyen malları ve bu malların haczedilmesi 

durumunda izlenecek usul düzenlenmiştir. Borçlunun parasal değer ifade eden her 

mal ve hakkı haczedilemez.271 Kendi özel kanunlarında haczedilemeyeceği yazılı 

olan mal ve hakların tamamı haczedilemez niteliktedir (İİK m.82/1). SPKn 59 

maddesinde yer alan teminat varlıkların haczedilemezliğinin de bu nitelikte bir haciz 

yasağı getirdiği düşünülebilir. 

Kural olarak bir mal veya hakkın haczedilip haczedilmeyeceğine karar verme 

yetkisi icra müdürüne aittir.272 Üçüncü kişiler tarafından, teminat varlıklar 

haczedilebilir, ancak bu haciz işlemine karşı haczin öğrenilmesinden itibaren 7 gün 

içerisinde icra müdürünün bu kararına karşı şikâyet (İİK m.16) yoluna başvurulabilir. 

                                                 
271 PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/SUNGURTEKİN-ÖZKAN, Meral/ÖZEKES, 

Muhammet: İcra ve İflas Hukuku, 2007, s.243 
272KURU/ARSLAN/YILMAZ,s.278;PEKCANITEZ/ATALAY/SUNGURTEKİN ÖZKAN/ÖZEKES, 

s.245; Yargıtay aksi görüştedir bkz. 12.HD. 27.11.2000, 18168/18462 (YKD 2001/6, s.865) 
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Kanaatimizce ihraççı ve teminat sorumlusu, teminat varlıkların haczedilmesi 

durumunda haciz işlemini öğrendikten itibaren 7 gün içinde icra mahkemesine 

şikâyette bulunabilir.  

Sonuç olarak, teminat defterine kayıtlı alacaklar için getirilen devir yasağının 

(BK m.183) ihlali ve sicile kayıtlı taşınır ve taşınmazlar için üçüncü kişinin iyi 

niyetinin korunduğu durumlarda, teminat defterine yapılan kayıt herhangi bir hüküm 

ifade etmemektedir. Teminat varlıkların haciz, iflas veya ihtiyati tedbir konusu 

olması halinde ise, söz konusu varlıklar haczedilemeyecek mal ve hak olduğundan 

şikayet yoluna başvurulması mümkündür. 

c) Alacak Rehni 

MK’nun 930-938 maddeler arasında düzenlenmiş olan taşınmaz rehniyle 

güvence altına alınmış tahvillerde; kredi kurumu sahip olduğu taşınmaz rehnini 

teminat göstermek suretiyle tahvil çıkarmakta ve tahvil sahipleri rehinle teminat 

altına alınmış alacak üzerinde bir alacak rehini sahibi olmaktadırlar.273 

SPKn’da ve SPKr tarafından hazırlanan tebliğlerde (III-59.1 TMK Tebliği ile 

mülga Seri III No:38 VTMK Tebliği ve mülga Seri III No:33 İTMK Tebliği) ipotek 

veya varlık teminatlı menkul kıymet sahiplerinin, menkul kıymetleştirilen rehinle 

teminat altına alınmış kredi alacakları üzerinde alacak rehnine sahip olduğu 

belirtilmemiştir.  

Yukarıda açıkladığımız üzere; teminat defteri, teminat defterine yapılacak 

kayıtlar, teminat defterinden kimin sorumlu olduğu vb. hususlar hernekadar SPKn ve 

bu kanuna dayanarak yapılan alt düzenlemelerde etraflıca düzenlense de, teminat 

                                                 
273SİRMEN, Alacak Rehni, s.32; GÜNVER, s.26; AKİPEK/AKINTÜRK, s.828; 

OĞUZMAN/SELİÇİ/ÖZDEMİR-OKAY, s.778; AKİPEK, Ayni Haklar, s.281 
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varlıklar üzerinde tam bir hukuki koruma sağlanmadığı açıktır. Teminat varlıkların 

korunması ancak, mevcut hukuki kurumlarla bağlantı kurularak sağlanabilir. 

Kanaatimizce menkul kıymetleştirilecek kredi alacaklarını, kaynak firmanın 

malvarlığından ayırmak için teminat defteri ve bu deftere yapılacak kaydın alacak 

rehni hükmünde olduğunun ifade edilmesi, menkul kıymet sahiplerinin 

korunmasında (kaynak firmanın iflas ve ödeyemezlik riskininden izole etme 

amacıyla) önemli bir açığı kapatacaktır. Ancak mevzuatımızda, bu yönde herhangi 

bir hüküm olmadığı gibi, alacak rehni hükümleriyle de herhangi bir bağlantı 

kurulmamıştır. Teminat defterine kaydın, alacak rehni hükmünde olduğunun 

belirtilmesi, bir yandan teminat defterine yapılan kaydın hukuki niteliğini ortaya 

koyarken diğer yandan, ipotek veya varlık teminatlı menkul kıymet sahiplerine, 

ihraççının mali gücünden bağımsız olarak ve ihraççının diğer alacaklılarının el atma 

korkusu olmaksızın, alacaklarını tahsil güvencesi sağlamaktadır. Menkul kıymet 

sahiplerine sağlananacak böyle bir güvence, sermaye aracı niteliğindeki ipotek veya 

varlık teminat menkul kıymetlerin halka satışında tercih edilebilir olmasını da 

sağlayacaktır. 

İpotek veya varlık teminatlı menkul kıymetlerin, teminatı varlıklar üzerinde 

alacak rehni kurulmasına ilişkin hüküm mevzuatımızda yer almamaktadır. Bununla 

beraber, alacak rehni kurulması da yasaklanmış değildir. Dolayısıyla ipotek veya 

varlık teminatlı menkul kıymet ihraççıcı veya ihraca aracılık yapanlar tarafından, 

yukarıdaki faydaları dikkate alınarak teminat varlıkların ihraççının malvarlığından 

ayrılmasına hizmet etmek üzere, alacak rehninin kurulmasının tercih edilebileceği 

düşünülmektedir. 
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2- İpoteğe veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerde Varlıkların Ayrılması 

İpoteğe veya varlığa dayalı menkul kıymetlerde, bilanço dışı yöntem 

kullanılmak suretiyle menkul kıymetleştirilecek teminat varlıklar, kaynak firma 

malvarlığı dışına taşınmaktadır. Yurtdışı menkul kıymetleştirme uygulamalarında 

varlıkların ayrıştırılmasının “true sale” şeklinde yapılması gerektiği ifade 

edilmektedir.274 “True Sale” veya “Gerçek Satış” menkul kıymetleştirme kapsamında 

oluşturulmuş hukuki bir kavram olup, bunu ödünç veya teminat amacı olmaksızın bir 

alacağın satışı olarak ifade edebiliriz.  

Dilimize “gerçek satış” olarak çevrilen “true sale” menkul kıymetleştirilen 

varlıkların kaynak firma tarafından ihraççı niteliğindeki özel amaçlı kuruluşa, kaynak 

firmanın alacaklılarından ve tasfiye memurlarından gelecek talepleri mülkiyet 

iddiasıyla savunulacak şekilde devredilmesi şeklinde tanımlanmıştır.275 Kaynak 

firmanın alacaklarını temlik etmesine rağmen, alacakların ödenmeme riskini hala 

taşıyorsa (özel amaçlı kuruluş alacakları tahsil edemezse, borcun kaynak firma 

tarafından üstlenilmesinde olduğu gibi) alacakların satışından bahsedilemez.276 “True 

Sale” ile amaçlanan, kaynak firmadan kaynaklanan iflas veya ödeyemezlik riskinden 

kurtulmak ve kaynak firma alacaklılarının menkul kıymetleştirilen malvarlığı 

üzerindeki hak iddialarını engellemektir. 

Hukukumuzda alacağın devrini, yarattığı etkiyi dikkate alırsak, “True Sale” 

işlemine yakın bir işlem olarak görebiliriz.  

                                                 
274 SCHWARCZ, The Alchemy, s.135; FRANKEL, s.211 
275 Standart&Poors, “Yapısal Finans, Seküritizasyonla Ilgili Terimler Sözlügü” 

(http://www2.standardandpoors.com/spf/pdf/media/SF_Turkish_Glossary.pdf)  
276 FRANKEL, s.206 

http://www2.standardandpoors.com/spf/pdf/media/SF_Turkish_Glossary.pdf
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Alacağın devri dışında aynı sonuçları doğuran borcun yenilenmesi (Novation) 

veya katılma (participation) gibi başka hukuki işlemler de bulunmaktadır. 277 Nitekim 

Roma Hukukunda alacağın devrine izin verilmemesi nedeniyle yenileme ve temsilci 

lehine temsil yetkisi278 kullanılmıştır.279 Bu üç yöntem dışında ilk kez 6098 sayılı 

Türk Borçlar Kanunu’nda yeni ihdas edilmiş olan “Sözleşmenin Devri” de yukarıda 

belirttiğimiz amaçla kullanılabilir.280 

Aşağıda varlıkların ayrılması bakımından borcun yenilenmesi, sözleşmenin 

devri ve katılma kurumları kısaca incelenecek, asıl konumuz olan alacağın devri 

üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır. 

a) Borcun Yenilenmesi (Novation, Neuerung, Tecdit) 

Borcun yenilenmesi,  mevcut bir borcun yeni borç yaratılmak suretiyle sona 

erdirilmesi olup, borç ilişkisinin taraflarının değişimi yenileme kabul 

edilmemektedir.281 Yenileme, sözleşmeye dayalı bir tasarruf işlemi niteliğinde282 

olup, bu yönüyle “true sale”den beklenen sonuçları yaratmaktadır. 

Yenileme BK’nun 133-134 maddelerinde düzenlenmiştir. Yenileme için 

mutlaka mevcut borcun sona erdirilmesi ile beraber yeni bir borcun yaratılması 

iradesi bulunmalıdır.283 Borçlar Kanununda yeni yaratılan borcun taraflarının, 

                                                 
277 ALBRECHT/SMITH, s.431; HOCBERG, s.39 ve 40 
278 Temsilciye menfaat sağlanmak istenmesi durumunda verilen temsil yetkisidir. Örneğin A, B’den 

alacaklı, C’ye borçludur. C’ye B’den olan alacağını tahsil etme ve kendi borcuna mahsup etme yetkisi 

vermesi durumunda temsilci lehine temsil yetkisinden söz edilmektedir. Bkz. OĞUZMAN/ÖZ, s.180 
279 OĞUZMAN/ÖZ, s.919 
280 Sözleşmenin devrinin, Alacağın Devri (BK md. 183-194), Alt Sözleşme (BK md. 322), Borcun 

Üstlenilmesi BK md.195-204) ve Yenileme’den (BK md.133) farkları için bkz.BAHADIR Zeynep; 

“Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma”; Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVII, Y. 

2013, Sa. 3 
281 EREN, s.1215; KILIÇOĞLU, s.623; KOYUNCUOĞLU, Tennur: Türk ve İsviçre Hukukunda 

Borcun Yenilenmesi, 1972, s.49 vd.; YÜCER, İpek: “Yenileme –Tecdit”, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 9, Sayı: 1, 2007, S. 233-259, s.233 
282 EREN, s.1218; YÜCER, s.237 
283 EREN, s.1216; OĞUZMAN/ÖZ, s.437; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s.993 
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mevcut borç ilişkisinin tarafları olacağına ilişkin bir şart öngörülmemiştir. Örneğin 

Alacaklı A ve Borçlu B arasındaki mevcut borç sona erdirilip, yeni Alacaklı C ile 

Borçlu B arasında yeni bir borç oluşturulması mümkündür. Alacaklının değişmesi 

durumunda yenileme alacağın devrine; borçlunun değişmesi durumunda yenileme 

borcun nakline benzemektedir. Ancak, alacağın devrinde alacaklı, borcun naklinde 

borçlu, mevcut borç sona ermeksizin değiştiği halde; yenilemede mevcut borç ve 

buna bağlı teminatlar sona ermektedir. 284 

Menkul kıymetleştirmede, kredi kurumu ve borçlu arasındaki mevcut borç 

sona erdirilip, borçlu ve özel amaçlı kuruluş arasında yeni bir borç yaratılması 

suretiyle varlıkların ayrıştırılması mümkündür. Borçlunun sabit kaldığı ancak 

alacaklı tarafın değiştiği bir yenileme söz konusudur. 

Yenilemeyle eski borç sona ermektedir. Yeni borç eskisinden tamamen 

bağımsız olup, eski borcu sakatlayan sebepler veya ona karşı öne sürülebilecek 

defiler yeni borcu etkilmez.285 Kredi borçlularının, kredi alacaklısına karşı sahip 

oldukları hakların yenilemeyle sona ermesi menkul kıymetleştirme için avantaj 

sağlamakta olup, kredi borçluları eski borçtan kaynaklanan haklarını, alacağı 

devralan özel amaçlı kuruluşa karşı ileri süremeyecektir.286  

Varlıkların ayrıştırılmasında en sağlıklı yöntem olarak kabul edilen yenileme 

bazı sakıncalar da içermektedir.287 Yenilemede, üç taraflı bir hukuki işlem 

yapılmakta; mevcut borcun alacaklısının, yeni borcun alacaklısının ve borçlunun 

iradelerinin uyuşması gerekmektedir. Kredi kurumunun, kredi borçlularıyla tek tek 

                                                 
284 OĞUZMAN/ÖZ, s.436; KILIÇOĞLU Yeni BK, s.839 
285 EREN, s.1267; TUNÇOMAĞ, s.691; KILIÇOĞLU Yeni BK, s.839 
286 DOĞRU, s.133 
287 ALBRECHT/SMITH, s.432 
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bir araya gelip yenileme yapması pratik olmayacaktır.288 Kaldı ki pek çok kredi 

borçlusunun da yenilemeye itiraz etmesi olasıdır. İkinci olarak, cari hesap dışında 

(BK m.133), mevcut borç ilişkisi sona erdiğinde borcun asli ve ferileri de sona 

erer.289 Dolayısıyla yenilemeyle, borçla beraber “ipso facto” kredi borcu için verilen 

teminatlar da sona erdiğinden, bu teminatların da tekrardan verilmesi gerekmektedir. 

Borçlu veya teminat veren üçüncü kişiler, daha önce verdikleri teminatları tekrar 

vermeye istekli olmayabilirler. Yenilemede kefalet ve rehin hakkının saklı tutulması 

hüküm ifade etmez.290 Ancak rehnedilen taşınır eşya yenileme sırasında borçluya 

aitse, rehnin yeni alacağı temin edeceği karine olarak kabul edilebilmektedir.291  

Görüleceği üzere, yenileme teorik olarak, menkul kıymetleştirmede 

varlıkların kaynak firmanın malvarlığından ayrılmasında kullanılabilecek bir yöntem 

olmakla beraber, yenilemede borçlunun da hukuki işleme dahil olması, yenileme ile 

borca bağlı teminatların sona ermesi ve yeni borç için tekrar verilmesinin teminat 

verenin rızasına bağlı bulunması nedeniyle uygulamada tercih edilmemektedir. 

b)  Katılma (Loan Participation, Sub-participation) 

Katılma (Loan Paricipation, Sub-participation) bankalar tarafından, 

kullandırılan kredilerin risk ve getirisine diğer kredi kurumlarının katılması yöntemi 

olup; krediyi veren ve krediyi kullanan arasındaki kredi sözleşmesi etkilenmeksizin, 

kredi veren kurumun krediden kaynaklanan riskleri ve getiriyi katılma (participation) 

                                                 
288 DOĞRU, s.133 
289 KILIÇOĞLU, s.839; KOYUNCUOĞLU, s.99; EREN, s.1218;YÜCER, s.257 
290 OĞUZMAN/ÖZ, s.438-439 
291 EREN, s.1265; TUNÇOMAĞ, s.692; OĞUZMAN/ÖZ, s.439 dipnot:47 
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anlaşması ile başka kredi kurumuyla paylaşmasıdır.292 BK’nın 206’ncı maddesinde 

farklı olarak sözleşmenin bir parçası olunmaz. 

Hukukumuzda tam karşılığı olmayan katılma anlaşmasına en yakın kurum 

“sendikasyon kredisidir”.  Sendikasyon kredisi, lider bir kredi kurumu önderliğinde 

birden çok kredi kurumunun adi ortaklık niteliğinde bir araya gelerek belli bir amaç 

için (nükleer santral inşası, otoyol ve köprü yapımı vb.) bankalar veya büyük 

holdinglere verilen büyük tutarlı uluslararası kredilerdir293.  

Amerikan Hukukunda “loan participation” ve İngiliz Hukukunda “sub-

participation” olarak adlandırılan katılma kurumu; alacağın devri, satış, inançlı işlem, 

adi ortaklık ve kira sözleşmelerinin unsurları taşıyan bir sözleşme olarak 

tanımlanabilir.294 

Katılma, varlıkların kaynak firmanın malvarlığından ayrılıp özel amaçlı 

kuruluşa aktarılmasından ziyade, kaynak firmanın iflası veya borçlarını 

ödeyememesi durumunda, özel amaçlı kuruluşun alacaklarının (dolayısıyla menkul 

kıymet sahiplerinin) katılan kredi kurumlarınca karşılanmasını sağlamaktadır.  

Tüketici kredisi kaynaklı menkul kıymetleştirmelerde tercih edilmeyen bu 

yöntem, genellikle büyük tutarlı kurumsal kredilerin menkul kıymetleştirilmesinde 

kullanılmakta olup, Amerikan ve İngiliz hukukunda vergi avantajları ve sermaye 

yeterliliği oranlarını sağlamada yardımcı olması nedeniyle tercih edilmektedir.295 

 

                                                 
292 Blacks Law Dictionary, s.956 (loan participation) 
293  http://www.tuketicifinansman.net (17.01.2012) 
294 ALBRECHT/SMITH, s.444; DEBORA L. Threedy: “Loan Participations-Sales Or Loans? Or Is 

That The Question?”, Oregon Law Review, Volume:68, No:3, 1989, s.649 
295 ALBRECHT/SMITH, s.445 

http://www.tuketicifinansman.net/
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c) Sözleşmenin Devri 

Sözleşmenin devri, bir sözleşmenin hak ve borçları ile birlikte bir başkasına 

devredilmesidir. Alacağın devrinde sadece borç ilişkisinin aktif süjesi yani alacaklı 

taraf; borcun üstlenilmesinde sadece borç ilişkisinin pasif süjesi yani borçlu taraf 

değişirken, sözleşmenin devrinde borç ilişkisinin tarafları dahil tüm unsurları 

devredilmektedir.296 

Menkul kıymetleştirmede varlıkların ayrıştırılmasında asıl önemli olan 

alacaklı tarafın değişmesi olduğu için sözleşmenin devrinin geniş bir uygulama alanı 

bulamayacağını değerlendirmekteyiz. 

d) Alacağın Devri 

Menkul kıymetleştirme sürecinde, menkul kıymetleştirilecek varlıkların 

kaynak firmanın malvarlığından ayrılmasında kullanılan temel yöntem alacağın 

devridir. Önemine binaen, alacağın devri aşağıda ayrıntılı şekilde incelenecektir. 

C. Menkul Kıymetleştirmede Alacağın Devri (Alacağın Temliki) 

İpoteğe veya varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracında SPKn’nun esas aldığı 

sistem (SPKn m.58/2), kaynak firmaya ait teminat varlıkların, alacağın devri 

suretiyle ipotek veya varlık finansmanı fonlarına devredilmesi zorunluluğu 

getirmektedir.  

Varlıkların kaynak firmanın malvarlığından ayrılmasında en çok kullanılan 

yöntem alacağın devridir. Devreden kişinin, devredilen alacak üzerinde bir hakkı 

kalmadığı için, eski alacaklı bu alacağı tahsil edemez, borçluyu ibra edemez, 

                                                 
296 KILIÇOĞLU, Yeni Bk.s.823 
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alacağını başkasına devredemez297 ve eski alacaklının iflası halinde bu alacak iflas 

masasına da girmez.298 Hukukumuz açısından, menkul kıymetleştirmede kredi 

alacaklarının özel amaçlı kuruluşa devredilmesinde alacağın devrinin en uygun araç 

olduğu ifade edilmektedir.299 Nitekim III-58.1 VİDMK Tebliğinin 15/2 maddesinde; 

menkul kıymetleştirilecek varlıkların; varlık finansmanı fonu tarafından bir sözleşme 

çerçevesinde portföye dâhil etmek üzere, devralınacağı, devir sonucunda ilgili 

varlığın sahibi olmaya bağlı tüm hakların varlık finansmanı fonuna geçeceği 

düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda aşağıda alacağın devri kavramı, hukuki niteliği, koşulları, hangi 

alacakların devre konu olabileceği, hüküm ve sonuçları menkul kıymetleştirmeye 

etkisi ile birlikte incelenecektir. 

1- Alacağın Devri Kavramı ve Hukuki Niteliği 

a) Alacağın Devri Kavramı 

Bir borç ilişkisinden kaynaklanan alacağın devri BK’nun 183-194 maddeleri 

arasında düzenlenmiş olup, bir borç ilişkisinden kaynaklanan alacağın, borç 

ilişkisinin tarafı olmayan üçüncü bir kişiye devredilmesi şeklinde tanımlanmıştır.300 

Alacağın devri ile alacak hakkı, borç ilişkisinin tarafı olmayan üçüncü kişiye 

geçmekte, üçüncü kişi borçlu karşısında alacaklı sıfatını kazanmaktadır. Devirle 

alacağın alacaklısı değişmektedir.301  

                                                 
297 OĞUZMAN/ÖZ, s.936; bkz. “Borçlu Bakımından, Devrin Hüküm ve Sonuçları”, KILIÇOĞLU, 

Yeni BK s.793 vd. 
298 EREN, s.1194 
299 DOĞRU, s.134; YILMAZ, s.145 
300 EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, 2012, s.1176; OĞUZMAN, 

M.Kemal/ÖZ M.Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Cilt-2, 10.Bası, 2013, s.919; 

TUNÇOMAĞ, Kenan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, I. Cilt, 4. Bası, 1969, s. 623; REİSOĞLU, 

Safa: Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Bası, Beta, İstanbul 2012, s. 462. 
301 EREN, s.1224, TUNÇOMAĞ, s.624, KILIÇOĞLU, Yeni BK, s.784 
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b) Alacağın Devrinin Hukuki Niteliği 

Alacağın devri, alacaklının bir tasarruf işlemidir.302 Menkul kıymetleştirme 

açısından işlemin tasarruf işlemi olması önem arzetmektedir. Devreden alacağın 

devri ile kendisine ait bir alacak üzerinde doğrudan doğruya etkide bulunmakta ve 

sahip olduğu alacak hakkı kendi malvarlığından çıkarak devredilenin malvarlığına 

geçmektedir.303 İpoteğe veya varlığa dayalı menkul kıymetleştirmede, kredi 

kuruluşlarının alacak hakları kendi malvarlıklarından çıkarak, konut veya varlık 

finansmanı fonu malvarlığına geçmektedir. 

Alacağın devri bir sözleşme olup, borçlar hukukumuzun sözleşmelerin 

geçerliliğine ilişkin getirdiği ilke ve kurallar, alacağın devrinde de uygulanır.304  

Devir; ifa, tahsil, teminat, bağış veya idare ve intifa sebepleri ile 

gerçekleştirilebilir305. Menkul kıymetleştirmede sebep ise ifadır. Devredilen 

alacaklar, devralan tarafa tahsil edilmesi veya bir borcun karşılığında teminat olarak 

verilmemekte, bizatihi yeni yaratılan borç ilişkisinin ifası amacıyla devredilmektedir. 

Kaynak firmadan, özel amaçlı kuruluşa yapılan devir ihraç edilecek sermaye piyasası 

araçlarının bedeli karşılığında yapılan ifadır. 

Alacağın devrinin sebebe bağlı olup olmadığı hususu tartışmalıdır.306 Hukuki 

işlemler, sebebe bağlı olup olmamalarına göre, sebebe bağlı (illi) ve soyut (mücerret) 

                                                 
302 OĞUZMAN/ÖZ; s.922, KILIÇOĞLU, s.588; ÖNEN, Turgut: Borçlar Hukuku, 1990, s.85; 

TUNÇOMAĞ, s.633, KILIÇOĞLU, Yeni BK, s.787; HATEMİ, Hüseyîn/GÖKYAYLA, Emre: 

Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul, 2011, s.365 
303 EREN, s.1228; REİSOĞLU, s. 465. 
304 FEYZİOĞLU, s.626; TUNÇOMAĞ, s.631-632 
305 OĞUZMAN/ÖZ; s.923, KILIÇOĞLU, s.585-586; TUNÇOMAĞ, s.626, KILIÇOĞLU, Yeni BK, 

s.785-786; REİSOĞLU, s. 463. 
306  Sebebe bağlı olduğu görüşünü savunlar; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s.241-242; 

EREN, s.1181-1184; DAYINLARLI, s.90-93. Temlikin soyut bir işlem olduğu kabul edenler; von 

TUHR s.829-830; AYBAY s. 198; İNAN s.387; ÖZSUNAY s.184; BAŞTUĞ s.201; SAYMEN, 
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hukuki işlemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrım, kazandırmalı diğer bir deyişle 

borçlandırıcı ve tasarrufi işlemlerde önem arz etmektedir.307 Geçerliliği, hukuki 

sebebin varlık ve geçerliliğine bağlı olan işlemler sebebe bağlı işlemler olarak 

tanımlanır.308 Soyut hukuki işlemler ise, temel işlemin hukuki sebebinin yokluğu 

veya geçersizliği, kazandırıcı işlemin geçersizliğine neden olmaz.309 Bir hukuksal 

işlemin sebebe bağlı olmaması, sebebin bulunmaması anlamına gelmemektedir310. 

Kastedilen sebebin gösterilmemesinin veya geçersiz olmasının, kazandırıcı işlemi 

etkilemeyeceğidir. 

Öğretide alacağın devrinin soyut (mücerret, sebepten yoksun) bir işlem olduğu 

savunulmakla beraber311, hâkim görüş, alacağın devrinin sebebe bağlı (illi) olduğunu 

kabul etmektedir.312 Dolayısıyla, devre sebep olan borçlandırıcı işlemin geçersiz 

olması halinde, devir de geçersiz olacak ve devralan alacağı kazanamayacaktır.  

Tartışmalı olan alacağın devrinin sebebe bağlı olup olmadığı sorunu, menkul 

kıymetleştirme açısından önem arz etmektedir. Menkul kıymetleştirmede, kredi 

kurumlarına ait alacak hakları ipotek veya varlık finansmanı fonlarına 

devredilmektedir. İpotek veya varlık finansmanı fonları ise bu alacakların teminatı 

altında sermaye piyasası aracı ihraç etmektedir.  

                                                                                                                                          
s.239; SAYMEN/KÖPRÜLÜ s.124; FEYZİOĞLU s. 614-615; ÖNEN s. 87; ARIK s.246; 

REİSOĞLU s.380; TUNÇOMAĞ, s.626 
307 EREN, s.166; KILIÇOĞLU, Yeni BK, s.49 
308 TUNÇOMAĞ, s.182; EREN, s.166 
309 TUNÇOMAĞ, s.182; EREN, s.167 
310 KILIÇOĞLU, s.34; KILIÇOĞLU, Yeni BK, s.49 
311 von TUHR, s.829-830; AYBAY, Aydın : Borçlar Hukuku Dersleri, Genel Bölüm, 1991, s. 198; 

İNAN, Ali Naim: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 1984, s.387; ÖZSUNAY, Ergun: Borçlar Hukuku 

I, 1983, s.184; BAŞTUĞ, İrfan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 1984 , s.201; SAYMEN, Ferit H.: 

Borçlar Hukuku Dersleri, Cilt I, Umumi Hükümler, 1950,  s.239; SAYMEN, Ferit Hakkı/KÖPRÜLÜ, 

Bülent: Medeni Hukuk Dersleri Cilt II Borçlar Hukuku, 1965,  s.124; FEYZİOĞLU, Feyzi 

Necmeddin: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt II, 1977, s. 614-615; ÖNEN: s. 87;ARIK, Kemal 

Fikret: Borçlar Hukuku I - Umumi Hükümler, 1964, s.246; REİSOĞLU, s. 463; TUNÇOMAĞ, s.626 
312 TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Halûk/ALTOP, Atillâ: Borçlar 

Hukuku Genel Hükümler, 1993,  s.241-242; EREN, s.1181-1184; DAYINLARLI, Kemal: Borçlar 

Kanununa Göre Alacağın Temliki,  2000, s.90-93.   
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Alacağın devrinin sebebe bağlı işlem kabul edilmesi halinde, kredi kurumunun 

yaptığı devre sebep olan borçlandırıcı işlemin geçersizliği, alacağın devri işlemini de 

geçersiz kılacak ve alacağı devralan konut veya varlık finansmanı fonunun ihraç 

ettiği sermaye piyasası araçlarını teminatsız hale getirecektir. Ancak, ihraç edilen 

sermaye piyasası araçlarının (ipotek veya varlığa dayalı menkul kıymet) geçersizliği 

söz konusu olmaz, zira sadece bu menkul kıymetlerin teminatları ortadan kalkmıştır. 

Bu durumda, menkul kıymetleştirmeyi gerçekleştiren kredi kurumu başka bir teminat 

vermek durumunda kalacaktır. Nitekim III-58.1 VİDMK Tebliği’nin 20. maddesinde 

konut veya varlık finansmanı fonuna devredilen varlıkların (alacakların) tebliğ, 

izahname veya ihraç belgesinde belirtilen nitelikleri taşımadığı halde fona 

devredildiğinin anlaşılması durumunda; kaynak kuruluşun, söz konusu varlıkları 

nitelikleri uygun olanlarla değiştirmek zorunda olduğu düzenlenmiştir. Bu kapsamda, 

fonlara devredilmiş ancak, temel borç ilişkisinin geçersizliği nedeniyle devri geçersiz 

hale gelen alacakların yerine başka alacakların veya teminat mektubunun verilmesi, 

mevcut teminatlara hazine bonosu gibi diğer varlıkların eklenmesi mümkündür. 

Öte yandan, alacağın dayanağı olan kredi sözleşmesinin geçersizliğinin 

dürüstlük kuralına aykırı olarak ileri sürüldüğünün ispat edilebildiği durumlarda, 

temel borç ilişkisi geçerliliğini koruduğu için313, alacağın devri de sıhhat 

kazanabilir.  

2-Alacağın Devrinin Koşulları 

Alacağın devrinin bir sözleşme olması nedeniyle tarafların hukuki işlem 

ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Sözleşme olması yanında alacağın devrinin 

                                                 
313 KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip: Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, 5. Bası, 

İstanbul 2010, s. 324 vd. 
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bir tasarruf işlemi olması nedeniyle, devrin geçerli olması için hukuki işlem ehliyeti 

yanında alacaklının (devredenin) tasarruf yetkisine314 de sahip olması gereklidir. 

Alacağın devrinin diğer bir koşulu yazılı bir devir sözleşmesinin (BK m. 183/I) 

bulunmasıdır. Yazılılık bir geçerlilik şartı olup, yazılı şekle uyulmamasının yaptırımı 

hükümsüzlüktür. 

3- Devre Konu Olabilecek Alacaklar 

Kanun, sözleşme veya işin niteliği gereği yasaklamadıkça (BK m.182/I) kural 

olarak hukuken geçerli ve talep edilebilir315 her türlü alacak devredilebilir. Doktrinde 

alacağın devri anında mevcut bir hukuki ilişkiye dayanmayan devrin, geciktirici şarta 

bağlı olarak geçerli olması gerektiğini316 veya alacağın doğma şartına bağlı olarak 

yapıldığı317 ifade etmektedirler. 

Sonuç olarak, alacağın devriyle, doğmuş alacaklar yanında; şarta veya süreye 

bağlı alacaklar, doğmuş ancak henüz vadesi gelmemiş alacaklar318, çekişmeli 

alacaklar, para dışındaki alacaklar,319 doğacak alacaklar ve gelecekteki (müstakbel) 

alacaklar320 da devredilebilir.  

Örneğin bir şarkıcının yaptığı albümün önümüzdeki 5 sene içersinde 

gerçekleşecek satışlarından kaynaklanan alacaklar, yeni yapılacak metro hattının 10 

                                                 
314 Örneğin alacaklı iflas etmiş ise, alacak üzerindeki tasarruf yetkisi iflasın açılmasıyla (İİK m.165) 

kendiliğinden iflas masasına geçeceğinden (İİK m.184), alacaklının tasarruf yetkisi ortadan kalkmış 

olur. Yine terekenin resmen tasfiyesi  (MK m. 592) sırasında mirasçıların tereke üzerinde tasarruf 

yetkisi bulunmamaktadır. 
315 KILIÇOĞLU, s.588 ve KILIÇOĞLU, Yeni BK, s.767 (geçersiz bir sözleşmeden doğan alacağın 

temliki BK m. 27 uyarınca geçersizdir.) 
316 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s.249 
317 NOMER, s.107 
318 EREN, s.1186; KILIÇOĞLU, s.588; TUNÇOMAĞ, s.628, KILIÇOĞLU, Yeni BK, s.766 
319 KILIÇOĞLU, s.589, KILIÇOĞLU, Yeni BK, s.789 bkz.969 nolu dipnot (inşaat yüklenicinin arsa 

sahiplerinden olan bağımsız bölüm alacakları) 
320 TUNÇOMAĞ, s.628; EREN s.1187; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s.249; 

REİSOĞLU, s. 463. 



 124 

yıllık işletme geliri, henüz kiraya verilmemiş bir evden alınacak kira bedeli, bir 

bankanın verdiği kredi kartından doğan alacaklar henüz doğmamakla beraber 

devredilebilir. 

Alacağın devrinin doğacak alacaklar için de yapılabilmesi, tahsiline kesin 

gözüyle bakılan ancak vadesi gelmemiş alacakların piyasa faizi ile iskonto321 

edilerek bugünden devredilebilmesini (satılması, pazarlanmasını) sağlamaktadır. 

Nitekim menkul kıymetleştirmede anahtar rol oynayan “gelir getirme” özelliği,  

alacağın devrinin ileride doğacak alacaklar için de yapılabilmesi sayesinde 

sağlanmaktadır.  

Kural olarak tüm alacaklar devre konu olabilir ancak bazı alacakların 

devredilemeyeceği kanunda322 belirtilmiştir. Bazı alacaklar ise, hukuki ilişkinin bir 

gereği olarak örneğin nafaka alacakları gibi, devredilemez. Son olarak alacaklı ve 

borçlunun, borç ilişkisinden doğan alacakların devredilmesini karşılıklı veya bir taraf 

için yasaklayan hükümleri sözleşmeye eklemesi, diğer bir ifadeyle temel borç 

ilişkisinde alacağın devrinin yasaklanmış olması da devre engel teşkil eder. Ancak 

belirli koşullar altında sözleşme ile getirilen devir yasağına istisna getirilmiştir (BK 

m.182/II).323 

 

                                                 
321  Iskonto miktarı gerçek ıskonto formülüyle[ F= GD/(1+r*d/365)] veya dış ıskonto formülüyle           

[F= GD*{1-(R*d)/360}] hesaplanır. (F:Bugünkü değer, GD: Vadede ödenecek tutar, r: Yıllık faiz 

oranı, d: Vadeye kalan gün.)  
322 BK 320/II, BK 284/I, BK 519, MK 25/IV, 1475 sayılı İş Kanunu 28 m. 
323 Borçlu tarafından alacağın ikrar edilmesi, ikrarın senede dayanması, borç ikrarı içeren senetten 

doğan alacağın üçüncü kişiye temlik edilmesi ve devralandan temellük edenin iyiniyetli olması 

halinde, sözleşme ile temlik yasağı konulmuş olsa da alacağı temellük eden borçluya başvurabilir. 

Bkz. DAYINLARLI, s.136; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s.327, KILIÇOĞLU, 

s.590; REİSOĞLU, s. 466. 
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4- Hüküm ve Sonuçları 

a) Devrin Asli Sonuçları 

Alacağın devriyle, bir borç ilişkisinden kaynaklanan alacak, borç ilişkisinin 

tarafı olmayan üçüncü bir kişiye devredilmektedir. Alacağını devreden yine borç 

ilişkisinin tarafı olmaya devam etmekte olup, devir borç ilişkisinin taraflarını 

değiştirmez. Yeni alacaklı, borçlu ve eski alacaklı arasındaki borç ilişkisinin tarafı 

olmaz. Bu bağlamda, kredi ilişkisinin tarafları değişmemekte, sadece bu ilişkiden 

doğan alacak özel amaçlı kuruluşa devredilmiş olmaktadır. 

Alacağın devrinin tasarruf işlemi olması nedeniyle, alacak, devredenin 

malvarlığından çıkmakta ve devralanın malvarlığına girmektedir.  

Alacağın devriyle, devir konusu alacağı ispat eden araçların, özellikle yazılı 

delillerin (BK m. 189) alacağı devralana, yani özel amaçlı kuruluşa verilmesi 

gerekmektedir.  

Alacağın bir edim karşılığında devredilmesi halinde devreden devralana karşı 

devir sırasında alacağın varlığı yanında borçlunun ödeme gücünden sorumludur (BK 

m. 191/I). Bu sorumluluk kapsamında devralan devredenden ifa ettiği karşı edimin 

faizi ile birlikte iadesini, devrin sebep olduğu giderleri ödemekle yükümlüdür.324  

Devreden kredi kurumu da, özel amaçlı kuruluş ile ilişkisinin ivazlı olması 

nedeniyle, BK m. 191/I anlamında sorumludur.  

 

 

 

                                                 
324 EREN, s. 1238-1239; REİSOĞLU, s. 470-471. 
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b) Devrin Yan Sonuçları 

Devrin yan sonuçları325 olarak nitelenen; rüçhan, fer’i (yan) ve tali 

(düzenleyici) haklardan, devredenin şahsına bağlı olmayanlar da devralana geçer 

(BK m. 188/I).  

Fer’i haklardan kefalet, rehin, inşaat usta ve işçilerinin haiz olduğu kanuni 

ipotek, hapis hakkı326, mülkiyeti saklı tutma hakkı, tazminat ve cezai şart alacakları 

ve faizler, taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa alacağı devralana geçer.327   

Alacağın devriyle, fer’i haklardan rehin hakkı da alacağı devralana geçer (BK 

m. 188/I).328 Taşınmaz rehni alacak hakkından bağımsız olmadığı için, taraflar rehin 

hakkının alacağı devralana geçmeyeceğine karar veremezler. Rehin hakkı saklı 

tutularak yapılan devir geçersiz sayılır.329 

Bir rehin hakkı olan ipotek de alacağın devriyle beraber alacaklıya kendiliğinde 

geçer. Rehinli alacağın devriyle, rehin hakkı yeni alacaklıya; eski alacaklı ve borçlu 

arasında yapılan rehin sözleşmesinde yer alan koşullarda geçer.330 İpotekle teminat 

altına alınmış alacağın geçerli olarak devri için, tapu siciline tescil yapılmasına gerek 

yoktur (MK m. 891). Devirle beraber ipotek hakkı sahibi de değişmiş olur. Ancak, 

yeni alacaklı ipotek hakkını kullanmak ve herkesçe bunun bilinmesini istiyorsa 

                                                 
325 TUNÇOMAĞ, s.642; EREN, s.1191-1192; KILIÇOĞLU, Yeni BK, s.796 
326 Karşı görüş için bkz. AYBAY, s.202; TUNÇOMAĞ tarafından kiracının hapis hakkının geçeceği 

genel hapis hakkının temellük edene geçmeyeceği ifade edilmiştir bkz. TUNÇOMAĞ, s.642 
327 EREN, s.1191; KILIÇOĞLU, s.596 
328 TUNÇOMAĞ, s.642; EREN, s.1191, KILIÇOĞLU, s.596 
329 TUNÇOMAĞ, s.642 ; SİRMEN, Lale A.:“İpotekli Alacağın Devredilmesi ile İlgili Bazı 

Sorunlar”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Bildiriler ve Tartışmalar, XXII -15 

Aralık 2006, BTHAE, Ankara, 2007, S.215-223, s.218 (İpotekli Alacak) 
330 SİRMEN, İpotekli Alacak, s.218 
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hakkını tapu siciline kayıt yapılmasını isteyebilir.331 Rehinli alacağın devrine ilişkin 

şartlar BK’nun 188. maddesine göre belirlenir.332 

Uygulamada kredi kurumu ve borçlu arasında (özellikle ticari kredilerde) 

genel ipotek kaydı içeren yani borçlu ve kredi kurumu arasında kurulmuş veya 

ileride doğacak veya doğması muhtemel tüm kredi alacaklarını (cari alacak şeklinde 

işleyen veya döner kredi333 olarak ifade edilen krediler) kapsayan üst sınır ipoteğine 

rastlanılmaktadır.  

Kredi kurumu ve borçlu arasında genel ipotek kaydı içeren üst sınır 

ipoteğinden kaynaklanan kredi alacaklarının menkul kıymetleştirme amacıyla 

devrinde, yeni alacaklı (özel amaçlı kuruluşun) sadece devralınan alacak tutarı kadar 

rehin hakkı sahibi olabilecektir.334 İkinci olarak tekrar ödeme kaydı335 içeren kredi 

alacaklarının devrinde de yeni alacaklının rehin hakkına sahip olacağı ifade 

edilmiştir.336 

İpotek veya varlığa dayalı menkul kıymet ihracı için, varlıkların diğer bir 

deyişle alacak haklarının ipotek veya varlık finansmanı fonuna devredilmesi 

gerekmektedir. Alacakları devralan, ipotek veya varlık finansmanı fonu, alacağa 

bağlı teminatları ve dolayısıyısıyla rehin haklarına da sahip olmaktadır.  

                                                 
331 AKİPEK, Jale G.: Türk Eşya Hukuku, Mahdut Aynî Haklar, Ankara, 1974, s.233 (AKİPEK, Ayni 

Haklar); OĞUZMAN, Kemal M./SELİÇİ, Özer/ÖZDEMİR-OKAY, Saibe: Eşya Hukuku, 11.baskı, 

İstanbul, 2006, s.745 
332 OĞUZMAN/SELİÇİ/ÖZDEMİR-OKAY, s. 744 
333 İŞGÜZAR, Hasan: Banka Kredi Kartı Sözleşmeleri, Ankara, 2003, s.154; Bkz. revolving credit 

(www.investopedia.com)  
334 SİRMEN, İpotekli Alacak, s.220 ve 223. 
335 Borçlu kredi borcunu ödüyor ancak tekrar kredi alabilmesi mümkün. Genel ipotek kaydından farklı 

olarak kredi borcu tam olarak ödeniyor, borçlu kurulu olan ipotek kapsamında yeniden kredi 

kullanabilir.  
336 SİRMEN, İpotekli Alacak, s.216 ve 223. 

http://www.investopedia.com/
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III-58.1 VİDMK Tebliği’nin 17. maddesinin 5. bendinde; ipotekle teminat 

altına alınmış bir alacağın fon portföyüne alınması hâlinde, ipoteğin fon adına ilgili 

sicile tescil ettirilmesinin zorunlu olduğu,  ilgili sicilde fon adına tescil işlemi 

yapılmasının mümkün olmaması halinde ise alacağın fona devredildiği hususunun 

beyanlar hanesine kaydedileceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla, ipotekle teminat altına 

alınmış alacaklar için konut veya varlık finansmanı fonu adına ipotek hakkının tescil 

edileceği, mümkün olmaması halinde bu alacağın fona devredildiğinin belirtilmesi 

gerekmektedir. Aynı maddenin 6. bendinde ise taşıt kredilerinin fon portföyüne 

alınması halinde, taşıt rehninin fon kurucusu adına ilgili taşıt siciline tescil ettirilmesi 

ancak fon kurucusunun sahip olduğu rehin hakkını kullanmasıyla elde edeceği tüm 

menfaatleri fona devredeceğine dair noter onaylı bir beyan vereceği düzenlenmiştir. 

Söz konusu düzenlemeler, BK m. 188/I maddesinde alacağın devriyle beraber, 

teminatların da kural olarak devralana geçmesi nedeniyle şeklî düzenlemelerdir. Öte 

yandan, kanun koyucu sadece sicillere kayıtlı varlık ve alacaklar için menkul 

kıymetleştirme öngörmemiştir. Herhangi bir sicile kayıtlı olmayan varlık ve 

alacakların da menkul kıymetleştirilmek üzere devri ve bunlara bağlı varsa diğer 

teminatların, kefalet, aval vb. konut veya varlık finansmanı fonuna geçmesi 

mümkündür. Bu kapsamda, kanun koyucu tarafından III-58.1 VİDMK Tebliği’nin 

17. maddesinde bahsedilen hususlar basit birer tekrardan ibarettir.  

Bununla beraber hukukumuza yeni katılan 6750 sayılı Ticari İşlemlerde 

Taşınır Rehni Kanunu337 ile ticari işletmelere dâhil taşınırların menkul 

kıymetleştirilmesinin hızlanacağı düşünülmektedir. 

                                                 
337 28.10.2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  
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5- Menkul Kıymetleştirmede Alacağın Devri 

Bilanço dışı menkul kıymetleştirmede, varlıkların özel amaçlı kuruluşa devri 

alacağın devri suretiyle gerçekleştirilir. Ancak menkul kıymetleştirmede alacağın 

devrinin bazı şartları taşıması ve belirli hukuki sonuçları doğurması zorunludur.  

Menkul kıymetleştirmede alacağın devrinin önemli bir fonksiyonu, kaynak 

firmadan doğan risklerden kurtulmak ve varlıkların getirisinin, sadece menkul 

kıymetlerin geri ödenmesine tahsis edilmesini sağlamaktır. Devrin geçerliliğinin, 

borçlunun rızasına bağlanması (devir için borçlunun kabulünün aranması), temel 

ilişkinin varlık ve geçerliliğine bağlanması (devrin sebebe bağlı kabul edilmesi) veya 

devrin ödünç veya teminat amacıyla yapılması (“True Sale” şeklinde yapılmayan) 

durumlarında kaynak firmadan doğan risklerden kaçınılamamaktadır. Dolayısıyla 

alacağın devrinde bu tip sınırlamaların bulunması durumunda menkul kıymetleştirme 

işlemi gerçekleşmemektedir. Ayrıca alacağın devriyle beraber alacağa bağlı 

teminatların kendiliğinden devralana geçmemesi de menkul kıymetleştirmeyi 

engellemektedir.338  

Alacağın devrinde borçludan izin alınması zorunda değildir. Ancak 

sözleşmeyle borç ilişkisinden doğan ve doğacak alacakların devri yasaklanabilir. 

Örneğin, iki şirketin birbirinden karşılıklı alacakları bulunduğunda her iki şirketin de 

ayrı ayrı bu alacakları menkul kıymetleştirme imkanı bulunmaktadır. Ancak 

taraflardan birinin diğerine göre sözleşmesel üstünlüğünün bulunduğu durumlarda, 

güçlü olan taraf kendi alacaklarının devrini yasaklayıcı bir hükmü sözleşme metnine 

                                                 
338 DOĞRU, s.128; YILMAZ, Çiğdem Mine:Mortgage Sisteminin Hukuki Niteliği ve Türk Hukuk 

Sistemindeki Yer, Ankara, 2012, s.163 
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ekleyebilir. Bu durumda sadece taraflardan biri alacaklarını menkul 

kıymetleştirilebilir.339  

D. Varlıkların Kaynak Firma Malvarlığından Ayrılmasının Alacaklılara Etkisi 

1- İhraç Edilen Menkul Kıymetlerin Ayrılan Varlıklar Üzerindeki Önceliği 

 Menkul kıymetleştirmede varlıkların ayrılması olarak ifade ettiğimiz, 

alacakların kaynak firmadan doğan risklerden uzaklaştırılması ve bu alacakların ihraç 

edilen menkul kıymetlere tahsis edilmesi menkul kıymetleştirmede kullanılan 

yönteme (Bilanço içi veya dışı340) göre farklılık arz etmektedir. 

Bilanço dışı menkul kıymetleştirmede alacağın devriyle,  alacakların kaynak 

firma malvarlığı dışına çıkması, kaynak firmanın alacaklılarının artık bu alacaklara 

başvuramaması sonucunu doğurmaktadır. Borçlunun, ödeme gücündeki azalma 

özellikle teminatsız alacakların tahsil edilmesine yönelik tehlike arz etmektedir. 

Bununla beraber, menkul kıymetleştirme amacıyla yapılan devir ivazlı olacağından, 

aslında kaynak firmanın malvarlığında bir azalma söz konusu olmamakta341 

devredilen alacağın karşılığında kaynak firmaya nakit girişi gerçekleşmektedir.  

Bilanço içi menkul kıymetleştirmede ise, alacaklar kaynak firma malvarlığı 

içinde kalmaya devam etmekle beraber, ihraç edilen menkul kıymetlere tahsis 

edilmiştir. Bu alacaklar üzerinde rehin tesis edilmesi durumunda teminatsız 

alacaklılara göre elverişli bir konum elde edilmektedir. Alacakların ve bu alacakların 

teminatı niteliğindeki taşınır ve taşınmaz varlıkların bir sicile kaydedilmelerinde de 

ilgili sicile (tapu siciline, ticaret siciline, motorlu taşıtlar siciline vb. yapılan kaydın 

hükmü) ilişkin hükümler uygulama alanı bulacaktır.  

                                                 
339 BAUMS/WYMEERSCH, s.96 
340 Bkz. yukarıda s.19 “Menkul Kıymetleştirme Türleri” 
341 JANGER, s.309 
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2- Kaynak Firma Alacaklılarının Menkul Kıymetleştirmeye İtirazları 

Alacağın devrinde üç taraf bulunmaktadır. Bu taraflar alacağı devreden, 

alacağı devralan ve borçludur. Ancak alacağın devri, ilgili taraflar dışında ilgili 

taraflarla ilgili kişileri de etkileyebilmektedir. Örneğin, borçlarını ödeme güçlüğü 

içindeki bir tacirin kendi alacaklarını bir başkasına ivazsız olarak veya düşük bedel 

karşılığında temlik etmesi durumunda, tacirin alacaklıları da bu durumdan 

etkilenmektedir. 

a) Devrin Geçerliliğine Yönelik İtirazlar 

Alacağın devri için, alacaklının kendi alacaklılarından izin alması söz konusu 

değildir. Bununla beraber kimi bazı durumlarda mevzuatımız, borçlunun bazı 

tasarruflarına alacaklıların itiraz edebilmesine olanak sağlamıştır. 

Alacağın devrinde üçüncü kişilerin yapabileceği itirazların başında muvazaa 

iddiası gelmektedir. İki kişinin gerçek iradelerini gizleyerek görünürde bir beyanda 

bulunmalarına muvazaa, bu şekilde yapılmış sözleşmeye de muvazaalı işlem adı 

verilir.342 Tarafların gerçekte yapmayı arzu ettikleri gizli bir işlemin bulunmadığı, 

sadece görünürde bir işlemin bulunması durumunda mutlak muvazaa veya adi 

muvazaa, tarafların gerçekte arzu ettikleri gizli bir işlem yanında görünürde bir başka 

işlem yapmaları durumunda ise nisbi muvazaa veya nitelikli muvazaadan söz edilir. 

Mutlak muvazaada, taraflar arasında gizli bir sözleşme bulunmamakta görünürdeki 

işlem tarafların gerçek iradesini yansıtmadığı için kesin hükümsüzlük hali 

sözkonusudur. Nisbi muvazaada ise tarafların yapmayı arzu ettikleri gizli işlem ve 

görünürdeki işlem olmak üzere iki işlem bulunmaktadır. Görünürdeki işlem tarafların 

                                                 
342 TUNÇOMAĞ, s.196;  EREN, s.315;  ESENER, Turhan: Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı 

Muameleler (Muvazaa), 1956,  s.7; KILIÇOĞLU, s.115; KILIÇOĞLU, Yeni BK, s.164; 

TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s.407; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 345. 
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iradesini yansıtmadığı için geçersizdir. Gizli işlem ise, eğer kanunun aradığı 

koşullara uygun olarak yapılmışsa geçerlidir.343  

Alacağın devri, borçlunun alacaklılarından malvarlığını kaçırma veya gizleme 

maksadıyla mutlak muvazaa şeklinde yapılabileceği gibi; ödünç verme veya teminat 

verme işlemini gizlemek için nisbi muvazaa şeklinde de yapılabilir. Alacağın 

devrinin teminat amacı taşıdığı durumlarda, hukuki işlemin muvazaalı veya inançlı 

işlem içerdiği söylenebilir. İnaçlı işlemde, muvazaada olduğu gibi, devralan tarafın 

dış ilişkide malik gibi bir tasarruf yetkisi varken, taraflar arasındaki iç ilişkide bu 

tasarruf yetkisini sınırlayan bir anlaşma vardır.344 Ancak, alacağın inançlı devrinde 

taraflar devir işlemini ciddi olarak istedikleri halde, muvazaada devir işlemi 

istenmemekte, aldatma kasdı bulunmaktadır.345 Kaynak firma tarafından özel amaçlı 

kuruluşa yapılan alacağın devri ödünç olarak değerlendirilecek olursa; eğer taraflar 

gerçekten alacağın devrini istiyorsa inançlı işlem, alacağın karşıya geçmesi gerçekte 

istenmiyorsa muvazaalı işlem olarak nitelendirilebilir.346 

Menkul kıymetleştirme sürecinde, kaynak firmanın alacaklıları, devrin 

muvazaalı olduğu veya devrin ifa amacı dışında yapıldığı (teminat amacıyla) 

gerekçesiyle dava açabilir347.  Muvazaalı işlem bakımından üçüncü kişi 

konumundaki kaynak firma alacaklılarının muvazaa iddialarını her türlü delille 

ispatlamaları mümkündür.348 Böyle bir durum, yargı süreci ve yargı masrafları 

                                                 
343 KILIÇOĞLU, s.117; KILIÇOĞLU, Yeni BK, s.166; TUNÇOMAĞ, s.199; 

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 345. 
344 TUNÇOMAĞ, s.207; İnançlı işlem ve muvazaa arasındaki farklar için bkz.KILIÇOĞLU, Yeni BK, 

s.173-174. 
345 EREN, s.333; ESENER, Muvazaa, s.112 
346 DOĞRU, s.158;YILMAZ, s.166-167 
347 YILMAZ, s.167; JANGER, s.313 (ABD’de alacaklıları zarara uğratmak veya alacaklılardan mal 

kaçırmak maksadıyla yapılan temlikler yasaklanmıştır. Bkz. The Uniform Fraudulent Transfer Act-

UFTA) 
348 TUNÇOMAĞ, s.204; EREN, s.328; KILIÇOĞLU, Yeni BK, s.168 
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nedeniyle menkul kıymetleştirme sürecinin beklenenden uzun sürmesine ve 

masrafların artmasına neden olacaktır. Ayrıca, muvazaa iddiaları, mali durumu 

bozulmaya başlamış, geleneksel yöntemlerle borçlanması mümkün olmayan (mali 

durumunun bozulması nedeniyle düşük rating alan firmalar) firmaların menkul 

kıymetleştirmeyle kaynak bulmasını engelleyecektir.349  

Muvazaa nedeniyle kesin hükümsüzlüğün dışında, alacağın devrinin iptali de 

mümkündür.350 Örneğin, malvarlığı, borçlarına yetmeyen bir borçlunun, 

alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tüm işlemler, işlemin karşı tarafınca 

bilinmesi durumunda iptal edilebilir (İİK m.280/I). Borçlunun ivazsız olarak veya 

edimler arası eşitsiz olacak şekilde yapmış olduğu işlemler alacaklıların itirazı 

üzerine iptal edilebilir. 

b) Devrin Teminat Amacıyla Yapıldığı İddiası 

Alacağın devri ifa, tahsil, teminat ve bağış amaçlarına hizmet edebilir.351 

Bilanço dışı menkul kıymetleştirmede alacağın devriyle kaynak firmanın alacak 

hakkı, özel amaçlı kuruluşun malvarlığına geçer.  

Tarafların gerçek iradesi, alacağın satışı yerine ödünç işlemi yapmak olabilir. 

Bu durumda teminat amacıyla yapılan alacağın devri bir “ödünç işlemi” olarak 

değerlendirilecektir. Ödünç amacıyla yapılan alacağın devri şartları varsa alacak 

rehni veya teminaten temlik (inançlı temlik) sayılır.352 Alacağın devrinin ödünç 

                                                 
349 LUPİCA, Unsecured Creditors, s.626 
350 KILIÇOĞLU, Yeni BK, s.168 
351 KILIÇOĞLU, s.586; KILIÇOĞLU, Yeni BK, s.764 
352 ÖZSUNAY, Ergun: Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, İstanbul, 1968 

(İnançlı İşlem), s.56; DOĞRU, s.154; TURAN, s.54 
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olarak değerlendirilmesi özellikle faktoring353 ve inançlı temlik bağlamında 

tartışılmıştır.  

İnançlı işlemlerde, inanan çeşitli saiklerle (teminat vermek, idare edilmek, 

tahsil vs.) malvarlığına dahil bir şeyi ya da hakkı, inanılana kazandırmakta; inanılan 

ise, kendisine yapılan kazandırmayla ilgili olarak kararlaştırılan koşullara uymayı ve 

yapılan muamelede amaçlanan durum gerçekleştiğinde veya taraflarca bir süre 

saptanmışsa bu süre dolduğunda, inanan tarafından kendisine devredilen şey ya da 

hakkı inanana geri vermeyi taahhüt etmektedir.354 Bu bakımdan inançlı işlemlerde, 

borç ödendiğinde veya borçlandırıcı işlem sona erdiğinde borca teminat olarak 

verilen şeyin iadesinin kararlaştırılmış olması inanç sözleşmesinin bir unsuru haline 

gelmektedir. 

Menkul kıymetleştirme işlemindeki alacağın devrinde, devredilen varlıklar 

artık özel amaçlı kuruluşun mülkiyetine geçmekte, bu alacaklar ihraç edilen senet 

sahipleri lehine teminat teşkil etmektedir. Alacaklar tahsil edildiğinde ödemeler senet 

sahiplerine yapılmakta, alacakların sözleşme sonunda kaynak firmaya iadesi söz 

konusu olmamaktadır.355 

Yurtdışında, alacağın devrinin bir alacak satışı (True Sale) ya da ödünç işlemi 

olarak kabul edilmesinde temel ölçüt, devirle beraber alacağa bağlı risk ve getirilerin 

de özel amaçlı kuruluşa geçip geçmediğidir. Örneğin, devredilen bir ticari kredinin 

faiz oranın yükselmesi nedeniyle, tahakkuk eden fazla faiz gelirinin krediyi 

                                                 
353 DOĞRU, s.155;YILMAZ, s.169 
354 ÖZSUNAY, İnançlı İşlem, s.1, ÖZKAYA, Eraslan: İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları, Ankara, 

2004, s.25 vd. 
355 Benzer bir görüş için bkz. TURAN, s.55-56 
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devralana değil de devredene ait olacağının kararlaştırılması durumunda alacağın 

devri, bir satış olarak değil bir ödünç işlemi olarak değerlendirilmelidir. 356   

Ülkemizde ise, geçmişte alacağın devrinin hukuki niteliği üzerinde yapılan 

tartışmalarda, temel ölçüt olarak alacağı devreden tarafın borcun ödenmemesinden 

sorumlu olup olmadığı baz alınmakta357; devreden taraf borcun ödenmesini garanti 

altına alıyorsa “ödünç”, borcun ödenmesini garanti altına almıyorsa “satış” 

niteliğinde olduğu kabul edilmekteydi. 6098 sayılı BK’nun 191. maddesi ile bir edim 

karşılığında alacak devredildiğinde, devir zamanı devredenin alacağın varlığından ve 

borçlunun ödeme gücüne sahip olduğunu garanti etmiş sayılacağı düzenlenerek 

tartışmaya son verilmiştir. Böylece, eskiden kullanılan, devredenin borcun 

ödenmemesinde sorumlu olup olmadığına ilişkin temel ölçütün geçerliliği 

kalmamıştır. Ancak, bazı yazarlarca, alacağın devri işleminin artık alacak satışı değil, 

ödünç işlemi olduğu yönündeki fikre358 katılmanın mümkün olmadığı; alacağın 

devrinin menkul kıymetleştirme açısından önemi de dikkate alınarak, yurtdışı 

örneklerde olduğu gibi alacağın devrinin niteliğinin, alacak satışı mı yoksa ödünç mü 

olduğunun tespitinde, devirle beraber alacağa bağlı risk ve getirilerin devredilene 

geçip geçmediğinin ortaya konmasının gerektiği savunulmaktadır.  

Burada özellikle alacağı devreden, devralan tarafından alacak tahsil 

edilemediğinde doğrudan devralana ödeme yapıyorsa; alacak devredilmesine rağmen 

alacağa bağlı gelirler devreden alacaklıya tahsis edilmişse alacak devrinin artık bir 

alacak satışı değil, ödünç sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmek gerekir. 

                                                 
356 SCHWARCZ, The Alchemy, s.135; LUPİCA, Unsecured Creditors, s.638 
357 YILMAZ, s.162; DOĞRU, s.100; KILIÇOĞLU, Yeni BK, s.798 
358 YILMAZ, s.165 
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IV- Alacakların Tahsili ve Menkul Kıymetlerin İtfası  

Menkul kıymetleştirmenin son aşaması, krediden kaynaklanan alacakların 

ödenmesi, yani kredi borcunun kapatılması ve bu kredi alacaklarının teminatı altında 

ihraç edilen menkul kıymetlerin itfasıdır. Alacakların tahsili ve menkul kıymetlerin 

itfası kural olarak vade bitiminde gerçekleşir. Bununla beraber bu kuralın istisnaları 

da bulunmaktadır. İhraç edilen menkul kıymetlerin borçlanma aracı niteliğinde 

olması halinde, ihraççının iflası bu senetlerin de muaccel olmasına (İİK m. 195) 

neden olmaktadır. Bu durumlarda, menkul kıymetler erken itfa edilmektedir. Kredi 

alacakları da erken tahsil edilebilir; özellikle faiz oranlarının düşmesi nedeniyle kredi 

kullananların daha avantajlı kredi kullanmak suretiyle mevcut borçlarını vadeden 

önce kapatmaları mümkündür.  

§ 6. Taraflar Arasında Kurulan İlişkiler  

Menkul kıymetleştirmede klasik finansman yöntemlerine (banka kredisi, 

tahvil ihracı, factoring) göre daha fazla taraf bulunmaktadır. Temelde borç ilişkisi 

aynı olmakla beraber, alacaklı ve borçlu taraflar bir silsile şeklindedir. Sürecin her 

bir aşamasında işlemin tarafları ve yardımcı kurum ve kuruluşlar değişmektedir. 

Süreç bayrak yarışına benzetilebilir. 

I- Genel Olarak Taraflar 

Taraflar; kaynak firma, kredi kurumları, kredi kullananlar, finansal 

kiralamada kiracılar, özel amaçlı kuruluşlar, ihraççılar, hizmet sağlayıcılar (inşaat 

şirketleri, aracı kurumlar, sigorta şirketleri vb.), derecelendirme ve değerlendirme 

kuruluşları, kamu otoriteleri olarak sıralanabilir. 
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Bahsi geçen taraflar arasında pek çok hukuki ilişki bulunmaktadır. 

Çalışmamız açısından tüm hukuki ilişkilerin incelenmesinden ziyade temel 

nitelikteki ilişkilerin incelenmesi tercih edilmiştir. Temel hukuki ilişkilere geçmeden 

önce, menkul kıymetleştirme sürecindeki hukuki ilişkilerin bir kısmına 

değinilmesinin yerinde olacaktır. 

Banka ve aracı kurum gibi kuruluşlar, kaynak firmanın bulunmasından, 

sermaye piyasası araçlarının ihracına ve sonrasında itfasını içine alacak şekilde 

sözleşme hazırlanması, alacağın rehni, rehin haklarının kurulması, değerleme hizmeti 

verilmesi, kredi ve garanti verilmesi, ihraç amacıyla aracılık yüklenilmesi ve kayda 

alınmasına aracı olma, sermaye piyasası araçlarının satış ve itfası ile alacakların 

tahsili hizmetlerini bir arada verebilmektedir. Bu işlemler temel olarak Bankacılık 

Kanunu ve SPKn’nu ile bu kanunlara dayanarak yapılan alt düzenlemelerde 

düzenlenmiştir. Ancak, ilgili düzenlemelerde konuya ilişkin bir hüküm bulunmaması 

durumunda BK’nun 502 vd. maddelerinde düzenlenmiş olan vekalet sözleşmesi 

hükümleri uygulanabilir. (BK md. 502/II) Nitekim, SPKn’nun 52/4 ve 58/4 

maddelerinde BK’nun vekalet sözleşmesine atıf yapılmıştır.359 

Özel amaçlı kuruluşların, varlıkları kaynak firmanın iflas ve ödeyemezlik 

riskinden kurtarmak ve menkul kıymetler itfa edilene kadar varlıkların yönetilmesini 

üstlenmek amacıyla kurulduğunu yukarıda ifade etmiştik.360 Özel amaçlı kuruluş, 

ihraç edilen menkul kıymet türüne göre yatırımcılarla iki farklı ilişkiye girmektedir. 

                                                 
359 SPKn md 52/4 “Portföy yönetim şirketi ile katılma payı sahipleri arasındaki ilişkilere bu Kanunda, 

ilgili mevzuatta ve fon iç tüzüğünde hüküm bulunmayan hâllerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk 

Borçlar Kanununun 502 ila 514 üncü maddeleri hükümleri kıyasen uygulanır.” ve SPKn md. 58/4 

“Kurucu, fon kurulu ve ihraç edilen ipoteğe veya varlığa dayalı menkul kıymetlerin sahipleri 

arasındaki ilişkilere bu Kanunda, ilgili mevzuatta ve fon iç tüzüğünde hüküm bulunmayan hâllerde 

6098 sayılı Kanunun 502 ila 514 üncü maddeleri hükümleri kıyasen uygulanır.” 
360 Bkz.s.25 
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İhraç edilen sermaye piyasası aracının borçlanma aracı olması durumunda borç 

ilişkisine; ihraç edilen aracın yatırım fonu katılma belgesi niteliği taşıması 

durumunda sui generis nitelikte katılma hakkı361 ilişkisine girmektedir. 

Menkul kıymetleştirmede “riskin dağıtılması ilkesi” uyarınca alacak havuzları 

oluşturulmakta olup, pek çok alacak bir arada bulunmaktadır. Bu alacakların 

vadesinde tahsili, tahsil edilemeyenlerin yasal takibi, alacakların teminatlarının 

paraya çevrilmesi, tahsil edilen paranın sermaye piyasası aracı sahiplerine ödenmesi 

gerekmektedir.362 Özel amaçlı kuruluş tahsilât hizmeti veren bir kurumla 

anlaşabileceği gibi, kaynak firmanın tahsilât hizmeti vermesi konusunda da 

anlaşabilir.  

Kaynak firmanın, özel amaçlı kuruluş adına kredi alacaklarını tahsil 

etmesinin birden fazla yararı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, kredi borçlusunun, 

karşısında kredi veren dışında bir başkasını görmesi durumunda duyacağı 

tedirginliğin azaltılmasıdır.363  

Diğeri ise borçlular tarafından yapılacak yanlış ödemelerin önlenmesidir. 

Alacağın devrinin borçluya bildirilmesi kanuni bir zorunluluk değildir. Alacak 

devredilmiş olsa bile, borçlu tarafından iyiniyetli olarak eski alacaklıya yapılan ifa 

geçerli sayılmaktadır (BK m.186). Menkul kıymetleştirmede kredi alacakları bir 

havuz oluşturacak şekilde bir araya getirilip özel amaçlı kuruluşa devredilmektedir. 

                                                 
361 DESTANOĞLU, s.126 
362 Asset Securitization-Comptroller’s Handbook, s.10 
363 Örneğin, ABC Bankasından kredi kullanan tüketicinin, ödemelerini bundan sonra XYZ Varlık 

Yönetim şirketine yapmasının bildirilmesi durumunda, tüketici ilk olarak kredide veya bankada bir 

sorun olduğunu düşünecek ve tedirgin olacaktır. Öte yandan, Kaynak firmanın, özel amaçlı kuruluşa 

tahsilât hizmeti vermesinin olumlu yanları yanında olumsuzlukları da vardır. Kaynak firmanın özel 

amaçlı kuruluş hesabına yaptığı tahsilât hizmeti zaman zaman kötüye kullanılabilir. Örneğin, kredi 

kullanan müşterisini kaybetmek istemeyen kredi kurumu bu müşterisinin ödemelerinde temerrüde 

düşmesi halinde, icrai işlemlere başlama konusunda çekingen davranabilir. Bkz. 
ALBRECHT/SMITH, s.422 
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Borçluların, eski alacaklıya ödeme yapmasını önlemek ve yeni alacaklının kim 

olduğunu bildirmek de masraflı ve uzun zaman alan bir iş olacaktır.364 Kaynak 

firmanın özel amaçlı kuruluşa tahsilât hizmeti vermesi durumunda, borçlular 

tarafından eski alacaklıya yani kaynak firmaya yapılan ödeme kredi kuruluşu 

tarafından özel amaçlı kuruluşun vekili sıfatıyla tahsil edilecektir.365  

III-58.1 VİDMK Tebliğinin 13. maddesinde366 hizmet sağlayıcının görevleri 

ayrıntılı şekilde sayılmıştır. Hizmet sağlayıcılar esas olarak, devredilen kredi 

alacaklarının tahsili ve yapılan tahsilâtların menkul kıymet sahiplerine aktarılması 

fonksiyonunu üstlenmektedirler. Hizmet sağlayıcı ile fonların kurucusu, borçlular ve 

menkul kıymet sahipleri arasındaki ilişkinin niteliği III-58.1 VİDMK Tebliği’nde 

düzenlememekle beraber, SPKn’da kurucu, fon kurulu ve ihraç edilen ipoteğe veya 

varlığa dayalı menkul kıymetlerin sahipleri arasındaki ilişkilerde SPKn’da ve SPKr 

düzenlemelerinde hüküm olmaması halinde Borçlar Kanununun vekâlet akdi 

hükümleri uygulanacağı ifade edilmektedir (SPKn m. 58/4; eski SPKn m. 38/B 

5.fıkra).  Bu kapsamda, menkul kıymetleştirmede özel amaçlı kuruluş ile tahsilât 

hizmeti veren arasında BK’nun 505 vd. maddelerinde düzenlenmiş olan vekilin 

borçlarına ilişkin hükümler, menkul kıymetleştirmede doğrudan 

uygulanabilmektedir. 

                                                 
364 FRANKEL, s.206 
365 DOĞRU, s.71 
366 “a) fon portföyünde yer alan varlıklara ilişkin ödemelerin zamanında tahsil edilmesi ve fon 

hesabına aktarılması, b) fon portföyünde yer alan varlıklara ilişkin sigorta, vergi ve benzeri idari 

işlemlerin yerine getirilmesi, c) borçluların ödeme kabiliyetlerinin gözetimi ile ödemelerin geç 

yapılması veya hiç yapılmaması halinde borçluya gerekli ihtarların yapılması, ç) alacaklardan 

kaynaklanan tüm nakit akımlarına ilişkin bilgilerin, ödeme zamanlarını ve bakiye bilgisini de 

gösterecek şekilde aylık olarak fon kuruluna raporlanması, d) Fon portföyüne dahil edilen varlıklar 

için ayrıca; krediye konu varlıklara ilişkin vergilerin borçludan zamanında tahsil edilmesi ve vergi 

otoritelerine ödenmesi, donuk alacak niteliğindeki varlıklar için gerekli takip işlemlerinin yürütülmesi 

ve elde edilen gelirlerden fon payına düşen kısmının fon hesabına aktarılması ve e) SPKr tarafından 

belirlenen diğer görevler,”   
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Menkul kıymetleştirme sürecinde karşımıza ayrıca sigorta işlemleri 

çıkmaktadır. Sigorta işlemleri, ilk olarak kredi alacağının teminatı olan varlıkların 

sigorta edilmesi, ikinci olarak ise kredi alacağı borçlusunun sigorta edilmesi şeklinde 

karşımıza çıkmaktadır.367 

Uygulamada368 konut finansmanı sistemi (SPKn m. 57) içerisinde kredi hayat 

sigortası, konut sigortası ve zorunlu deprem sigortası (DASK) olmak üzere üç tip 

sigorta yapılabilmektedir. Öte yandan menkul kıymetleştirmeyle ihraç edilen 

sermaye piyasası araçlarının ödenmeme riskine karşı “portföyün geri ödenmeme 

riskine karşı sigorta” fikri önerilmektedir.369 TKHK’da konut finansmanı kapsamında 

kullanılan kredi sözleşmesinde, sigorta yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, sigorta yapılmışsa sözleşmeye konu olan konuta ilişkin sigorta 

bilgilerinin kredi sözleşmesinde yer alması gerekmektedir (eski TKHK m.10/B, 

15.fıkra, n bendi; TKHK m. 38).  

II- Kredi İlişkisi ve Tarafları 

Hukukumuzda menkul kıymetleştirilebilecek varlıklar, temel olarak teminat 

altına alınmış kredi ve kredi alacaklarıdır. Dolayısıyla menkul kıymetleştirme 

                                                 
367 ABD uygulamasında tapu sicili sigortası (title insurance), mortgage ödemelerini koruma sigortası 

(mortgage payment protection insurance), mortgage koruma sigortası (mortgage protection 

insurance), özel mortgage sigortası (private mortgage insurance), değer kaybu sigortası (indemnity 

insurance) ve konut sigortası (homeowners insurance) yapılmaktadır. Bkz.TOPALOĞLU, 

Mustafa/ÖNAL, Yıldırım Beyazıt: “Konut Finansmanı Sisteminde Mortgage Sigortası”,Banka ve 

Ticaret Hukuku Dergisi, Haziran-2007, Cilt XXIV, Sayı 1, S.109-136, s.115; OKSAY, Suna: Konut 

Finansmanı Sisteminde Sigortanın Yeri, DASK ve Zorunlu Deprem Sigortası, Powerpoint Sunum, 

TBB, 07.04.2006, http://www.tbb.org.tr/tr/ArastirmaveYayinlar/Konferans 

Sunumlari.aspx?Year=2007-2006 (15.02.2012) 
368Bkz.http://www.buyukkirmiziev.com;http://www.saripanjur.com.tr/;http://www.yapikredimortgage.

com/;http://www.isteevim.com.tr/;http://www.denizmortgage.com.tr/;http://www.garanti.com.tr  

(20.01.2012); YONGALIK, Aynur: Hukuki Açıdan Kredi Hayat Sigortası, Ankara, 2002, s.40; 

YONGALIK, Aynur: “Konut Edindirme ve Finansmanı Sistemi Kapsamında Bilgilendirme 

Yükümlülüğü Açısından Kredi Hayat Sigortası”, Prof.Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, Cilt:II, Ankara, 

2010, S.2347-2360, s.2350.  
369 TOPALOĞLU/ÖNAL, s.129; BERBEROĞLU, Murat Gökşin/TEKER, Suat: “Konut Finansmanı 

ve Türkiye’ye Uygun Bir Model Önerisi”, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü 

2005 Geleneksel Finans Sempozyumu Tebliğleri, s.5  

http://www.tbb.org.tr/tr/ArastirmaveYayinlar/Konferans%20Sunumlari.aspx?Year=2007-2006
http://www.tbb.org.tr/tr/ArastirmaveYayinlar/Konferans%20Sunumlari.aspx?Year=2007-2006
http://www.buyukkirmiziev.com/
http://www.saripanjur.com.tr/
http://www.yapikredimortgage.com/
http://www.yapikredimortgage.com/
http://www.isteevim.com.tr/
http://www.denizmortgage.com.tr/
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açısından kurulan ilk ilişki kredi ilişkisidir. Aşağıda kredi ilişkisinin menkul 

kıymetleştirme açısından önem arz eden özellikleri incelenmiştir. 

A. Kurulan İlişki 

Sermaye Piyasası Kanunu temel olarak alacakların menkul 

kıymetleştirilebilmesini öngörmüştür. Dolayısıyla öncelikle bir borç ilişkisinin 

varlığı zorunludur. Kanun koyucu alalade bir borç ilişkisi değil, ilişkinin banka 

kredisi şeklinde oluşmasını öngörmüştür.  

SPKn’nun 58 maddesinde “ihraççıların genel yükümlülüğü niteliğinde olan 

ve oluşturulan teminat havuzundaki varlıklar”dan söz edildikten sonra ihraççıların 

bankalar370 ve SPKn’nun 60 maddesinde belirtilen ipotek finansman kuruluşları 

olabileceği ifade edilmiştir. Bankaların kredi kurumları olduğu konusunda hiç şüphe 

bulunmamaktadır. İpotek finansmanı kuruluşları ise, konut finansmanından 

kaynaklanan alacakların devralınması, devredilmesi, devralınan alacaklardan oluşan 

varlıkların yönetimi ve alacakların teminat olarak alınması suretiyle kaynak temini 

amacıyla kurulan, banka kredi alacaklarını devralan kurumlardır. Dolayısıyla, ipotek 

finansmanı kuruluşları da kredi ilişkisi içinde yer almaktadır. Alman Hukukunda, 

menkul kıymetleştirmede bulunmak için kredi alacaklarını devralan kurumların 

bankacılık lisansı alması şart koşulmuştur.371  

                                                 
370 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre bankalar; mevduat, katılım ile kalkınma ve yatırım 

bankaları şeklinde kurulabilir. Mevduat bankası: kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve 

kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşları, Katılım bankası: özel cari ve 

katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren 

kuruluşları; Kalkınma ve yatırım bankası: mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi 

kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşları ifade etmektedir. Niteliği ne olursa olsun 

bir banka “kredi kullandırma esas olmak” üzere faaliyet göstermektedir. 
371 Alman Bankacılık Kanunu (Kreditwesengesetz/KWG) § 1/I ve Alman Rehinli Borç Senetleri 

Kanunu (PfandBG) § 2; PfandBG’e göre rehinli borç senedi ihraç edebilecek bankaların belirli bir öz 

sermaye yeterliliği, senetlerin takibi sağlayacak teknik altyapı ve ihraççı bankanın bazı temel bilgileri 

(ihraç edilen senetlerin miktarı, senetlerin ve teminat varlıkların nominal değerleri ile net şimdiki 
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Kredi ilişkisi, bir miktar paranın faiz karşılığında kredi kurumu tarafından 

kredi alana ödünç verilmesi olup, hukuki niteliği itibariyle ödünç sözleşmesi372 

niteliğindedir. Öte yandan, SPKn’nun 57. maddesinde konut edinmeleri amacıyla 

tüketicilere kredi kullandırılması dışında konutların finansal kiralama yoluyla 

tüketicilere kiralanması da konut finansmanı içine alınmıştır. Finansal kiralama, 

hukuki niteliği itibariyle bir ivaz karşılığında kiralanan malda kiracıya kullanma ve 

yararlanma hakkı veren sözleşmedir373. Kural olarak finansal kiralama konusu malın 

mülkiyeti kiralayana ait olup sözleşme süresince malın kullanımı kiralayana aittir. 

Sözleşme süresi sonunda malın zilyetliği kiralayana verilir ve kiracının sembolik bir 

bedelle satın alma veya kendiliğinden malın mülkiyetinin kiracıya geçeceği 

kararlaştırabilir.374 

Kullanma ve yararlanma hakkı veren finansal kiralama sözleşmesinin konut 

finansmanı içinde değerlendirilmesi garipsenebilir, ancak ülkemizde faiz alıp 

vermeyi günah olarak kabul eden tüketiciler tarafından konut alımlarında finansal 

kiralama alternatif bir finansman aracı olarak görülmektedir.375 İsviçre Hukukunda 

                                                                                                                                          
değerleri, teminat havuzundaki türev araçların değişimi, teminat varlıkların miktar ve hacim olarak 

türleri, bulundukları ülkeler ve teminat varlıkların vadeleri)  3’er aylık dönemlerde kamuya açıklaması 

gerekmektedir.  
372 TANDOĞAN, Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Cilt.I/2, 3.bası, 1985, s.309; YAVUZ, 

Cevdet: Türk Hukukunda Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 5.Bası, 1997, s.367; ARAL, Fahrettin: 

Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 6.bası, 2006, s.307; Kredi ilişkisi, kredi açma sözleşmesinden 

farklıdır. Kredi açma sözleşmesi ile kredi alana belirli bir limite kadar devamlı olarak kredi vermeyi 

tahahhüt eder ve karşılığında faiz ve komisyon alınır. Ödünç sözleşmesi ve kredi açma sözleşmesi 

arasındaki faklara ilişkin olarak bkz. TANDOĞAN s.331 vd. ve ARAL, s.307 vd. 
373 YAVUZ, s.390; KÖTELİ, M. Argun: Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Finansal 

Kiralama, 1991, s.143; Finansal kiralamanın hukuki niteliğine ilişkin görüşlerle ilgili olarak bkz. 

KUNTALP, Erden: Finansal Kiralama Kanununa Göre Finansal Kiralama Tanımı ve Hükümleri, 

1988, s.66-77; ALTOP, Atilla: Özellikle Taşınır Yatırım Mallarına İlişkin Finansal Kiralama 

(Leasing) Sözleşmesi, 1990, s.109 vd. 
374 ALTOP, s.113 
375 5582 sayılı Kanunun gerekçesinde “Konut finansmanı sisteminde tüketicilere verilecek kredilerin 

yanı sıra, finansal kiralama işlemleri de tüketicilerin konut finansmanı ihtiyacına alternatif bir 

finansman aracı olarak öngörülmektedir. Bu nedenle finansal kiralamaya ilişkin getirilen özel 

hükümlerle finansal kiralama ile konut finansmanı sağlayan tüketicilerin de kredi kullanan tüketiciler 

gibi korunması amaçlanmıştır.” denilmektedir. 



 143 

finansal kiralama sözleşmesinin sui generis bir kredi sözleşmesi376 olduğu ileri 

sürülmüştür. Tüm bu hususlara ek olarak Bankacılık Kanununun (BankK)377 48. 

maddesi çerçevesinde finansal kiralama bir kredi türü sayılmıştır. Bu kapsamda, 

kredi ilişkisi konusunda söyleyeceklerimiz finansal kiralama ile edinilen konutlar 

için de geçerli olacaktır. 

B. Taraflar 

Kredi ilişkisinde kredi kullanan (ödünç alan) ve krediyi kullandıran (ödünç 

veren) olmak üzere iki taraf bulunmaktadır.  Kredi kullanan taraf gerçek kişi 

olabileceği gibi, ticari işletmeler, kamu kurumları, dernekler ve vakıflar gibi tüzel 

kişiler de olabilir.  

Hukukumuzda menkul kıymetleştirilecek varlığın niteliğine göre kredi 

ilişkisinin tarafları değişmektedir. 

Konut finansmanı sistemi açısından, kredi kullananın niteliği, menkul 

kıymetleştirme yapılabilmesi için önem taşımaktadır. SPKn’nun 57 maddesinde 

tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere 

kiralanması ve sahip olunan konut teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması 

konut finansmanı içinde sayılmıştır. Dolayısıyla konut finansmanı sistemi içinde 

kredi kullananın mutlaka tüketici olması gerekmektedir. 

Tüketicinin taraf olmadığı veya tüketicinin konut finansmanı kapsamında 

kredi kullanmak istemediği konut kredisi dışında kalan kredi ilişkilerinden 

kaynaklanan alacaklar da menkul kıymetleştirilebilir. 

                                                 
376 GİOVANOLİ, Mario: “Leasing Sözleşmeleri ve İsviçre Hukuku” (Çeviri. Argun ALTOP), İstanbul 

Barosu Dergisi, 1982, S.322-346, s.336; KÖTELİ, s.157 
377 RG. 01.11.2005,  S. 25983. Bundan böyle, çalışmamızda “BankK ” olarak ifade edilecektir. 
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Menkul kıymetleştirme sürecinin ilk ayağını teşkil eden kredi ilişkisinin 

tarafları aşağıdaki tablo aracılığıyla gösterilmektedir. 

* Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, ayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, 

gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli 

projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen sermaye piyasası kurumlarıdır. Bu kurumların kredi verme 

faaliyeti bulunmamaktadır. SPKr tarafından portföydeki gayrimenkullerin satış veya satış vaadi sözleşmeleri ile 

satışından kaynaklanan senetli alacakları ile kira gelirlerinin teminatı altında varlık teminatlı menkul kıymet ihraç 

etme yetkisi tanınmıştır.  

 

C. Kredi Kurumunun Yükümlülükleri 

Kredi ilişkisinde kredi veren (çoğunlukla banka) ve kredi kullanan arasında 

kredi sözleşmesinden kaynaklanan ilişki yanında sözleşmesel olmayan; özellikle 

banka bakımından sorumluluk doğuran davranış, sakınma, gözetme ve özen gözetme 

yan yükümlülüklerinden (MK m 2’de düzenlenmiş olan dürüstlük kuralı temelli 

culpa in contrahendo’dan kaynaklanan sorumluluk) doğan ilişkiler de 

bulunmaktadır.378 

                                                 
378 TEKİNALP, Banka Hukuku, s.357-358  
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Bankaların, müşterileri olan kredi kullanan kişilerin kişisel ve mali bilgilerini 

saklamaya ilişkin “bankacılık sırrı” ve bankaların müşterilerini, doğru bilgilendirme 

ve ikaz etme yükümlülüğü bulunduğu da kabul edilmektedir.379  

1- Banka Sırrını Koruma Yükümlülüğü 

a) Kavram ve Banka Sırrının Korunması 

Banka sırrı; bankalara, iştiraklerine, bağlı ortaklıklarına, birlikte kontrol 

edilen ortaklıklarına380 ve bankaların müşterilerine ait sırlardır.381 Banka sırrının 

korunmasının kanuni dayanağını, kişinin dokunulmazlığına, maddî ve manevî 

varlığına ilişkin Anayasamızın 17/I maddesi; özel hayatın gizliliğine ilişkin 

Anayasamızın 20/I maddesi;  MK’nun 23, 24 ve 25. maddeleri; BK’nun 49, 57 ve 

58. maddeleri ve BankK’nun 73. maddesi oluşturur.  

Borçlar Kanununun 112. maddesi uyarınca sır saklama yükümlülüğüne 

uymamak borç ilişkisinin olumlu bir ihlalidir. Sırrın açıklanması nedeniyle zarar 

gören müşteri, tazminat talep edebileceği gibi sözleşmeyi feshetme382 yoluna da 

gidebilir. 

Banka sırrının üçüncü kişilerin menfaatlerini etkilemesi durumunda ise 

üçüncü kişilerin zararları haksız fiil sorumluluğu aracılığıyla tazmin edilebilir. 

Ceza hukuku bakımından konu, Türk Ceza Kanunun (TCK) ticari sırların 

açıklanmasına ilişkin 239. maddesi ve BankK’nun 159/I maddesinde ayrıca 

                                                 
379 TEKİNALP, Banka Hukuku, s.411. 
380 Birlikte kontrol edilen ortaklık: İş ortaklıkları ve adi ortaklıklar dahil olmak üzere, ana ortaklık 

bankanın bir ortaklık sözleşmesi çerçevesinde başka gruplarla birlikte kontrol ettiği, yurt içinde veya 

yurt dışında kurulu bulunan ortaklığı ifade etmektedir. (BDDK’nın Bankaların Konsolide Finansal 

Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ m. 3/ç – 08.11.2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır) 
381 TEKİNALP, Banka Hukuku, s.411 
382 Sürekli borç ilişkilerinde sözleşmenin feshi ile ilgili görüşler için bkz. TEKİNALP, Banka Hukuku, 

s.418 vd. 
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düzenlenmiştir. TCK’nun 239. maddesine ve BankK’nun 159. maddesine göre, ticari 

sır sayılan bankacılık sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeleri yetkisiz 

kişilere verenler cezalandırılmaktadır. 

b) Menkul Kıymetleştirmede Banka Sırrı 

Kural olarak, bankalar müşterilerine ait bilgi ve belgeleri kanunda zorunlu 

kılınan durumlar dışında hiç kimseyle paylaşamazlar (BankK m. 73/III).383 

Kanundan kaynaklanan banka ve müşteri sırlarının384 korunması dışında müşteri 

bilgileri de bankanın ticari sırrıdır. Diğer bir deyişle, bankalar hem kanun gereğince 

hem de ticari kaygılarla müşterilere ait bilgileri, yetkili mercilerin istemi dışında 

paylaşmazlar. 

Menkul kıymetleştirme işlemi, pek çok tarafın katılımıyla gerçekleşmektedir. 

Kredi kurumlarından, derecelendirme ve değerlendirme kurumlarına, aracı 

kurumlardan hukuk bürolarına ve kamu otoritelerine kadar pek çok katılımcı sürece 

dahil olmakta ve bu taraflar menkul kıymetleştirilen varlıklara (kredi alacaklarına) 

ilişkin bilgilere sahip olmaktadır.385  

Bilanço dışı menkul kıymetleştirmede, bankaya ait bazı varlıklar banka 

malvarlığı dışına çıkarılmaktadır. Bu varlıkların büyük kısmı, Sermaye Piyasası 

Kanunu kapsamında kredi alacaklarıdır. Kredi alacakları, üçüncü kişi niteliğindeki 

konut veya varlık finansmanı fonuna (özel amaçlı kuruluşa) devredilmektedir. Kredi 

alacaklarının temlikiyle müşterilere ait bilgi ve belgeler de özel amaçlı kuruluşun 

                                                 
383 12.07.2005 tarihinde Başbakanlığa sunulan “Ticari Sırlar Kanun Tasarısı” bulunmakta olup, 

kanunlaşmamıştır. 
384 Banka müşterisi ve müşteri sırrı hakkında bkz. REİSOĞLU, Seza: Bankacılık Kanunu Şerhi, Cilt: 

II, 2007, s. 993; ALICI, Yaşar: Bankacılık Kanunu Şerhi, 2007, s.792 
385 ALBRECHT/SMITH, s.448; BAUMS, s.14 
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eline geçmektedir. Çoğu kez, kredi kullanan banka müşterisi, kredi alacağının 

temlikinden ve bilgilerinin özel amaçlı kuruluşa geçtiğinden haberdar değildir.  

2- Bankanın Müşterilerini Bilgilendirme ve İkaz Etme Yükümlülüğü 

Bankaların müşterilerine bilgi verme, danışmanlık hizmeti sunma, onları ikaz 

etme ve sakınma yükümlülükleri dışında kanuni bir yükümlülükleri 

bulunmamaktadır. Bununla beraber, müşteri ile banka arasında yapılan sözleşmede 

bilgi verme ve ikaz yükümlülüğüne ilişkin bir hüküm bulunabilir ve bu 

yükümlülüklerin ihlali halinde BK 112. maddesi uyarınca sözleşmenin ihlalinden söz 

edilebilir. 

Müşteri ile banka arasında yapılan sözleşmede bilgi verme ve ikaz 

yükümlülüğüne ilişkin hüküm bulunmaması durumunda ise yanlış veya eksik bilgi 

verilmesinden doğan sorumluluk; Almanya’da haksız fiil sorumluluğu olarak; 

İsviçre’de haksız fiil ve culpa in contrahendo’dan doğan sorumluluk olarak kabul 

edilmiştir.386 Hukukumuz açısından haksız fiil hükümleriyle beraber güvenden doğan 

sorumluluk kurallarının beraber uygulanmasının talep edilecek tazminata bir taban 

oluşturacağı ifade edilmiştir.387 

Bankanın müşterilerini bilgilendirme yükümü ile ilgili olarak mevzuatımızda 

bazı istisnai hükümler bulunmaktadır. Söz konusu hükümler aşağıda yer almaktadır. 

1- Tüketici kredilerinde, bankanın tüketiciyi aydınlatma ve ikaz etme 

yükümlülüğü (TKHK m. 23) bulunmaktadır. 

                                                 
386 TEKİNALP, Banka Hukuku, s.424-426 
387 TEKİNALP, Banka Hukuku, s.427 
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2-  Konut finansmanı sözleşmesinde,  sözleşmenin yapılmasından önce 

tüketiciye sözleşme öncesi bilgi formu vermek (TKHK md. 33 ve Sözleşme Öncesi 

Bilgilendirme Yönetmeliği388) zorundadır. 

3- Sermaye piyasası faaliyetinde bulunan bankalar, sermaye piyasalarındaki 

riskleri açıklayan “Risk Bildirim Formu”nu müşterilerine vermek zorundadır.389  

4- Hukukumuzda yeralmamakla beraber değinilmesi gereken bir diğer kural 

ise Avrupa Komisyonunun yayınlamış olduğu “Konut Kredileri için Sözleşme 

Öncesi Bilgilere İlişkin İhtiyari Davranış Kuralları Hakkında Tavsiyedir390”. Söz 

konusu tavsiyede yer alan ilkelerin amacı bilginin şeffaflığı ve 

karşılaştırılabilirliğinin sağlanması ve tüketicilere konut kredileri hakkında bilgi 

verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.391 

Hukukumuzda kredi kurumlarının konut finansmanı kapsamında tüketicileri 

bilgilendirme yükümlülüğü düzenlenmekle beraber, konut finansmanı dışında kalan 

kredi alacaklarıyla ilgili kredi kurumuna herhangi bir bilgilendirme yükümlülüğü 

getirilmemektedir. Ayrıca konut finansmanı kapsamında bilgilendirilen tüketicilere, 

sistemin işleyişinden ziyade sahip oldukları haklar ile yükümlülükler konusunda bilgi 

verilmektedir (Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yönetmeliği m. 6 ve 7). Tüketicilere 

                                                 
388 RG. 31.05.2007, S. 26538 -Konut Finansmanı Kuruluşunca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi 

Formu Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. Bundan böyle çalışmamızda “Sözleşme Öncesi 

Bilgilendirme Yönetmeliği” olarak anılacaktır. 
389 III-39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ m. 25/1 
390 01.03.2001, 2001/193/EC,  “Commission Recommendation on pre-contractual information to be 

given to consumers by lenders offering home loans” , (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001H0193:EN:HTML -26.02.2011)  
391 Konut Kredileri Uygulamaları Hakkında Yararlı Bilgiler, s.105; Avrupa Birliği’nin İpotekli Konut 

Kredilerine İlişkin Politikası, Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006, S.69-72, s.71 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001H0193:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001H0193:EN:HTML
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kredi kurumuna olan borçlarının bir başkasına temlik edilebileceği ve kişisel 

bilgilerinin paylaşılabileceği392 bilgisi verilmemektedir. 

III- Alacağın Devri ve Hizmet İlişkisi 

Menkul kıymetleştirmede kredi kurumunun sahip olduğu alacaklar, sermaye 

piyaası mevzuatında yer alan düzenlemeler ve borçlar hukukunda düzenlenmiş olan 

alacağın devri kurumu kullanılarak özel amaçlı kuruluşa, ülkemiz açısından ise konut 

veya varlık finansmanı fonuna devredilmektedir. 

Söz konusu ilişki temelde bir alacak devri olmakla beraber, yanında 

borçlandırıcı bir işlemin (alacakların karşlığı olan paranın ödenmesi) ve vekalet 

ilişkisini de (kaynak firmanın, özel amaçlı kuruluş hesabına tahsil hizmeti vermesi) 

ihtiva etmektedir. 

Kredi kuruluşu ve özel amaçlı kuruluış arasındaki hukuki ilişkinin detayları 

yukarıda 5.III bölümünde “Menkul Kıymetleştirmede varlıkların kaynak firma 

malvarlığından ayrılması” başlığı altında incelendiğinden burada tekrar etmiyoruz.  

IV- Teminat İlişkisi 

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında menkul kıymetleştirme işlemine 

dayanak varlıkların, daha doğru bir ifadeyle alacakların mutlaka bir teminata bağlı 

olması aranmıştır. İpotek teminatlı veya ipoteğe dayalı sermaye piyasası araçlarında 

teminatın türünün ipotek olduğu SPKn’da ve ilgili mevzuatta açıkça zikredilmiştir. 

Varlık teminatlı veya varlığa dayalı sermaye piyasası araçlarının ise, ihraççıların 

genel yükümlülüğü niteliğinde olan ve mevzuatta belirtilen varlıkların teminatı 

                                                 
392 ALBRECHT/SMITH, s.422 
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altında ihraç edilebileceği ifade edilmiştir. (III-59.1 TMK Tebliği m. 9; III-58.1 

VİDMK Tebliği’nin m. 3/t) 

Bir alacak hakkının teminatının bir başka alacak hakkı olması durumunda, 

akla gelebilecek tek teminat türü alacak rehnidir. Dolayısıyla varlık teminatlı menkul 

kıymetlerde, teminat olarak kasdedilenin alacak rehni olması gerekmektedir. 

Rehin hakkı, sahibine alacağını borçludan alamadığı takdirde rehin konusu 

eşyayı paraya çevirterek alacağını bu suretle elde etme yetkisi veren ayni bir 

haktır.393 Rehin hakları, kural olarak394 fer’i nitelikte olup, bir alacağın varlığını 

gerektirirler.395    

A. İpotek Teminatlı veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerde İpotek İlişkisi 

Menkul kıymetleştirme işleminde, ihraç edilecek menkul kıymetlerin bir 

teminata sahip olması gerekmektedir. Teminatlar içersinde en sağlam olarak görülen 

ipotek, doğal olarak menkul kıymetleştirilecek alacaklar için istenen ilk ve en önemli 

teminat olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1- Menkul Kıymetleştirmede Kullanılacak Taşınmaz Rehni 

Taşınmaz rehni, bir alacak hakkının bir taşınmazla teminat (güvence) altına 

alınmasını sağlayan,396 ayni bir hak olması nedeniyle herkese karşı ileri 

                                                 
393 OĞUZMAN/SELİÇİ/ÖZDEMİR-OKAY, s. 691; AKİPEK, Jale, G./AKINTÜRK, Turgut: Eşya 

Hukuku, İstanbul, 2009, s.731; ESENER, Turhan/GÜVEN, Kudret: Eşya Hukuku, 4. Baskı, Ankara, 

2008, s.423; GÜRSOY, Kemal T./EREN, Fikret/CANSEL, Erol: Türk Eşya Hukuku, Ankara, 1978, s. 

1010 
394 İpotekli borç senedi ve irat senetlerinde ferilik yoktur. 
395 AKİPEK, Ayni Haklar, s. 226; AKİPEK/AKINTÜRK, s.732; ESENER/GÜVEN, s.426; 

GÜRSOY/EREN/CANSEL, s. 1012 
396 AKİPEK, Ayni Haklar, s.162; OĞUZMAN/SELİÇİ/ÖZDEMİR-OKAY, s. 693; AYBAY, Aydın/ 

HATEMİ, Hüseyin: Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 1996, s. 186-187; KÖPRÜLÜ, Bülent/KANETİ, 

Selim: Sınırlı Aynı Haklar, 2.Baskı, İstanbul, 1982-1983, s.259. 
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sürülebilen,397 borçlunun borcunu hiç ifa etmemesi, kısmen veya kötü ifa etmesi 

hallerinde alacaklının daha önce kendisine teminat olarak gösterilen taşınmazı paraya 

çevirterek alacağını ve zararlarını karşılamasını sağlayan haktır.398  MK’da kişisel 

alacağı teminat altına alma amacını gerçekleştirmek için ipotek; arazi değerini 

tedavül ettirmek amacını gerçekleştirmek amacıyla ipotekli borç senedi ve irat senedi 

düzenlenmiştir.399 Menkul kıymetleştirme açısından, Sermaye Piyasası Kanunu 

açıkça ipotekten bahsetmektedir. Bu nedenle, çalışmamızda esas itibariyle ipotek 

üzerinde durulmuştur. 

İpotek, bir alacağın temini için kurulan bir taşınmaz rehini (MK m.881) türü 

olup, işlevi kişisel bir alacağa400 teminat sağlamaktır. İpoteğin halen var olan veya 

ileride var olacak ya da var olması olası bir alacağı temin etmek üzere kurulması da 

mümkündür401. Bir rehin hakkı olan ipotek, fer’i nitelikte olup teminat altına aldığı 

alacağa bağlıdır.402 İpoteğin bir alacağa bağlı olması403 aşağıda bahsedeceğimiz ve 

menkul kıymetleştirme açısından önemli olduğunu düşündüğümüz bazı sonuçlar 

doğurmaktadır. 

2- Anapara ve Üst Sınır İpoteği Ayrımının Menkul Kıymetleştirmede Önemi 

Bir taşınmaz üzerinde ipotek kurulabilmesi için, kural olarak alacağın miktarı 

ve rehin konusu taşınmazın açıkça belirtilmesi gerekmektedir (MK m. 851 ve 854). 

                                                 
397  OĞUZMAN/SELİÇİ/ÖZDEMİR-OKAY, s. 17; EREN, s.46 
398 GÜRSOY/EREN/CANSEL, s.1010; AYBAY/HATEMİ, s. 187. 
399 OĞUZMAN/SELİÇİ/ÖZDEMİR-OKAY, s. 694; AKİPEK, Ayni Haklar, s.226 
400 Teminat altına alınacak alacağın mutlaka para alacağı olması gerekmez, Türk parası olarak 

gösterilmek şartıyla bir yapma veya yapmama edimi veya para dışında bir verme borcu için de ipotek 

kurulabilir. Bkz. OĞUZMAN/SELİÇİ/ÖZDEMİR-OKAY, s. 742; ERTAŞ, s.526 
401 OĞUZMAN/SELİÇİ/ÖZDEMİR-OKAY, s. 741; AYBAY/HATEMİ, s. 187; ESENER/GÜVEN, 

s.454. 
402 AKİPEK, Ayni Haklar, s. 226; AKİPEK/AKINTÜRK, s.732; ESENER/GÜVEN, s.426; 

GÜRSOY/EREN/CANSEL, s. 1012 
403 OĞUZMAN/SELİÇİ/ÖZDEMİR-OKAY, s.743-747; AKİPEK/AKINTÜRK, s.786; ALTAY, 

Sümer/ESKİOCAK, Ali: Türk Medeni Hukukunda Taşınmaz Rehni, İstanbul, 2007, s.217 
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Belirlilik ilkesi404 olarak adlandırılan bu ilke, iki temel ayrıma tabi tutulabilir. 

Bunlardan ilki taşınmazın belli olması, ikincisi ise alacağın belirli olmasıdır. 

Taşınmazın belirli olmasına ilişkin açıklarımızı yukarıda yaptığımızdan burada tekrar 

değinmeyeceğiz.405 

Rehin hakkı kural olarak fer’i bir hak olup, varlığı temelde bir alacak 

hakkının varlığına bağlıdır.406 Kanun koyucu sadece alacağın belirli olmasını yeterli 

görmemiş, alacağın tutarının da belirtilmesini istemiştir (MK m.851). 

İpotek kural olarak önceden belli bir alacak için, miktarı Türk parası veya 

yabancı para gösterilerek kurulabilir (MK m.851/I). Diğer bir deyişle rehnin 

kurulması anında alacak tutarı belli olmalıdır. Bu tür rehne anapara, sermaye, sabit 

meblağ ipoteği veya kesin rehin denilmektedir.407  

Rehnin kurulması anında alacak miktarının belli olmadığı hallerde azami had, 

üst sınır veya maksimal ipotek de tesis edilebilir.408 Dolayısıyla ipotek sadece 

doğmuş alacaklar için değil doğacak ve hatta doğması mümkün alacaklar için de 

kurulabilir.409 Üst sınır ipoteği sadece alacak tutarının belli olmadığı durumlarda 

kurulmayıp, alacağın belli olduğu durumlarda da kurulabilir, bu yönüyle üst sınır 

ipoteği genel bir ipotek tipi olarak ifade edilmiştir.410  

                                                 
404 Öğretide tahsis, özellik ve hususiyet kavramları da kullanılmakta olup, terminoloji için bkz. 

GÜLEKLİ, Yeşim: İpoteğin Taşınmaz ve Alacak Açısından Kapsamı, 1992, s.64 dipnot: 2, 3 ve 4 
405 Bkz. bölüm § 4.II.A.1/b/cc 
406 AKİPEK/AKINTÜRK, s.756; KÖPRÜLÜ/KANETİ, s.217 
407 AKİPEK/AKINTÜRK, s.757; KÖPRÜLÜ/KANETİ, s.203; GÜLEKLİ, s.65; ERTAŞ, s.387 
408 KÖPRÜLÜ/KANETİ, s.288; AKİPEK/AKINTÜRK, s.760;  ESENER/GÜVEN, s.434; GÜLEKLİ, 

s.76; CANSEL, Erol: Maksimal İpotek, Banka ve Ticaret Hukuku Haftası, 1959, s.417 (Maksimal); 

KUNTALP, Erden: Anapara ve Üst Sınır (Maksimal) İpotek Ayrımı, Ankara, 1989 (İpotek Ayrımı), 

s.16 
409 ESENER/GÜVEN, s.434; nitekim bu tür ipotek için “ileride vücut bulacak alacaklar ipoteği” 

teriminin kullanılması teklif edilmiştir. Bkz. CANSEL, Maksimal, s.418 
410 KUNTALP, İpotek Ayrımı, s.22 
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Anapara ve üst sınır ipoteği ayrımı, bunların alacaklıya sağladığı teminat 

kapsamında önem arzetmektedir.411 Anapara ipoteğinde anapara haricinde; takip 

masrafları, gecikme faizleri, akdi faizler (MK m. 875) ile alacaklının taşınmazın 

korunması için yaptığı zorunlu masraflar örneğin sigorta primleri (MK m. 876) 

rehnin sağladığı teminatın kapsamına girer. Üst sınır ipoteğinde ise tapu kütüğüne 

yazılmış olan alacak miktarı, taşınmazın en çok bu miktara kadar alacağın 

güvencesini oluşturacağını; MK’nun 875. ve 876. maddelerinde yer alan masrafların 

da bu tutara dahil olduğunu göstermektedir.412 

Anapara ipoteğiyle teminat alınan kredi alacaklarının menkul 

kıymetleştirilmesinde hiç kuşku bulunmamaktadır. Anapara ipoteğinde alacak tutarı 

ve teminatın tutarının belirli olması ihraç edilecek menkul kıymetlerin de anapara ve 

faiz ödemelerinin de tutarlı ve sabit olmasını sağlayacaktır.  

Üst sınır ipoteği özellikle ticari kredilerin teminatı olarak ülkemizde bankalar 

tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Banka ve firmalar arasında sürekli bir ticari 

ilişki kurulması bu tip ipoteği zorunlu kılmaktadır. Konut kredilerinde alacak 

miktarının önceden belirli olması nedeniyle anapara ipoteği söz konusu olacaktır, 

ancak mevcut konutun teminat gösterilerek kredi kullanılmasında (buradaki amaç 

konut alımını finanse etmek değil, bir ticari kredi gibi konutu teminat gösterip 

yatırım amacı taşımaktadır) kredi tutarı önceden belirli olmadığından üst sınır 

ipoteğinin kullanılması gerekecektir.  

Kanaatimizce menkul kıymetleştirmeye en uygun krediler anapara ipoteği ile 

teminat altına alınmış krediler gibi gözükse de; üst sınır ipoteğinin ticari hayatta daha 

                                                 
411 SİRMEN, İpotekli Alacak, s.216 
412 AKİPEK/AKINTÜRK, s.760 
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geniş uygulama alanı bulması ve üst sınır ipoteğinin sürekli bir kredi ilişkisi (cari 

hesap gibi) oluşturması nedenleriyle anapara ipoteğine göre daha elverişli olacaktır. 

Nitekim Alman Hukukunda üst sınır ipoteği yerine irat senedinin sıklıkla 

kullanılması413, üst sınır ipoteğinin nakit akımı yani düzenli parasal akış 

sağlamasından kaynaklanmaktadır. 

3- Yabancı Para Üzerinden İpoteğin Menkul Kıymetleştirmeye Etkisi 

İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının yabancı para üzerinden ihraç 

olanağı bulması veya yatırımcıların yabancı olması durumunda ipoteğin yabancı para 

üzerinden kurulması önem arz etmektedir. 

Kural olarak taşınmaz rehni kurulması için, alacak tutarı Türk Parası olarak 

tapu kütüğünde gösterilmelidir (MK m. 851/I). Bununla beraber belirli koşullar 

altında yabancı para üzerinden veya yabancı paraya endeksli olarak ipotek 

kurulabilmesi mümkündür (MK m. 851/II) .  

Yabancı para üzerinden ipotek kurulmasının ilk şartı, bir kredinin 

bulunmasıdır. Her türlü alacak için ipotek kurulabilir ancak yabancı para ipoteği 

kurulabilmesi için alacağın döviz veya dövize endeksli krediden kaynaklanması 

gerekmektedir.414  

İkinci olarak, kredinin yabancı para üzerinden veya yabancı para ölçüsünden 

verilmiş olması gerekir. Bakanlar Kurulunun 2002/3831 sayılı kararı415 uyarınca T.C. 

Merkez Bankasınca alım ve satım konusu yapılan dövizler üzerinden yabancı para 

                                                 
413 GÜLEKLİ, s.77, dipnot:39 
414 SİRMEN, Lale; “Yeni Türk Medeni Kanununda Yabancı Para Üzerinden Taşınmaz Rehni 

Kurulmasına İlişkin Düzenlemeler”, AÜHFD, C.52, Sa.1, S.1-12, s.3 (Yabancı Para); GÜLEKLİ, 

s.69; ayrıca dış kaynaklı kredi tanımı için bkz. BURCUOĞLU, Haluk: Hukukçu Gözü İle Banka 

Uygulamasında İpotekle İlgili Önemli Sorunlar, Pamukbank Eğitim Yayınları, 1991, s.14  
415 23.03.2002 tarih ve 24704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Taşınmazlar Üzerinde Rehin Hakkı 

Kurulabilecek Yabancı Paralar Hakkında Karar” 
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ipoteği kurulabilir. Uygulamada kuyumculuk yapan  gerçek ve tüzel kişilere fiziki 

teslim suretiyle kullandırılan “Altın Kredisi” Merkez Bankası tarafından ilan edilen 

yabancı parayla veya dövize endeksli olarak verilen kredilerden olmadığından, 

yabancı para üzerinden ipotek kurulması mümkün değildir.416  

Üçüncü olarak kredinin bir kredi kuruluşu tarafından verilmesi gerekir. 

Yabancı para üzerinden ipotek kurulmasında, kredi kurumu417 lehine yabancı para 

üzerinden ipotek kurulduktan sonra, kredi alacağının temlik edilmesi durumunda 

ipotek yine yabancı para üzerinden olmaya devam etmektedir.418 Dolayısıyla kredi 

kurumu olan banka tarafından yabancı para üzerinden verilen kredi için yabancı para 

üzerinden kredi kullanıldıktan sonra, menkul kıymetleştirme işlemi sonucu bu kredi 

alacağının özel amaçlı kuruluşa (ülkemiz açısından yatırım fonuna) temlik edilmesi 

durumunda yabancı para ipoteği aynen korunacaktır. 

Yabancı para üzerinden veya yabancı paraya endeksli olarak ipotek kurulması 

için gerekli şartları taşımamasına rağmen bir ipotek kurulmuşsa, yabancı para ipoteği 

kurulmamış olur. Öte yandan söz konusu tescilin MK m. 851/I uyarınca Türk Lirası 

üzerinden ipotek olarak kabul edilebilmesi için Türk Parası üzerinden bir değerin 

gösterilmesi gerekir. Bu değer de gösterilmediğinden geçersizlik söz konusu 

olacaktır.419 

                                                 
416 TBB’nin 07.02.2003 tarih ve “Yabancı Para İpoteği” konulu konferansında Seza REİSOĞLU 

tarafından yapılan sunum. (http://www.tbb.org.tr/tr/ArastirmaveYayinlar/KonferansSunumlari -

11.10.2010 tarihinde ulaşılmıştır.) Ayrıca bkz. TCMB’nın 10.02.2004 tarih ve 2004/YB-10 Sayılı 

“İhracat Taahhütlü Altın Kredilerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” Genelgesi 
417 T.C. Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 04.06.2002 tarih ve 074/123-1852 sayılı 

genelgesi uyarınca yurtiçi kredi kurumları için kuruluş kanunlarından veya ibraz edecekleri yetki 

belgelerinden kredi verme amaç ve faaliyeti içinde olduklarının anlaşılması durumunda ve yurtdışı 

kredi kurumlarının ise, kredi vermeye yetkili olduklarını gösterir belgenin noter onaylı Türkçe 

tercümesini sunmaları durumunda kredi kurumu olarak kabul edilmektedir 
418 SİRMEN, Yabancı Para, s.5 
419 KUNTALP, Yabancı Para, s.306; SİRMEN, Yabancı Para, s.8 

http://www.tbb.org.tr/tr/ArastirmaveYayinlar/KonferansSunumlari.aspx?Year=2003%20-%202002
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4- İpotek Dışındaki Taşınmaz Rehinlerinin Menkul Kıymetleştirmede 

Kullanılması 

İpotek teminatlı veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin dayanağını oluşturan 

teminat varlıklar ipotekle teminat altına alınmış alacaklardan oluşmaktadır. (III-59.1 

TMK Tebliğ m.9; III-58.1 VİDMK Tebliğ m. 3/1-g) Hemen hemen hiç uygulaması 

olmayan ipotek dışındaki taşınmaz rehniyle (ipotekli irat senedi ve ipotekli borç 

senedi şeklindeki) teminat altına alınmış alacaklar, teminat varlıklara dahil olamaz. 

İrat senediyle taşınmazın değeri bağımsızlaştırılıp bir menkul kıymete 

bağlanmakta, borçlu sadece taşınmazın değeriyle sorumlu olmaktadır. İrat senedinde 

asıl amaç taşınmaz değerinin tedavülünü sağlamaktadır. Bu ipotek türünde borçlunun 

şahsî sorumluluğu değil, taşınmaza malik olmaktan kaynaklanan aynî sorumluluğu 

yani taşınmaz mükellefiyeti bulunmaktadır.420 İrat senedi için bir temel alacağın 

varlığı aranmaz, nitekim MK’da temel bir alacak olsa bile irat senedinin 

düzenlenmesiyle bu alacağın yenilemeyle son bulacağı ifade edilmiştir. İrat 

senedinde, bir alacağın olmaması bu rehin türünün menkul kıymetleştirme için uygun 

olmadığı sonucunu doğurmaktadır. Zira menkul kıymetleştirme için mutlaka teminat 

altına alınmış bir alacak bulunması gerekmektedir.  

İpotekli borç senedi ise, ipotek ile irat senedi arasında her iki taşınmaz 

rehninin belli özelliklerini bünyesine taşıyan bir rehin türüdür. İpotekli borç 

senedinde, borçlu taşınmazın değeri dışında kişisel malvarlığıyla da sorumludur. 

İpotekli borç senedinde, rehine temel bir alacağın bulunması nedeniyle bu ipotek türü 

menkul kıymetleştirme işlemi için kullanılabilir. Ancak, mevcut hukuki 

                                                 
420 KUNTALP, Erden; “Medeni Kanun Hükümleri Açısından İpotekli Borç Senedi”, Teori ve 

Uygulama Açısından İpotekli Borç Senetleri Sempozyumu- Bildirileri ve Tartışmaları, Ankara, 1984, 

S.5-17, s.7 
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düzenlemeler menkul kıymetleştirmede ipotek dışındaki taşınmaz rehinlerinin 

kullanımına izin vermemektedir.( III-58.1 VİDMK Tebliğ m. 15 ve 16) Ancak, 

SPKn’nun 57/3 maddesinde yer alan “…ipotek veya Kurulca uygun görülen diğer 

teminatlar” hükmü uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun ipotek dışındaki diğer 

taşınmaz rehni türlerinin de kullanılmasını sağlamaya yönelik düzenleme yetkisi 

bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, teorik olarak ipotek dışındaki taşınmaz 

rehni türlerinin de kullanılabileceği düşünülebilir.  

B. İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlerde Alacak Rehni İlişkisi 

SPKn’da tanımı yapılan ipotek veya varlık teminatlı menkul kıymetler hukuki 

niteliği itibariyle yukarıda belirtildiği üzere borçlanma senedi hükmündedirler. Diğer 

bir deyişle, senet sahibinin senedi ihraç eden ihraççıya karşı bir alacak hakkı 

bulunmaktadır.  

 Kredi kurumu ipotek, rehin veya başka bir suretle teminat altına alınmış kredi 

alacaklarını teminat gösterip, yatırımcılara borçlanma senedi satmaktadır. Menkul 

kıymet konusu varlık yani İTMK veya VTMK’nın teminatı niteliğindeki kredi 

alacağı, kredi kurumunun malvarlığı içinde kalmakta, bu menkul kıymetlerin 

sahipleri kredi kurumundan alacaklı sıfatını kazanmaktadırlar. Kredi alacakları 

ipotekle teminat altına alındığı zaman, dolaylı olarak ipoteğin sağladığı teminat gücü 

de İTMK sahipleri yani yatırımcılar lehine kullanılmaktadır.  

Öte yandan, bankanın kredi alacakları üzerinde kanundan dolayı İTMK ve 

VTMK sahipleri lehine alacak rehni kurulmamaktadır. Ancak, taraflar arasındaki 

anlaşmayla, kredi kurumu tarafından yatırımcılar lehine alacak rehni kurulmasına 

herhangi bir engel bulunmamaktadır. 
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Eğer İTMK veya VTMK sahipleri lehine rehin kurulursa bunun sonuçlarının 

neler olacağı aşağıda incelenmiştir. 

Alacak hakkı bir şahsî haktır ve bunun sonucu olarak sadece borç ilişkisinin 

tarafları arasında ileri sürülebilir. Oysa alacak rehni, şahsî bir hak olan alacak 

üzerinde ayni bir hak kurulması sonucunu doğurmakta ve üçüncü kişilere karşı ileri 

sürülebilmektedir.421 Menkul kıymetleştirmede varlıklar ve varlıkların özgülenmesi 

sürecinde alacakların üçüncü kişilerin etkisinden korumak amacıyla kurulan alacak 

rehni, alacağın devri ile beraber önemli bir rol oynamaktadır. Diğer bir deyişle, 

İTMK ve VTMK sahipleri lehine, menkul kıymetleştirmeye dayanak varlıklar (kredi 

alacakları) üzerinde rehin hakkı tesis edilmesi durumunda, İTMK ve VTMK 

sahipleri üçüncü kişilerin önünde ayni hak sahibi durumuna geleceklerdir.  

 MK’nun 954 ile 961 maddeleri arasında, alacak ve diğer haklar üzerinde 

rehin hakkı kurulması düzenlenmiştir. Üzerinde rehin kurulabilecek alacak ve haklar 

bağımsız olarak temliki mümkün ve parayla ölçülebilen alacak ve haklardır (MK m. 

954/I).422 Bu kapsamda menkul kıymetleştirme konusu olabilecek kredi 

alacaklarının, başkalarına devri mümkün olduğu sürece, bu alacaklar üzerinde rehin 

hakkı tesis edilebilir.  

V- Sermaye Piyasası İlişkisi 

Menkul kıymetleştirme kaynak firmaya finansman sağlamaktadır. Devralınan 

alacaklar için kaynak firmaya yapılan ödeme, bir finansmandır. Ödeme, alacakları 

devralan kurum veya kuruluşlarca yapılır. Ancak banka kredisinden veya 

faktoringten farklı olarak kaynak firmaya yapılan ödeme, kurum veya kuruluşun 

                                                 
421 SİRMEN, A.Lale: Alacak Rehni, 1990, s.6; AKİPEK/AKINTÜRK, s.867 
422 AKİPEK/AKINTÜRK, s.867; SİRMEN s.27; OĞUZMAN/SELİÇİ/ÖZDEMİR-OKAY, s.815; 

ESENER/GÜVEN, s.510 
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özkaynaklarından değil, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının satışı sonucu 

toplanan paradan yapılır. Menkul kıymetleştirmeyi geleneksel finansman 

yöntemlerinden ayıran ve kuruma adını veren kısım, finansman kaynağının menkul 

kıymet ihracıyla sağlanmasıdır.  

Sermaye piyasası aracı ihracı, SPKn’da sermaye piyasası araçlarının 

ihraçcılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışı 

şeklinde açıklanmıştır. Sermaye piyasası aracı ihracı ilişkisi iki taraflıdır.  

Taraflardan biri ihraççı (fon talep eden veya girişimci) iken, diğeri yatırımcıdır 

(tasarruf sahipleri veya fon arz edenler).423  

SPKn’da ihraççıdan bahsedilmiş ancak ihraççı tanımı yapılmamıştır. SPKr 

tarafından hazırlanan Tebliğlerde de her bir sermaye piyasası aracı için ihraççının 

kim olduğu belirtilmiş olmasına rağmen, herhangi bir tanım yapılmış değildir. 

Sadece SPKr’nun II-31.1 Borçlanma Araçları Tebliğinin424 3/1-f maddesinde 

ihraççıların “Borçlanma araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda 

bulunan veya borçlanma araçları halka arz edilen tüzel kişiler” olduğu belirtilmiştir. 

İhraççıya benzer şekilde, yatırımcıdan da SPKn’da bahsedilmesine rağmen 

bir tanımı yapılmamıştır. SPKr tarafından hazırlanan Tebliğlerde yatırımcı tanıma 

yerine, “nitelikli yatırımcı” tanımı yapılmıştır. Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu 

sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıklar toplamının 1.000.000 

Türk Lirası tutarını aşan gerçek ve tüzel kişiler nitelikli yatırımcıdır (III-39.1 Yatırım 

Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ425 m.3). Nitelikli 

yatırımcı dışında kalan yatırımcılar ise küçük yatırımcı olarak tanımlanabilir. Yerine 

                                                 
423 Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.yatirimyapiyorum.gov.tr/temel-bilgiler/mali-piyasalar.aspx 

(22.02.2011)  
424 RG. 07.06.2013, S. 28670 
425 RG 17.12.2013, S. 28854  

http://www.yatirimyapiyorum.gov.tr/temel-bilgiler/mali-piyasalar.aspx


 160 

göre ticaret şirketleri küçük yatırımcı sayılırken; gerçek kişiler de nitelikli yatırımcı 

sayılabilir.  

Bu kapsamda sermaye piyasası araçlarını ortak olmak, borç vermek veya 

başka amaçlarla (değer artışından kazanç sağlama, taraftarı olduğu spor kulübünü 

desteklemek vb.) satın alan gerçek ve tüzel kişiler yatırımcı sayılırlar.  

VI- Tarafların Menfaatlerinin Dengelenmesi  

Kanun koyucu her zaman güçsüzü (small guys) güçlüye (big guys) karşı 

korumayı temel alan bir düzenleme anlayışı içindedir.426 

Menkul kıymetleştirme sürecinin en başında tüketiciler bulunmaktadır. 

Menkul kıymetleştirmeye konu alacaklar da çoğunlukla tüketicilerin kullandığı 

konut, tüketici, araç, kredi kartı gibi kredilerden doğan alacaklardır. Pek çok ülkede 

olduğu gibi ülkemizde de sözleşmenin zayıf tarafını teşkil eden tüketici yani, kredi 

kullanan veya finansman talep eden kişiler kanun tarafından korunmaktadır.  

Menkul kıymetleştirme sürecinin en sonunda ise yatırımcılar bulunmaktadır. 

Yatırımcılar, nitelikli yatırımcı olarak tanımlanan kurumsal yatırım ortaklıkları, 

fonları veya emeklilik sandıkları olabileceği gibi, bireysel yatırımcılardan da 

oluşabilmektedir. Yine diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sözleşmenin zayıf 

yanını teşkil eden yatırımcı da korunmaktadır. Dolayısıyla, menkul kıymetleştirme 

sürecinde tüketici de, yatırımcı427 da zayıf taraf olarak görülmekte, her ikisinin 

menfaatleri korunmaya değer bulunmaktadır.  

                                                 
426 FRANKEL, s.199 
427 Bahsi geçen yatırımcı küçük yatırımcı olup, nitelikli yatırımcılar (Yerli ve yabancı yatırım fonları, 

emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim 

şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı 

dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar 
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Menkul kıymetleştirme, sözleşmenin zayıf tarafının hem başında hem de 

sonunda bulunduğu belki de tek hukuki ilişkidir. Alacakların oluşturulması ve 

kaynak firmadan ayrıştırılması borçlar hukuku ve tüketici hukuku alanında 

gerçekleşirken, menkul kıymetlerin satışı eşya hukuku ve sermaye piyasası hukuku 

alanında gerçekleşmektedir. Sürecin belirli bir kısmında uygulama imkânı bulan 

kuralların, sürecin diğer kısmında uygulanan kurallardan farklı olması menfaat 

dengesinin bozulmasına neden olabilecektir. Örneğin tüketici lehine yapılan bir 

düzenleme, yatırımcı aleyhine olabilir. Menkul kıymetleştirme ilişkisi içindeki 

tarafların menfaatlerinin dengelenmesi, bir tarafın lehine yapılan düzenlemenin diğer 

taraf aleyhinde yaptığı etkinin dikkate alınmasını gerektirmektedir. 

A. Tüketicinin Korunması  

Menkul kıymetleştirilecek varlıklar, tüketici kaynaklı kredilerden doğan 

alacaklar olduğu zaman tüketicinin korunmasına yönelik önlemler alınması 

gerekmektedir. 

1- Tüketicilerin Aşırı Faizden Korunması 

Tüketicinin korunmasına yönelik önlemlerin başında tüketicilerin yüksek 

faizden korunması gelmektedir. Tüketicinin, sabit faizli kredi kullanabilmesi, 

değişken faizli kredilerin ve gecikme faiz oranlarının önceden belirli kritelere göre 

belirlenmesi ve devlet tarafından kontrol edilmesi ilk akla gelen önlemlerdir. 

Enflasyonlu dönemlerde, menkul kıymetin dayandığı alacakların sabit faizli olması 

veya değişken faizin piyasa koşullarına göre daha yavaş artması yatırımcılar aleyhine 

                                                                                                                                          
ve fon katılma paylarının halka arz tarihli itibariyle en az 1 milyon YTL tutarında Türk ve/veya 

yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişiler) bu kapsamda 

değerlendirilmemektedir. Bkz. SPKr’nun Seri:VIII No:10 Fon Tebliği; III-52.1 Fon tebliği ve III-59.1 

TMK Tebliği 
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olacaktır. Bununla beraber genel yaklaşım kredi faizleri konusunda tüketicinin, 

yatırımcılara tercih edilmesi yönündedir.428 Diğer bir deyişle, yatırımcıların yüksek 

faiz taleplerine karşın, tüketicinin ödeyeceği faizin sınırlanması benimsenmiştir. 

Ülkemizde, tüketicilerin taraf olduğu kredi sözleşmelerinde faizin önceden 

belirli olması (TKHK m.25) diğer bir deyişle sabit faizli kredi olması öngörülmüştür. 

5582 sayılı Kanunla, eski TKHK’nun aksine tüketicilere sabit, değişken veya karma 

faizli kredi kullanabilme imkânı tanınmıştır (eski TKHK m.10/B 12. fıkra; TKHK 

m.36/2). Değişken faizde de tüketici, yüksek faize karşı korunmuş, değişken faizin 

başlangıçta sözleşmede belirlenen oranının, kredi sözleşmesinde belirlenecek olan 

azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla bir endeks429 temel alınarak 

değiştirilebileceği düzenlenmiştir. 

2- Tüketicilerin Alacaklının Değişmesine Karşı Korunması 

Bilanço dışı menkul kıymetleştirme işleminin temelinde bir alacağın 

alacaklısının değişmesi, diğer bir deyişle alacağın temliki bulunmaktadır. Örneğin, 

tüketicilerin kullanmış olduğu kredilerin alacaklısı, menkul kıymetleştirme 

aracılığıyla A bankası yerine B bankasına veya C yatırım fonuna geçmektedir. Hatta 

yeni alacaklının yurtdışında kurulu bir kredi kurumu olması da mümkündür. Bu 

halde, ulusal kredi bilgilerinin yurtdışına çıkarılması eleştiri konusudur.430 Borçlar 

Kanununa göre, borçlunun, alacağın devrine katılması veya onay vermesi şart 

                                                 
428 FRANKEL, s.203, tüketicilerin serbest piyasada oluşan faiz rekabetinden (market competition) 

uzak tutulması şeklinde açıklanmıştır. 
429 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2007/1 sayılı Değişken faizli konut finansmanı 

sözleşmelerinde kullanılabilecek referans endeks Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olarak belirlenmiştir. (RG 05.05.2007, S. 26513) ; yeni TKHK m.36/2 

uyarınca faizin değişken olarak belirlenmesi hâlinde, başlangıçta sözleşmede belirlenen oran, 

dönemsel geri ödeme tutarı başlangıçta sözleşmede belirlenen azami dönemsel geri ödeme tutarını 

aşmamak koşuluyla ve sözleşmede belirlenecek yurt içinde veya yurt dışında genel kabul görmüş ve 

yaygın olarak kullanılan endekslerden en düşük olanı baz alınarak değiştirilebilir. 
430 BAUMS, s.12 
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değildir. Borçlar Kanunumuz alacağın temlikinde borçlunun durumunun 

ağırlaşmasını doğru bulmadığından, önleyici (BK m. 186-188) tedbirler koymuştur. 

431 Bu tedbirlerin en başında; borçlunun haberi olmadan yapılan temlikte, borçlunun 

iyiniyetle eski alacaklıya veya birden çok temlikte son devralan yerine önceki 

devralanlardan birine yapacağı ödeme ile borçtan kurtulması (BK m. 186) yer 

almaktadır. İkinci olarak, kime ait olduğu çekişmeli bulunan bir alacağın borçlusu, 

ifadan kaçınabileceği gibi alacağı tevdi etmekle borçtan kurtulabilir (BK m. 187/I). 

Son olarak, borçlunun hukuki durumunun alacağın temlikiyle kötüleşmemesi432 için 

borçlu eski alacaklıya karşı sahip olduğu itiraz ve defileri yeni alacaklı veya 

alacaklılara karşı ileri sürebilir (BK m. 188/I). 

Bilanço dışı menkul kıymetleştirmede, kredi alacakları bir teminat havuzu 

oluşturacak şekilde bir araya getirilmektedir.  Sayısı binleri bulan kredilerin her biri 

için kredi borçlularına ayrı ayrı haber verilmesi büyük bir iş yükü ve gider 

oluşturacaktır. Genellikle alacaklar özel amaçlı kuruluşa devredilse bile, eski 

alacaklı, alacaklı sıfatıyla değil, özel amaçlı kuruluşa hizmet (alacakların tahsili, icra 

ve takip hizmetleri) sağlayan kuruluş olarak, borçlularla olan ilişkileri vekâleten 

yürütmektedir.433 Borçlular, çoğu kez kredi alacaklarının bir başkasına devredildiği 

bilgisine sahip değildir. 

B. Yatırımcının Korunması  

Sermaye piyasaları bakımından yatırımcıların korunması, yatırımcıların 

aydınlatılması ve suistimallerinin engellenmesi anlamını taşımaktadır. SPKn’nun 1. 

maddesinde de kanunun amacının “tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının 

                                                 
431 TUNÇOMAĞ, s.643; EREN, s.1192; KILIÇOĞLU, s.592 
432 TUNÇOMAĞ, s.645; EREN, s.1193-1194; KILIÇOĞLU, s.593 
433 DOĞRU, s.71; FRANKEL, s.206; BORMAT, s.19 
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korunmasını, düzenlemek ve denetlemektir” olduğu belirtilerek yatırımcının 

korunması ön plana çıkarılmıştır. 

Sermaye piyasalarında yatırımcıların korunması, her bir sermaye piyasası 

aracı veya sermaye piyasası faaliyeti için farklılık arzetmektedir. Bu nedenle, menkul 

kıymetleştirmeyle ilgili yatırımcıların korunmasında kanuni düzenlemelere özel 

olarak değinmekte yarar görmekteyiz. 

1- Kaynak Firma Bağlantılı Yatırımcıların Korunması 

Yatırımcıların korunmasını gerektiren ilk durum, kaynak firmayla bağlantılı 

sorunlardır. Kaynak firma ve ihraççının aynı kişiler veya ilişkili şirketler434 olması 

durumunda menkul kıymetleştirilecek varlıkların gerçek durumu yatırımcılara 

yansıyan bilgilerden farklı olabilir. Diğer bir deyişle, ihraççı (örneğin banka veya 

konut finansmanı fonu) tarafından kaynak firmadan (ihraççının iştiraki veya yönetimi 

altındaki şirket) gerçek değerinin üzerinde devralınan varlıklar menkul 

kıymetleştirme konusu yapılabilir. Örneğin kaynak firmanın sahip olduğu 100 

                                                 
434 TMS 24’te ilişkili taraf tanımı şu şekildedir. “İlişkili taraf: Finansal tablolarını hazırlayan 

işletmeyle (bu Standartta ‘raporlayan işletme’ olarak kullanılacaktır) ilişkili olan kişi veya işletmedir. 

(a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle 

ilişkili sayılır: Söz konusu kişinin, (i) Raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol 

gücüne sahip olması durumunda, (ii) Raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması 

durumunda, (iii) Raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici 

personelinin bir üyesi olması durumunda. (b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması 

halinde işletme raporlayan işletme ile ilişkili sayılır: (i) İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun 

üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile 

ilişkilidir). (ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun 

üyesinin) iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde. (iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş 

ortaklığı olması halinde. (iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer 

işletmenin söz konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde. (v) İşletmenin, raporlayan işletmenin 

ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma 

sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir 

plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de raporlayan işletme ile ilişkilidir. (vi) İşletmenin 

(a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi halinde. 

(vii)(a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması 

veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi 

olması halinde. (viii)İşletmenin veya onun bir parçası olduğu grubun başka bir üyesinin, raporlayan 

işletmeye veya raporlayan işletmenin ana ortaklığına kilit yönetici personel hizmetleri sunması 

halinde.” (RG 31.12.2005, S. 26040) 
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milyon lira değerindeki alacaklar, ihraççı firma tarafından 150 milyon liraya 

devralınmış ve bu değer üzerinde menkul kıymetleştirilip yatırımcılara satılmış 

olabilir. Kaynak firma ve ihraççı arasındaki ilişki, kaynak firmaya daha fazla 

finansman sağlama, bu tip bir hileli davranışa neden olabilir. Değerin üzerinde alacak 

temellük etme, hileli davranış sonucu olabileceği gibi, yeterli araştırma yapmamadan 

da kaynalanabilir. Ancak her iki durumda da, yatırımcıların sahip olduğu sermaye 

piyasası araçlarının dayanağı varlıkların değeri gerçek değeri olmayacaktır.  

Menkul kıymetleştirmede yukarıda bahsi geçen sorunlardan korunmak için, 

yapılacak ihraçta kurumsal yatırımcılara pay ayrılması, bağımsız derecelendirme ve 

değerlendirme kuruluşlarınca derecelendirme ve değerleme hizmeti verilmesi ve 

kredi kurumları tarafından garanti verilmesi önerilmiştir.435 Yapılacak bir ihraçta 

kurumsal yatırımcılar (yatırım fonları, sigorta şirketleri vb. ), yatırım yapacakları 

alanlarda analiz yapacak personel istihdam etmektedirler. Kurumsal yatırımcılar 

bireysel yatırımcılardan farklı olarak yatırım yapmadan önce kendi incelemeleri ve 

analizlerini yaparlar ve ek bilgi sahibi olurlar. Kurumsal yatırımcıların yapmış 

oldukları analiz ve incelemeleri üçüncü kişilerle paylaşmamalarına rağmen, bir 

sermaye piyasası aracının ihracına gösterdikleri talep ve istek, ihraç edilen sermaye 

piyasası aracının değeri konusunda gösterge sayılabilir. 

Öte yandan, SPKn’da menkul kıymetleştirilecek varlıkların değerinin 

bağımsız kurumlar tarafından belirlenmesinin (SPKn m. 57/5; eski SPKn m.38/A 

4.fıkra) gerekmesi, yatırımcıların korunması amacını taşımaktadır. 

                                                 
435 BAUMS, s.12 
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2- Piyasa Risklerinden Yatırımcının Korunması 

Mevcut faiz oranlarının düşmesi durumunda, kredi kullananların yeni kredi 

kullanmak suretiyle eski kredi borcunu ödemesi alışalagelmiş bir durumdur. Kredi 

borcunun zamanından önce ödenmesi, yatırımcılar açısından istenmeyen iki sonuç 

doğurmaktadır; 

 Bunlardan ilki teminat varlıkların erken itfasının, menkul kıymetlerin de 

erken itfasına neden olmasıdır. Örneğin 10 yıl vadeli bir kredi alacağı menkul 

kıymetleştirildiğinde ihraç edilecek menkul kıymetlerin de vadesi 10 yıl olacak; 

tüketicinin borcunu erken ödemesi yatırımcıya da erken itfa yapılmasına neden 

olacaktır. İkinci olarak, erken ödemeyle yatırımcılar gelecekte alacakları faiz 

gelirinden vazgeçmiş sayılmaktadırlar.  

Yatırımcıların alacakların erken ödenmesinden kaynaklanan zararlarını 

azaltmak amacıyla birden fazla önlem alınabilmektedir. Menkul kıymetleştirilecek 

alacakların birden fazla kaynaktan sağlanması bunlardan biridir. Borçlulardan bir 

kısmı kredi borcunu erken ödeyebilir, ancak çoğunluğunun veya tamamının, faiz 

oranlarının kısa bir sürede aşırı düşmesi dışında436, borcunu erken ödemesi olası 

değildir. Borcun vadesinden önce ödenmesinin engellenmesi de uygulanabilecek bir 

diğer yöntemdir. Borcun erken ödenmesini engellemek üzere, kredi sözleşmelerinde 

erken ödeme cezasına yer verilebilir. Kredi sözleşmelerinde erken ifa halinde erken 

ödeme cezası ödenmesi kararlaştırılabilir (BK m. 96), konut finansmanı 

kapsamındaki kredilerde tarafların belirleyebileceği erken ödeme cezasının, tüketici 

tarafından kredi kurumuna ödenen tutarın %1 veya %2’sini aşamayacağı 

düzenlenmiştir (TKHK m.37/2; eski TKHK m.10/B, 14.fıkra). Konut finansmanı 

                                                 
436 Faiz oranlarından aşırı değişime karşı vadeli işlemler ve swap yapılabilir.  
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dışındaki kredilerde, borcun erken ifası durumunda kanunun gösterdiği sınırlar 

içersinde taraflar serbestçe bu oranı belirleyebilirler (BK m.26 ve 27; BK m.19 ve 

20).  Ticari kredilerde bu oran yurtdışında erken ödenen tutarın %20’sine kadar 

çıkabilmektedir.437 

Bu kapsamda, hukukumuz açısından, kredi borcunun erken ödenmesi 

durumunda yatırımcı ve tüketici arasında ara bir çözüm bulunduğu söylenebilir. 

C. Alacaklıların Korunması  

 Menkul kıymetleştirmeyle kaynak firmanın en değerli varlıkları firma dışına 

(alacağın temliki veya alacak rehniyle) çıkarılmaktadır. Kaynak firmadan teminatsız 

alacaklılar (alacağı rehinle veya kambiyo senediyle güvence altına alınmamış), 

kaynak firmanın borçlarını ödeyememesi durumunda icra takibi yapabilecekleri 

malvarlığı bulamayabilirler. Ancak, menkul kıymetleştirmeyle kaynak firmanın bazı 

varlıkları firma dışına çıkmakla beraber, firmaya nakit girişi sağlanmaktadır. 

Alacaklılar açısından, gelecekte gelir getirecek varlıkların yerine bugünden firmanın 

nakit sağlaması onlar açısından daha elverişli olacağı savunulmaktadır.438 Ancak bu 

görüş, kaynak firmanın menkul kıymetleştirmeden gelen nakdi hileli yollarla firma 

dışına çıkarabileceği bu yüzden alacaklıların gelen nakitten faydalanamayacağı 

gerekçesiyle eleştirilmiştir.439 Firmaların hileli yöntemlere başvurması her zaman 

mümkündür, ancak menkul kıymetleştirmenin diğer finansman yöntemlerinden farkı; 

                                                 
437 FRANKEL, s.204, konuya ilişkin mahkeme kararı için bkz.  http://caselaw.findlaw.com/co-court-

of-appeals/1519884.html  (19.01.2012) 
438 SCHWARZ, The Alchemy, s.146; LUPİCA, (Circumvention),  s.235; GÜNNEWİG, Martin: 

Unternehmenpolitik des “Rosinenpickens” im Privatkundengeschaft eines 

Versicherunguntennehmens, Köln, 1998, s.18 
439 KOTHARİ, s.105; DOĞRU, s.63; ÖCAL, s.64; Bkz. JANGER, s.309 (Varlıkların devri ile üç 

farklı muhasebe işleminin yapılması gerekmektedir. İlk olarak devredilen varlık bilanço aktiflerinden 

çıkarılacak, ikinci olarak elde edilen nakit için borç kaydı yapılacak, son olarak varlıklarla ilgili 

yükümlülükler varsa bunlar borç olarak bilançoda yer alacaktır. Söz konusu muhasebe işlemlerinde 

yapılacak herhangi bir hileli işlem, ABD’deki Enron olayında olduğu gibi, kaynak firmanın mali 

durumunun olduğundan farklı görünmesine neden olabilir.)  

http://caselaw.findlaw.com/co-court-of-appeals/1519884.html
http://caselaw.findlaw.com/co-court-of-appeals/1519884.html
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finansman kurumları, derecelendirme ve garantör firmalar ile düzenleyici ve 

denetleyici kamu otoritelerinin sürece dâhil bulunmasıdır. Bu nedenle, hileli 

işlemlerin önlenmesi ve tespiti daha kolaydır. Kaldı ki, mali durumu bozuk bir 

firmanın alacaklılardan mal kaçırmak için menkul kıymetleştirme gibi sofistike ve 

zor bir süreçten ziyade muvazaalı satış ve kira işlemleri gibi daha kolay yolları tercih 

etmesi akla daha yatkındır. 
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 Varlıkların tedavül ettirilmesi, daha doğrusu varlıkların değerinin ticareti 

mümkün, serbestçe alınıp satılabilen vasıtalara dönüştürülmesi fikri tarih boyunca 

varlık sahiplerinin zihnini meşgul etmiştir. Bireylerin sahip oldukları varlıkları 

satmak, rehnetmek veya kiraya vermek dışında paraya dönüştürebilecekleri en 

önemli seçenek varlığın değerini senede dönüştürme ve bu senedin satışıdır. 

Malvarlıksal haklar, hukuk düzeninin elverdiği ölçüde bir senede dönüşebilir. 

Örneğin alacak hakkı bonoya, tahvile, ipotek teminatlı menkul kıymete vb. 

bağlanabilir. Bu şekilde alacaklar tedavül imkânı kazanmış olurlar. Senetlerin 

ticarete konu olması, diğer bir deyişle hukuken tedavül etmesinden ziyade fiilen 

tedavül etmesi ise sermaye piyasaları vasıtasıyla gerçekleşmektedir.  

“Varlıkları bul”, “senede dönüştür” ve “senedi sat” şeklindeki bu sürece 

“menkul kıymetleştirme” denilmektedir.  

Menkul kıymetleştirme; hukuk sistemleri (Alman ve Amerikan Tipi menkul 

kıymetleştirme), kaynak firma sayısı (Tekli ve Çoklu Menkul kıymetleştirme), 

bilanço (Bilanço-İçi ve Bilanço-Dışı Menkul kıymetleştirme) esas alınarak farklı 

şekilde sınıflandırılabilir.  

Öğretideki baskın görüş, varlıkların üçüncü bir kişiye devredilmeden yapılan 

menkul kıymetleştirmenin, gerçek bir menkul kıymetleştirme olmadığı yönündedir. 

Ancak, tarafımızca menkul kıymetleştirme “likit olmayan varlıkların gelirlerinin, 

sınırlı sorumluluk ilkesi gözetilerek alım satımı mümkün sermaye piyasası araçları 

şeklinde ihraç edilmesi” şeklinde kabul edilmiştir. Bu çıkarımımız 21.02.2007 tarih 

ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
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Yapılması Hakkında Kanun ile de desteklenmektedir. 5582 Sayılı Kanunda menkul 

kıymetleştirmenin bir tanımı yapılmamış olmakla beraber, menkul kıymetleştirme 

için varlıkların üçüncü bir kişiye devredilmesi şartı aranmamakta, mevzuatımıza hem 

bilanço içi (SPKn md 59)  hem de bilanço dışı (SPKn md.58) menkul kıymetleştirme 

farklı maddelerde düzenlenmektedir. 

Hukukumuzda, MK’da düzenlenmiş olan taşınmaz karşılığı tahvil çıkarma, 

seri halinde ipotekli borç senedi ve irat senedi çıkarma ve rehinli tahvilat esasen birer 

menkul kıymetleştirmedir. Ancak söz konusu araçlar, yaygın bir şekilde 

uygulanamamıştır. Bu durumun en önemli sebebi, taşınmaz karşılığı tahvil çıkarma, 

seri halinde ipotekli borç senedi ve irat senedi çıkarma ve rehinli tahvilatın kime, 

nasıl ve ne şekilde satılacağının düzenlenmemiş olmasıdır. Diğer bir deyişle, sözü 

edilen araçların uygulamaya konulamama nedeni “varlıkları bul”, “senede dönüştür” 

ve “senetleri sat” şeklindeki menkul kıymetleştirme sürecindeki “senetleri sat” 

aşamasının eksik olmasıdır. 

Sermaye piyasası araçlarının satışı SPKn’da düzenlenmektedir. Menkul 

kıymetleştirmeyle oluşturulan senetlerin satışı imkânı 29.04.1992 tarih ve 3794 sayılı 

Kanunla 2499 sayılı SPKn’na eklenen 13/A maddesiyle sağlanmıştır. Ancak söz 

konusu düzenleme taşınmazlara dayalı olarak düzenlenen MK’da yer alan menkul 

kıymetlerden ziyade, taşınmaz dışındaki varlıkları esas almış ve varlığa dayalı 

menkul kıymetlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu menkul kıymet türü 1992-1998 

yıllarında kullanılmış, yüksek enflasyona ve banka mevduatına ikame olacak şekilde 

kullanılmaları nedeniyle 1998 yılı sonrasında ihraç edilmemiştir. 
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 Uzun diyebileceğimiz bir süre (1998-2007 yılları arası 10 yıl) unutulan 

varlığa dayalı menkul kıymetler 21.02.2007 tarihinde 5582 Sayılı Kanunun yürürlüğe 

girmesiyle yeniden popülarite kazanmıştır.  

5582 Sayılı Kanunla pek çok kanunda değişiklik yapılmakla beraber, en 

önemli değişiklikler SPKn’da yapılmış olup taşınmaz ve taşınır varlıkların senede 

dönüşmesi ve senetlerin halka ve yatırımcılara satılması mümkün hale gelmiştir. 

Ancak 5582 Sayılı Kanun her türlü varlığın değil, sadece belirli varlıkların menkul 

kıymetleştirilmesine imkân tanımaktadır. Yürülükteki mevzuat kapsamında 

Ülkemizde gerçekleştirilecek menkul kıymetleştirmede kullanılabilecek varlıklar 

aşağıdaki şekildeki gibi özetlenebilir. 

 

 

 

 

  

 

   

 

* Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kira gelirleri III-59.1 TMK Tebliği ile menkul kıymetleştirilebilir. 

Görüleceği üzere ülkemizde her türlü varlığın menkul kıymetleştirilmesi 

pratik olarak mümkün değildir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası 

Nakit akımı 

yaratan her türlü 

varlık (kira*, 

vadeli satış, 

marka, telif hakkı 

vb.) 

SPKn md. 57  

Konut finansmanı 

sistemi (tüketicilerin 

taraf olduğu konut 

kredileri) 

SPKn md. 58 ve 

59 kapsamında 

menkul 

kıymetleştirilen 

varlıklar (ipotekle 

teminat altına 

alınmış kredi ve 

alacaklar ile 

banka, çeşitli 

kamu kurumları ve 

anonim şirketlerin 

alacakları ve duran 

varlıklar) 
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Kurulu’na oldukça geniş yetkiler vermiş olup, yapılacak alt düzenlemelerle farklı 

varlık türlerinin menkul kıymetleştirilmesi teorik olarak mümkündür. 

5582 Sayılı Kanunu bir bütün olarak ele aldığımızda, hukukumuzda 

devrimsel değişiklikler yapmamıştır. Nitekim doğru olan da budur. Zira mevcut 

hukuk düzenimizde yer alan düzenlemeler (MK, BK ve SPKn) menkul 

kıymetleştirmenin alt yapısını oluşturmaktadır. Yapılan değişiklik ve eklemeler, 

menkul kıymetleştirmeyi teşvik ve detaylandırma olarak kabul edilebilir. Menkul 

kıymetleştirmede “varlıkların bulunması” aşaması; Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun, Finansal Kiralama Kanunu, SPKn ve Toplu Konut Kanunu ile; “senede 

dönüşme” aşaması SPKn ile ve “senetlerin satılması” aşaması İcra ve İflâs Kanunu, 

SPKn ve Vergi kanunlarıyla yeniden şekillendirilmiştir. 

5582 Sayılı Kanunu, mevcut düzenlemeleri menkul kıymetleştirme çatısı 

altında, bir araya getirme ve temel oluşturma amacına hizmet etmektedir. 

Dolayısıyla, 5582 Sayılı Kanunla değişiklikler yapılan kanunları tek tek ele almak, 

5582 Sayılı Kanunun amacını gölgeleyecektir. Örneğin, sadece tüketicinin 

korunması açısından 5582 Sayılı Kanuna bakıldığında tüketicinin kredi kuruluşları 

karşında korunmadığı izlemi edinilebilir. Öte yandan, alacaklı durumunda olan 

yatırımcı bakış açısından bakıldığında ise yatırımcının gerektiği gibi korunmadığı 

iddia edilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki, 5582 Sayılı Kanun, ne tüketiciyi ne 

yatırımcıyı ne de bu iki grup arasındaki aracıların menfaatini korumayı amaçlamakta; 

menkul kıymetleştirme denilen sürecin işlemesini sağlamaktadır. 

5582 Sayılı Kanuna ve mevcut menkul kıymetleştirme sürecine ilişkin 

eleştiriler de bulunmaktadır. 5582 sayılı Kanun çerçevesinde ülkemizde çeşitli kredi 

kuruluşları tarafından menkul kıymetleştirme yapılmakla beraber, yapılan ihraçlar 
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varlık teminatlı veya varlığa dayalı menkul niteliğinde olup, satış halka değil nitelikli 

yatırımcılara yapılmıştır. Dolayısıyla ülkemizde, çalışmamız tarihi itibariyle 5582 

sayılı Kanunun gerçekleştirmeyi amaçladığı konut finansmanı sistemine ilişkin 

menkul kıymetleştirme henüz gerçekleşmemiştir. Bu durum konut finansmanı 

sisteminin bazı eksiklikleri bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu eksik noktalar; 

- Ülkemizdeki faiz oranlarının yüksek olması,  

- Türkiye’de bireylerin ve kurumların sermaye piyasalarında yatırım 

yapmaktan çekinmesi,  

- Menkul kıymetleştirme sürecinin, tahvil gibi geleneksel borçlanma araçlarına 

göre karmaşık olması, 

- Konut veya diğer varlıklara dayalı alacaklara dayalı ihraç edilen sermaye 

piyasası araçlarında, kanunen senet sahibi lehine alacak rehni kurulmaması, 

- Menkul kıymetleştirmenin (Mortgage) ucuz ve kolay konut edinme sistemi 

olarak tanıtılması, 

- ABD’de başlayan ardından tüm dünyaya yayılan Mortgage krizi, 

İkinci bir eleştiri, menkul kıymetleştirmenin sermaye piyasalarına has 

“senede dönüşme” ve “senedin satışı” aşamalarının göz ardı edilmesidir. Ülkemizde 

bankalar tarafından, konut finansmanı sistemine dâhil olabilecek kredi türlerinin 

hemen benimsenmesine rağmen, bu kredi alacaklarının yatırım fonlarına devri ve 

menkul kıymetleştirilmesi yoluna gidilmemektedir. Örneğin tüketiciler, Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanunun 22. maddesinde (eski TKHK m.10) düzenlenen 

krediden ziyade 32. maddesinde (eski TKHK m.10/B) düzenlenen krediye 
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yönlendirilmekte, bu kredilerin diğer kredilere göre üstün olduğu (vergisel 

avantajlar) izlenimi verilmektedir. Ancak erken ödeme ücreti, değişken faiz, diğer 

kredilerden farklı temerrüt esasları ve icra takibinin farklı olması gibi 

dezavantajlardan bahsedilmemektedir. Çalışmamızda pek çok defa belirttiğimiz 

üzere, kredi alacakları senede dönüşüp halka satıldığı zaman, kredi kurumları düşük 

faizli kredi verebilmektedir. Senede dönüşmeyen ve halka satılmayan kredi 

alacakları ise, olağan kredilerden farklı olmadığı için tüketicilere doğrudan bir fayda 

sağlamayacaktır.   

5582 Sayılı Kanundaki ayrıksı hükümlerin uygulanması bu haliyle, kredi 

kurumlarına avantaj (icra takip usulleri, erken ödeme ücreti vb.) sağlamaktadır. 

Tüketiciler ise, en önemli avantajları olan düşük faiz imkânından faydalanamadıkları 

gibi, tüketici açısından dezavantajlı (icra takip usulleri, erken ödeme ücreti vb.) 

durumlara da katlanmak zorunda kalmaktadır. 

Üçüncü olarak, 5582 Sayılı Kanun mevcut hukuk kurallarını, konut 

finansmanı sistemi içine tam olarak entegre edememiştir. Çalışmamızda da 

belirttiğimiz üzere, menkul kıymetleştirmenin temelinde; alacak hakkı, alacağın 

devri, alacak rehni, taşınır rehni, taşınmaz rehni, borçlanma senedi, vekâlet 

sözleşmesi gibi medeni hukuk kavramları bulunmaktadır.  

5582 Sayılı Kanunda, rehinle teminat altına alınan kredi alacaklarının senede 

dönüştürülmesi düzenlenmekle beraber rehnin kapsamının ne olacağı (anapara 

ipoteği veya üstsınır ipoteği şeklinde kurulup kurulamayacağı), hangi rehin 

haklarının kullanılabileceği (ipotek dışındaki rehin haklarının kullanılıp 

kullanılamayacağı), hangi alacakların menkul kıymetleştirilebileceği, senet sahibi 

ihraçcı ve varlık sahibi arasındaki hukuki ilişkilerin niteliği (vekâlet sözleşmesi 
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sayılıp sayılamayacağı vb.), alacak hakkının ne şekilde ve hangi kapsamda 

devredileceği (alacağın devri işlemi olup olmadığı), teminat havuzunda yer alan 

varlıklar üzerinde senet sahiplerinin ne tür bir hakkı olduğu (alacak rehni mi, yoksa 

yeni bir tür teminat türü mü? vb.) gibi sorulara cevap verilmemektedir. Örneğin 

SPKn’nun 59. maddesinde, teminat varlıkların ihraç edilecek senetlerin teminatı 

olduğu belirtilmekte yetinilmiş, teminatın ne olduğu (alacak rehni vb.) 

belirtilmemiştir. Oysa menkul kıymetleştirme düzenlemelerimizin bir kısmının örnek 

alındığı Alman Hukukunda, “hukuki sorumluluklar” gibi pek çok konu Medeni 

Kanun ve Borçlar Kanununa atıflar yapılmak suretiyle düzenlemiştir. 

Kanunların bu tip sorulara doğrudan cevap vermesi düşünülemez. Söz konusu 

değerlendirme öğreti tarafından yapılacaktır. Bununla beraber, 5582 Sayılı Kanunda, 

Medeni Kanuna ve Borçlar Kanununa yollama yapmak suretiyle bağlantı kurulması 

öğreti ve uygulayıcılara yorum ve değerlendirme imkânı sunması açısından 

gereklidir.  

Genel olarak menkul kıymetleştirmeye ilişkin ana düzenleme olan Sermaye 

Piyasası Kanunu ile bu kanuna bağlı alt düzenlemelerde, mevcut hukuki kurumları, 

alışılagelmiş hukuki nitelikleri dışında dikkate alınmış olmakla beraber kurulan 

hukuki ilişkilerin nitelikleri ortaya konulamamıştır. Örneğin, varlığa veya ipoteğe 

dayalı menkul kıymetleri ihraç edecek yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerde, 

varlık veya ipotek teminatlı menkul kıymet sahipleri lehine oluşturulan “teminatın” 

alacak rehni mi yoksa kendine özgü yeni bir teminat mı olduğu belirli olmadığı gibi; 

alacağın devrinde devredenin hukuki sorumluluğunun bulunup bulunmadığı açık 

değildir.   
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Sonuç olarak, eksiklikleri bulunmakla beraber 5582 Sayılı Kanun menkul 

kıymetleştirme kurumunu derli toplu bir biçimde düzenlemektedir. Öte yandan, 

gerek yurtiçi sorunlar (kredi faizlerinin yüksekliği, bankaların sisteme sadece kredi 

açısından bakması, yatırım kültüründeki eksiklikler) gerekse de yurtdışı sorunlar 

(ABD’deki Mortgage krizi) menkul kıymetleştirmenin uygulanmasını büyük ölçüde 

engellemektedir. Menkul kıymetleştirme sürecinin de karmaşık ve pek çok hukuki 

ilişki içermesine rağmen, hukuki ilişkilerin niteliklerinin tam olarak ortaya 

konulamaması da, menkul kıymetleştirme kurumuna karşı bir ihtiyatlılık 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda, ilk menkul kıymetleştirmelerin kamu tarafından 

desteklenmesi (belediye varlıklarının menkul kıymetleştirilmesi) ve menkul 

kıymetleştirme sonucu ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının “kira 

sertifikası”440 şeklinde çıkarılmasına imkân tanınması, menkul kıymetleştirmeyi 

topluma tanıtmada oldukça faydalı olacaktır. 

  

                                                 
440 Her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından ihraç 

edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi 

olmalarını sağlayan menkul kıymettir. (III-61.1 Kira Sertifikaları Tebliği md. 3/h) 
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ÖZET 

Varlıkların, menkul kıymetler vasıtasıyla tedavülü kavramı 150 yıllık bir 

geçmişe sahiptir. Modern menkul kıymetleştirme, ilk kez Amerika Birleşik 

Devletleri’nde 1970’lerde ipotek teminatlı konut kredilerine yatırım yapmak isteyen 

kurumsal yatırımcıların, ikincil piyasalarda alım-satım yapmalarını kolaylaştıracak 

bir planın parçası olarak yapılandırılmış ve 1980’lerde Avrupa’da da uygulanmaya 

başlanmıştır. 

Menkul kıymetleştirme, hukukumuza yabancı bir kurum değildir. Medeni 

Kanunumuzda düzenlenmiş olan taşınmaz karşılığı tahvil çıkarma, seri halinde 

ipotekli borç senedi ve irat senedi çıkarma ve rehinli tahvilat esasen birer menkul 

kıymetleştirmedir. 

Ancak kavram olarak “varlığa dayalı menkul kıymet” ve “menkul 

kıymetleştirme”, ilk kez 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu’na 3794 sayılı 

Kanun ile eklenen 13/A maddesinde kullanılmıştır. 5582 sayılı Konut Finansmanı 

Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 

menkul kıymetleştirme alanında önemli değişiklikler yapılmıştır. Yürürlükte bulunan 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 57-61’inci maddeleri arasında “Konut ve 

Varlık Finansmanı ile İpotek Finansman Kuruluşları” bölüm başlığı altında konuyla 

iligli temel düzenlemeler bir araya toplanmıştır.  

Menkul kıymetleştirmeye dair önemli alt düzenlemeler ise; Varlığa veya 

İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1 VİDMK Tebliği) ve Teminatlı 

Menkul Kıymetler Tebliğidir. (III-59.1 TMK Tebliği) 
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Öte yandan, yapılan tüm düzenlemelerde, menkul kıymetleştirme kurumunun 

hukuki ilişkilerin nitelikleri ortaya konulamamıştır. Bu duruma, yurtiçi ve yurtdışı 

ekonomik sorunların eklenmesi menkul kıymetleştirmeye yönelik negatif bir algıya 

da neden olmuştur. 

Çalışmamızda özetle; menkul kıymetleştirme kurumunun hukuki niteliğinin 

belirlenmesi yanında, işlemin tarafları mevcut hukuki kavramlar ve kurumlar 

içerisinde irdelenmiştir. Bazı konularda, örneğin ipotek teminatlı menkul kıymet 

sahipleri lehine oluşturulan “teminatın” alacak rehni mi yoksa kendine özgü yeni bir 

teminat mı olduğuna ilişkin tartışmalara ve şahsi kanaatimize yer verilerek gelecekte 

yapılacak çalışmalara yol gösterici olunmaya çalışılmıştır. 
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ABSTRACT 

A bank could securitize a portfolio or part of a portfolio of loans or 

derivatives and sell the associated risk to a third-party investor. Securitization is the 

financial practice of pooling various types of contractual debt such as residential 

mortgages, commercial mortgages, auto loans or credit card debt obligations and 

selling said consolidated debt as bonds to various investors. The principal and 

interest on the debt, underlying the security, is paid back to the various investors 

regularly.  

In Turkey, securitization is regulated by “Law Amending The Laws Related 

To Housing Finance System (Law Number 5582)”. Law Number 5582 arranges 

many laws such as Capital Markets Law (CML) Number 6362, The Law of 

Protection of Consumers Law Number 4077 and 6502 and so on.  

Housing Finance is regulated in CML. According to CML; Housing finance 

is extension of loans to consumers to acquire houses; leasing of houses to the 

consumers through financial leasing; and extension of loans to consumers where 

such loans are secured by the houses that the consumer owns also loans extended to 

refinance the loans explained in this context are also included in the housing finance. 

There are four types of securities regulated in CML. Mortgage Covered 

Bonds and Asset Covered Bonds (Article 59 of CML), Mortgage Backed Securities 

and Asset Backed Securities (Article 58 of CML).  

Mortgage covered bonds and asset covered bonds are debt securities which 

are general obligations of the issuer and secured by assets in the cover pools. Cover 

pools are consist of receivables secured by mortgage, consumer credits, commercial 
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credits, export receivables, receivables from financial and operational 

leasing contracts, receivables of joint stock companies (exclude banks) with activities 

in the production of goods, services and forward sales made to customers. 

On the other hand,  mortgage backed bonds and asset backed bonds are debt 

securities which are belongs to Housing finance fund or Asset finance fund (Article 

58 of CML). In Turkey, Housing finance fund and Asset finance fund are a property 

established by means of the funds collected in return for mortgage  backed securities 

issued on behalf of the mortgage backed securities` holders, in accordance with the 

principle of fiduciary ownership. 

Turkish securitizaitons’ regulations are mainly affected by German 

Pfandbrief Act (mortgage covered bonds and asset covered bonds) and Securities Act 

of 1933 of USA (mortgage backed bonds and asset backed bonds). So while making 

any interpretation one may be benefited from German and USA cases. 

Against that background, our study consists of three sections. In the first 

section of our study, we adress to general defitions and some important keywords. 

The second section adresses to the the concept of securitization, Housing Finance 

System, mortgage backed bonds and asset backed bonds are debt securities and legal 

framework. The third and last section deals with securizaition process, parties of the 

securitization and legal responsibilities of the parties. 

  

http://www.sec.gov/about/laws.shtml#secact1933
http://www.sec.gov/about/laws.shtml#secact1933
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EKLER 

EK-1  

Halka Arz Edilerek Satış Halka Arz Edilmeden Satış 

 

Nitelikli Yatırımcılara Tahsisli Satış 

İzahname hazırlanır. İhraç Belgesi Hazırlanır. İhraç Belgesi Hazırlanır. 

İzahname Ticaret Siciline tescil edilir 

ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 

ilan edilir. 

İhraç belgesi ticaret 

siciline tescil edilmez. 

İhraç belgesi ticaret 

siciline tescil edilmez. 

Bütün yatırımcılara satılabilir. 
Sadece nitelikli 

yatırımcılara satılır.  

İsmen bilinen kişilere 

tahsil edilerek satılır. 

Borsada serbestçe işlem görür. 

Yalnızca nitelikli 

yatırımcılar arasında 

alınıp satılmak üzere 

borsada işlem görebilir. 

Borsada işlem göremez. 

Yatırımcı sayısına ilişkin herhangi 

bir sınır yok. 

Yatırımcı sayısına ilişkin 

herhangi bir sınır yok. 

Yatırımcı sayısı 150'yi 

geçemez. 

 Satışa en erken izahnamenin ve fiyat 

tespit raporunun yayımlanmasını 

takip eden 3. gün başlanabilir. 

İlandan itibaren 10 iş günü içinde 

satışa başlanmalıdır. 

Satışa ihraç belgesinin 

ilan edildiği tarihi takip 

eden 10 iş günü 

içerisinde başlanmalıdır. 

Satışa ihraç belgesinin 

ilan edildiği tarihi takip 

eden 10 iş günü içerisinde 

başlanmalıdır. 

Satış süresi 2 iş gününden az, 20 iş 

gününden fazla olmamak üzere 

ihraççı ve/veya halka arz eden 

tarafından serbestçe belirlenir. 

Satışın azami 10 iş günü 

içinde tamamlanması 

zorunludur. 

Satışın azami 10 iş günü 

içinde tamamlanması 

zorunludur. 
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EK-2 

Yıllar Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı (milyon TL)441 

1992 14.480,59 

1993 52.756,39 

1994 42.299,37 

1995 113.928,45 

1996 41.628,50 

1997 23.000,00 

1998 11.000,00 

Toplam 299.093,3 

 

Yıllar (milyon 

TL)284 
1994 1995 1996 1997 1998 

Tüketici Kredileri 14.798.781  0  6.055.364  9.051.576  11.325.248  

Otomobil Kredileri 4.420.505  0  0  0  0  

Konut Kredileri 12.749.384  8.380.000  0  0  0  

Kredi Kartı 2.422.687  0  0  0  0  

Dövize Endeskli 

Otomobil Kredisi 11.362  0  0  0  0  

Dövize Endeskli 

Konut Kredisi 15.099  0  0  0  0  

İhracat 

İşlemlerinden 

Doğan Alacaklar 0  76.562.379  22.276.070  1.453.482  1.863.596  

Tarım Kredi 

Kooperatiflerinin 

Alacakları 13.195.447  34.509.000  22.792.000  0  0  

Esnaf Sanat Küçük 

İşletmelere Açılan 

İhtisas Kredileri 0  12.974.800  9.512.641  53.153.414  0  

Toplam 47.615.259 132.428.174 60.638.071 63.660.469 13.190.842 
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