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Menkul kıymetleştirme yeni bir kavram olmasa da, finansal sistem için büyük önem arz 

etmektedir. Başta kredi kullandıran kuruluşlar olmak üzere finansal piyasalarda yer alan 

kurumlar menkul kıymetleştirme uygulaması ile alacaklarını vadelerinden önce tahsil 

etmekte ve daha düşük maliyetle fon ihtiyacını karşılayabilmektedir. Farklı ülkelerde 

farklı menkul kıymetleştirme uygulamaları tercih edilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de 

menkul kıymetleştirme uygulamalarından biri olan ve son zamanlarda artan ihraç 

işlemleri ile adını duyuran ipotek teminatlı menkul kıymetler incelenmiştir. Menkul 

kıymetleştirme uygulamalarına neden ihtiyaç duyulduğu, bu uygulamalar arasında neden 

ipotek teminatlı menkul kıymet uygulamalarının tercih edildiği, başarılı uygulanıp 

uygulanmadığı, istenilen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının tespiti amaçlanmıştır. İster 

tercihen ister piyasa koşullarından dolayı menkul kıymetleştirme yapılacak olsun, göz 

ardı edilemeyecek alternatif borçlanma araçları düzeyine gelmiş olduğundan bu 

çalışmadaki tespit ve önerilerin hem ipotek teminatlı menkul kıymetler uygulamalarının 

geliştirilmesi, hem de diğer menkul kıymetleştirme yöntemlerinin uygulamaya konulması 

açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler 

(İTMK)’in Türkiye’ye ilişkin düzenlemeleri ve uygulamadaki özellikleri incelenmiştir. 

Konunun anlaşılmasını sağlamak ve çalışmaya yön verecek olan soruların uygunluğunun 

ve gerçek kesitin ortaya çıkarılması amacıyla literatür taraması yapılmıştır. İpotek 

teminatlı menkul kıymetlerin nitelikleri ve geliştirilmesine yönelik koşullar nitel/nicel 

analizler çerçevesinde incelenmiştir. Bu analizler sonucunda Türkiye’deki İTMK 

ihraçlarının kaynak kurumlar için özellikle daha düşük maliyet ve daha uzun süreli 

borçlanma konusunda alternatif bir araç olduğu, yapılandırılmasının belirlenmesi ve içsel 

zenginleştirmenin oluşumu ortaya konmuştur.  

Bu çalışma, konut finansmanı ve menkul kıymetleştirme sisteminde gerçekleştirilen 

mevzuat değişiklikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. İTMK mevzuatı incelenmiş olup, 

2014 yılında yapılan değişikliklerle yeterli ve kullanışlı yasal bir altyapıya sahip olduğu 

tespit edilmiştir. İlk ihraç tarihi olan 2015 yılından 2018 yılı sonuna kadar olan dönem 

boyunca toplam 15 adet uygulamanın yapıldığı saptanmış olup, bu ihraçlar 

incelendiğinde; Konut Finansman Kuruluşu (KFK) ve İpotek Finansman Kuruluşu (İFK) 

gibi örgütlenmeler yoluyla İTMK ihraç etmeye yetkili kılınmasına rağmen Türkiye’deki 
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ihraçlar sadece bankalar tarafından gerçekleştirildiği saptanmıştır. Ayrıca ipotek teminatlı 

diğer bir uygulama ve bilanço dışı menkul kıymetleştirme işlemi olan İpoteğe Dayalı 

Menkul Değer (İDMK) ihracı gerçekleştirilmemiştir. Bu durum yatırımcıların devlet 

destekli bir İFK olmadığından, sağlam ve ciddi bir denetim yapısına sahip banka 

ihraçlarını tercih ettiği sonucuna ulaştırmıştır. Uzun vadeli konut kredilerinin piyasada 

kısıtlı vadelerle toplanan mevduatla finans edilmesinin güçlüğü açıklanarak 

gerçekleştirilen İTMK uygulamalarının, vade ve maliyet açısından kredi kullandıran 

kuruluşlara alternatif finansman seçeneği getirebildiği saptanmıştır. İTMK 

uygulamalarının en az 5 yıl vadeli çoğunlukla yurt dışı tahsisli satış yöntemi ve yüksek 

derecelendirme notu ile konut kredileri teminatlı ve birçok borçlanma aracına göre daha 

düşük maliyetle gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. İhraç sürecinde oluşturulan 

teminat havuzunun çok geniş tutulduğu tespit edilmiştir. Bu durum güvence açısından 

fayda sağlamakla beraber ihraçlar çoğaldıkça kredilerin etkin ve verimli bir şekilde 

menkul kıymete dönüştürülmesinin önünde engel olacağı saptanmıştır. Bu engelin 

ortadan kaldırılabilmesi için örnek bir İTMK yapılandırılması önerisi yapılmış ve 

özellikle para ve sermaye piyasalarında gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının 

görev ve yetkileri ana hatları ile ortaya konulmuştur.    

Şubat 2019, 83 sayfa 

Anahtar Kelimeler: İpotekli krediler, menkul kıymetleştirme, ipotek teminatlı menkul 

kıymet ve konut finansman sistemi. 
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Securitization is not a new concept; however, it has a great importance for the financial 

system. At first institutions which lent credits, financial institutions charge their 

receivables before their maturity and provide low-cost funding with securitization. 

Different securitization applications are preferred in different countries. In the present 

study, covered bonds which is one of the securitization application recently used in export 

area in Turkey and their practice characteristics were investigated. It was aimed to 

consider that why securitization applications are needed, covered bonds are preferred 

among these securitization applications, whether they are successfully applied or not, and 

also whether the desired results were obtained or not. Securitization will be held either 

preferably or because of the market conditions and alternative debt instruments level that 

cannot be ignored recently has been reached. Thus, the detections and suggestions of the 

present study are important for both improving the covered bonds applications and putting 

into practice the other covered bonds applications. And also, in the present study, covered 

bonds regarding Turkey, their regulations, and practice characteristics were investigated. 

Detailed literature review was performed for providing an understanding of the subject 

and uncovering the questions which direct the study. Characteristics of the covered bonds 

and conditions for their development have been investigated in the framework of the 

qualitative/quantitative analyses. These analyses showed that covered bonds in Turkey 

are alternative tools for the configuration of low-cost and long-term loans and formation 

of inner enrichment. 

The present study was prepared considering the recent legislative changes on housing 

finance and securitization systems. The legislation on covered bonds with the changes 

made in 2014 was examined and it was observed that legislation on covered bonds is 

convenient enough and has a legal background. The date of first export from 2015 to the 

end of 2018, a total of 15 applications have been determined. When examining these 

exports, it was observed that exports in Turkey are performed by banks; however, 

Housing Financing Institution and Mortgage Financing Institution were authorized for 

the export of the covered bonds. In addition, another application of secured mortgage and 

off-balance sheet securitization named mortgage backed securities export has not been 

achieved. This situation showed that financiers preferred bank exports with solid and 

serious insurance control structure because there is not a state-funded mortgage financing 

institutions. It was observed that covered bonds applications were performed by 
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difficulties in financing long-term housing loans with the deposit collected on the market 

with a limited run. And they brought an alternative finance option to the organizations 

which lent credits in terms of cost and maturity. Covered bonds are applied a term of at 

least 5 years and mostly assigned to the abroad sale method with high rating and housing 

loans secured. Covered bonds are also performed with low-cost according to the many 

debt instruments. It was observed that warrant pool is kept in a very wide range during 

export process. This situation is beneficial for providing assurance; on the other hand, it 

prevents effective and efficient conversion of credits to the securities when the exports 

are increased. A suggestion of covered bonds application was prepared to extinguish this 

obstruction and the outlined duties and authorities of the real estate development and 

management appraisers especially in money and capital markets are presented. 

 

 

February 2019, 83 pages 

Key Words: Covered bonds, housing finance system, mortgage loans, securitization 
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1. GİRİŞ 

1.1 Çalışmanın Önemi ve Amacı  

Toplumların en önemli ihtiyaçlarından biri olan konut, temel anlamda insanların barınma 

ihtiyaçlarını karşılayan, bir değere sahip, ömrü uzun süreli olan fiziksel mekan olarak 

ifade edilmektedir. Konut finansmanı ise, 5582 sayılı Konut Finansmanı Sitemine İlişkin 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun1 ile mevzuata kazandırılmış 

olup, tasarruf sahiplerinin konut edinmesi amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, 

konut finansal kiralama yoluyla gerçek ve tüzel kişilere kiralanması, sahip olunan 

konutların teminat altına alınarak tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin ikincil 

piyasalarca yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılması işlemlerinin bütünü olarak 

ifade edilmektedir (Anonim 2018a). 

İpotekli konut finansman sistemi, tüketicilerin uzun vadeli konut kredisine ulaşabilmesini 

sağlayan, kredilerin taksitlerini bütçelerine uygun bir şekilde ödemek suretiyle konut 

sahibi olmalarına imkan tanımaktadır. Kaynak kuruluşlarının uzun vadeli kredi 

kullandırabilmesinin en önemli sebebi, konut üzerinde önemli bir teminat yapısı olan 

ipotek tesis edilmesidir. Konut finansman kurumları, ipotekle teminat altına alınan konut 

kredilerini ikincil piyasalarda menkul kıymetleştirme uygulamalarıyla sermaye 

piyasalarından daha düşük maliyetle fon temin edebilmeleri söz konusu olmaktadır. 

Sermaye piyasası gelişmiş ülkelerde uzun zamandan beri kullanılmakta olan menkul 

kıymetleştirme yöntemi ile kredi kullandıran kuruluşlar hem fon temin edebilmekte, hem 

de yatırımcılar için alternatif bir sermaye piyasası aracı oluşturulmaktadır. Türkiye’de 

yapılan son yasal düzenlemeler ile önemli gelişmeler kaydedilmiş olup, ipotekli konut 

finansman sistemi ile bu sistemin önemli bir parçası olan menkul kıymetleştirmeye ilişkin 

mevzuat çalışmalarının büyük bölümü tamamlanmış bulunmaktadır. Konut finansmanına 

yönelik kredilere dayalı olarak ilk menkul kıymetleştirme uygulamalarının yapılabilmesi 

için Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) yapısına ilişkin ilk düzenleme 1992 yılında 

                                                                                              

1 T.C Resmi Gazete, Tarihi: 21/02/2007, Sayı: 26454 
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3794 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar 

Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname’nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun2 ile mülga 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklik ile eklenen 13/A maddesi 

ile VDMK ihraç edilmesi mümkün hale gelmiş bulunmaktadır. Daha etkin bir konut 

finansman sisteminin sağlanabilmesi için 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 2007 yılında yürürlüğe 

girmiştir.  

5582 Sayılı Kanun ile özellikle Avrupa’da “covered bonds” olarak ifade edilen, bu 

çalışmanın da konusunu oluşturan İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK), konut 

finansman sistemi içinde düzenlenmektedir. Mülga Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen 

maddelerle Sermaye Piyasası Kurulu’na verilen yetkiye istinaden Seri:III, No:33 sayılı 

İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ3 yayımlanarak 

uygulamaya ilişkin bir yol haritası çizdiği görülmektedir. Ancak 6362 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu yürürlükten 

kaldırmasından dolayı alt düzenlemelerinin de yeniden oluşturulması gereği doğmuş ve 

Seri:III, No:33 sayılı İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında 

Tebliğ yürürlükten kaldırılarak bu alanda son, güncel ve bu çalışmanın mevzuat açısından 

temel dayanağını oluşturan III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği4 yürürlüğe 

girmiş bulunmaktadır. 

Uzun vadeli ipotekli konut kredisi kullandırılması ile konut edinimine yardımcı olan 

ipotekli konut finansman sisteminin daha düşük maliyetle ve uzun vadeli fon temin 

etmesi, bu sistemin etkinliğini artıracağı açıktır. Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli 

mevduatla finanse edilmesi yeterli olmamaktadır. Mevduatın alternatifi olarak tahvil gibi 

geleneksel borçlanma araçlarının tercih edilmesi de tahvilin geri ödemesinin 

gerçekleştirilmesinde ihracı gerçekleştiren kurumun mali gücü ve kredibilitesine bağlı 

olarak kullanılabilirlik düzeyi değişiklik göstermektedir. Halbuki uzun vadeli konut 

kredilerinin finansmanında geleneksel yöntemler yerine derecelendirme notunun daha 

                                                                                              

2 T.C Resmi Gazete, Tarihi: 13/05/1992, Sayı: 21227 
3 T.C Resmi Gazete, Tarihi: 04/08/2007, Sayı: 26603 
4 T.C Resmi Gazete, Tarihi: 21/01/2014, Sayı: 28889 
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yüksek olduğu İTMK’lerin tercih edilmesi, kaynak kurumun likiditesi düşük olan finansal 

varlıklarına likidite kazandırarak kredi kullandıran kuruluşlara önemli alternatif 

sunmaktadır. 

Dünyada menkul kıymet ihracı yoluyla işletmelerin finansmanının sağlanması 

bakımından son dönemde, banka kredisi, tahvil ihracı gibi geleneksel yöntemler dışındaki 

finansman yöntemlerinin kullanımı artmaktadır. Menkul kıymetleştirme, bankaların veya 

işletmelerin alacaklarına likidite kazandıran, tahsilat için vade tarihinin beklenmesini 

ortadan kaldıran, düşük maliyetle fon kaynağı sağlayan nakit akımı finansmanı şeklinde 

işlem görmektedir. Bankacılık sistemi içinde yer alan kuruluşların bilançoları 

incelendiğinde, likidite sağlamak için en önemli kalemin teminat nitelikleri olduğundan, 

konut kredileri olduğu gözükmektedir. Yüksek teminat niteliğine sahip konut kredilerinin 

menkul kıymetleştirmeye konu olmaları ve ikincil piyasasının oluşması sektör açısından 

önemli bir gelişme olarak görülmektedir. Bu çerçevede araştırmada öncelikle menkul 

kıymetleştirme ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerin hukuki nitelikleri ve özelliklerine 

ilişkin literatür çalışması, mevzuat ve uygulamaların analizi yapılmıştır. Türkiye’de ihracı 

gerçekleştirilen ipotek teminatlı menkul kıymet uygulamaları tespit edilerek bu 

uygulamaların izin ve ihraç süreci, faydaları, eksik yönleri ve geliştirilmesine ilişkin 

öneriler yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı doğrultusunda cevap aranan sorular 

aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

 İpotek teminatlı menkul kıymetin tanımı ve hukuki niteliği nedir? 

 Türkiye’de ipotek teminatlı menkul kıymet ihraçları hangi amaçla yapılmaktadır? 

 İpotek teminatlı menkul kıymet ihracı kim tarafından nasıl yapılmaktadır? 

 İpoteğe dayalı menkul kıymet yerine neden ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı tercih 

edilmektedir? 

 İTMK ihracı Türk bankacılık sistemi için gerekli midir? 

 Türkiye’de kaç adet İTMK ihracı gerçekleştirilmiştir? 

 Gerçekleştirilen ihraçların özellikleri nelerdir? 

 İhraçlar gereksinimi karşılamakta mıdır? 

 İhraçların eksiklikleri nelerdir? 

 Bilanço dışı menkul kıymetleştirme yöntemi neden tercih edilmemektedir? 
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 İpotek finansmanı kurumu neden oluşturulmamıştır? 

 Teminat havuzu oluşumu nasıl yapılmaktadır? 

 İTMK nakit akımı tablosu nasıl hazırlanmaktadır? 

Araştırma sorularının cevaplarına yönelik mevzuat taraması, ihraççıların özel durum 

açıklamaları, kamuoyuna yapılan açıklamalar, nitel ve nicel araştırmalar sonucunda 

bulgular ortaya konularak sonuç ve çözüm önerilerinde bulunulmaktadır. 

1.2 Çalışmanın Kapsamı 

Çalışmanın konusunu oluşturan İTMK’ler, Türkiye uygulamalarına ilişkin 

değerlendirmeler yapılarak ele alınmaktadır. İster tercihen, ister piyasa koşullarından 

dolayı menkul kıymetleştirme yapılacak olsun, göz ardı edilemeyecek alternatif 

borçlanma araçları düzeyine gelmiş olduğundan bu çalışmadaki tespit ve önerilerin hem 

İTMK uygulamalarının geliştirilmesi, hem de diğer menkul kıymetleştirme yöntemlerinin 

uygulamaya konulması açısından önem taşımaktadır. Türkiye’deki İTMK ihraçlarının 

özellikleri, kaynak kurumlar için özellikle daha düşük maliyet ve daha uzun süreli 

borçlanma konusunda alternatif bir araç olduğu, yapılandırılmasının belirlenmesi ve içsel 

zenginleştirmenin oluşumu ortaya konmaktadır.  

Çalışmanın amacı ve kapsamına değinilen birinci bölümün ardından, ikinci bölümde 

İTMK çalışmalarını kapsayan literatür özeti ele alınmaktadır. Çalışmanın üçüncü 

bölümünde olguyu anlamaya yönelik olarak menkul kıymetleştirmenin tanımı, unsurları, 

özellikleri, süreçte yer alan taraflar ve görevleri, sağladığı faydalar ve sakıncaları, süreci 

ve yöntemler irdelenmektedir. Dördüncü bölümde İTMK’lere ilişkin güncel 

düzenlemelerin yer aldığı III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nden 

faydalanılarak İTMK’lerin hukuki niteliği, ihraççıları, ihraca ilişkin esaslar, ipotek 

havuzunda yer alan teminat varlık ve yönetimi, teminat uyum ilkeleri, teminat sorumlusu 

ve ihraç sonrası alınacak tedbirler saptanarak açıklığa kavuşturulmaktadır. Beşinci 

bölümde Türk bankacılık sisteminde kredi ve mevduata dayalı fiyatlamalar, İTMK ve 

İDMK karşılaştırılması, İTMK ihraç başvuruları ve gerçekleştirilen ihraçlar, İTMK 

yapılandırılması, VDMK ihracı ve İFK oluşturulma sürecine ilişkin nitel ve nicel 
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araştırma sonuçlarına dayalı değerlendirme bulunmaktadır. Altıncı bölümde, yapılan 

araştırma ve tespitler sonucunda menkul kıymetleştirme kavramı ve özellikle İTMK 

uygulamalarına ilişkin çıkarım ve öneriler ortaya konulmuştur.  

1.3 Çalışmanın Materyali ve Yöntemi   

Çalışmada Türkiye konut kredileri ve özellikle İTMK uygulamalarına ilişkin düzenleme 

ve uygulamaların ana hatları ve temel özellikleri ile sorunları incelenmiştir. Konunun 

anlaşılmasını sağlamak ve çalışmaya yön verecek olan soruların uygunluğunun ve gerçek 

kesitin ortaya çıkarılması için literatür taraması yapılmıştır. İTMK ihraçlarının 2015 

yılında uygulanmaya başlaması ve bu uygulamaların mevzuat açısından 2014 yılında 

yürürlüğe giren Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’ni esas alması ile literatür 

taramasının yanı sıra Tebliği’nden detaylı incelenmesi gerektirmektedir. İhraç 

gerçekleştiren kurumların Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamalarının, özel 

durum açıklamalarının ve faaliyet raporlarının araştırılması gerekmektedir. Türk 

bankacılık sisteminin kredi ve mevduat yapısının tespiti, İTMK ihraçlarının tespiti ve 

değerlendirilmesi ile İTMK sürecindeki teminat havuzu oluşumu, ihraç sonrası teminat 

varlıklardan elde edilen ve İTMK yatırımcılarına yapılacak olan anapara ve faiz 

ödemelerinin sağlıklı gerçekleştirilmesine yönelik koşullar nitel ve nicel analizler 

çerçevesinde incelenmiştir. Literatür araştırmasının sonuçları ile uygulama sonuçlarına 

göre menkul kıymetleştirme stratejisi ve kurumsallaşması ile uzman personel 

gereksiniminin ana hatları, temel sorunları ve çözüm yolları, teori, mevzuat ve uygulama 

yönleri ile değerlendirilmiştir.  
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2. ÖNCEKİ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ VE İLAVE ARAŞTIRMA 

GEREKSİNİMİ  

Türkiye’de gerçekleştirilen İTMK uygulamalarının tespiti ve değerlendirilmesine ilişkin 

yapılan literatür taramasında herhangi bir yazılı esere rastlanmamaktadır. Bununla 

birlikte bu çalışmada yer alan bazı bölümlerin ve alt başlıklarının farklı yönleri ile ele 

alındığı çalışmalar yer almaktadır. Bu sebeple bu bölümde sadece farklı yönleri ile ele 

alınan çalışmalar ile özellikle İTMK’lerin mevzuatına ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

Gerçekleştirilen İTMK ihraçlarının tespitine ilişkin bir çalışma yer almadığından 

kurumların Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamalarının, özel durum 

açıklamalarının ve faaliyet raporlarının araştırılması gerekmektedir. 

Hepşen (2005), çalışmasında finanslama yöntemi olarak menkul kıymetleştirme 

yöntemlerinden yurt dışında gerçekleştirilen ipoteğe dayalı menkul kıymetleştirme 

uygulamalarının Türkiye’ye uygunluğunun hukuki, yasal altyapı, finansal açılardan 

değerlendirildiği görülmektedir.  

Gül (2017), makalesinin bir bölümünde Türk bankacılık sisteminde konut kredilerine 

ilişkin İTMK ve İDMK karşılaştırmasına, bankacılık sistemine ilişkin kredi ve mevduat 

açısından tespitlerine ve menkul kıymetleştirme uygulamalarında karşılaşılan risklere 

ilişkin nitel ve nicel yöntemler kullanılarak yapılan tespitler yer almaktadır.  

Yalçıner (2018), çalışmasının menkul kıymetleştirme başlıklı son bölümünde bilanço dışı 

menkul kıymetleştirme yöntemi olan ve ABD’de yaygın olarak gerçekleştirilen ödeme 

aktarmalı menkul kıymetler ihraçlarının erken ödeme oranı, ağırlıklı ortalama faiz oranı 

ve ağırlıklandırılmış ortalama vade hesaplanması ile nakit akım tablolarının oluşturulma 

sürecine ilişkin örnek uygulamalar yer almaktadır.  

İTMK’lerin yasal altlığını oluşturan mevzuat incelendiğinde 2015 yılında gerçekleştirilen 

ilk ihraca kadar önemli değişiklikler gerçekleştiği görülmektedir. Konut finansmanı 

amacıyla verilen kredilere dayalı olarak VDMK ihracına ilişkin ilk yasal düzenleme 1992 

yılında 3794 Sayılı Kanun ile mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan 
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değişiklik olduğu görülmektedir. Daha sonra 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine 

İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un yürürlüğe girmesi ile 

çağdaş bir konut finansman sisteminin oluşturulması yönünde yasal altyapının 

tamamlandığı görülmektedir. 5582 Sayılı Kanun ile mülga Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

başlığı ile birlikte değiştirilen 13/A maddesi ile İTMK’lerin ihraç edilmesi olanağı 

getirildiği görülmektedir. Mülga Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen 39/A maddesi ile 

konut finansmanından kaynaklanan alacakların devralınması, devredilmesi, devralınan 

alacaklardan oluşan varlıkların yönetimi ve alacakların teminat olarak alınması suretiyle 

kaynak temini amacıyla faaliyet gösterecek “ipotek finansmanı kuruluşlarına” ilişkin 

esaslar belirlendiği görülmektedir.  

5582 Sayılı Kanun ile mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yeni sermaye 

piyasası araçları olarak hem Avrupa modelinde kullanılan ve “covered bonds” olarak 

bilinen İTMK ile Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler (VTMK), hem de ABD modelinde 

kullanılan menkul kıymetleştirme araçlarından “mortgage backed securities” olarak 

bilinen ipoteğe dayalı menkul kıymetler (İDMK) ile VDMK konut finansman sistemi 

içerisinde düzenlenmiştir. Seri:III, No:33 sayılı İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere 

İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, Seri:III, No:34 sayılı Konut Finansmanı Fonlarına ve 

İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ5, Seri:III, No:35 

sayılı Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar 

Hakkında Tebliğ6 ve Seri:III, No:38 sayılı Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin 

Esaslar Tebliği7 yayımlandığı görülmektedir. Ancak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu tamamen yürürlükten kaldırması 

nedeniyle alt düzenlemelerin de yenilenmesi gereği duyularak, Seri:III, No:34 sayılı 

Tebliğ ile Seri:III, No:35 sayılı Tebliğ, III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı 

Menkul Kıymetler Tebliği; Seri:III, No:33 sayılı Tebliğ ve Seri:III, No:38 sayılı Tebliğ 

ise III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği ile yürürlükten kaldırıldığı 

görülmektedir. Bu çalışmanın mevzuat açısından temelini III-59.1 sayılı Teminatlı 

Menkul Kıymetler Tebliği oluşturmaktadır (Anonim 2018a). 

                                                                                              

5 T.C Resmi Gazete, Tarihi: 04/08/2007, Sayı:26603 
6 T.C Resmi Gazete, Tarihi: 27/08/2008, Sayı:26980 
7 T.C Resmi Gazete, Tarihi: 12/09/2009, Sayı:27347 



8 

 

3. MENKUL KIYMETLEŞTİRME 

3.1 Genel Olarak Menkul Kıymetleştirme 

Ticari işlemler sonucu ortaya çıkan konut, tüketici, taşıt ve ipotek kredileri gibi anapara 

ve faiz ödemesi şeklinde sürekli nakit akışı sağlayan alacakların (varlıkların) bir araya 

getirilmesi ve bu varlıklardan sağlanacak nakit akışlarına karşılık olarak menkul kıymet 

ihraç edilmesi durumu menkul kıymetleştirme (securitization) olarak ifade edilmektedir. 

Bu işlemde varlıkların menkul kıymete dönüştürülmesi, diğer bir varlığa dönüşmesi ya 

da yerine geçmesi şeklinde değil, varlıkların temsil ettiği alacak hakkının sonradan ihraç 

edilen menkul kıymete dayanak oluşturması şeklinde gerçekleşmiştir (Yalçıner 2018). 

Dünyada menkul kıymet ihracı yoluyla işletmelerin finansmanının sağlanması 

bakımından son dönemde, banka kredisi, tahvil ihracı gibi geleneksel yöntemler dışındaki 

finansman yöntemlerinin kullanımı artmaktadır. Menkul kıymetleştirme, bankaların veya 

işletmelerin alacaklarına likidite kazandıran, tahsilat için vade tarihinin beklenmesi 

ortadan kaldıran, düşük maliyetle fon kaynağı sağlayan nakit akımı finansmanı şeklinde 

işlem görmektedir (Aktaş 2016). 

Modern anlamda dünyadaki ilk menkul kıymetleştirme uygulamaları, 1970 yılında 

ABD’de ipotekli konut kredileri karşılığında federal hükümet tarafından gerçekleştirildiği 

görülmektedir. Federal hükümet kuruluşu olan Ginnie Mae, ikincil ipotek piyasasının 

aktörlerinden biri olarak sigortalanmış konut kredilerini menkul kıymete dönüştürerek ilk 

menkul kıymetleştirme işlemini gerçekleştirmektedir. 1977’de ise özel sektör kuruluşları 

da oluşturulan havuzların nakit akışlarına bağlı olarak menkul kıymetleştirme 

uygulamasına geçmiş bulunmaktadır (Yalçıner 2018). 

Menkul kıymetleştirme kavramı işletmeler ve bankalar tarafından bir fon yaratma 

yöntemidir. Müşterilere kullandırılan likit olmayan varlıklardan (konut kredisi, tüketici 

kredisi, tarım kredisi, kredi kartı alacakları, kira ödemeleri, ipotekler vb.) benzer olanları 

bir pakette ya da havuzda toplayarak menkul kıymete dönüştürülmektedir.  
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Havuzda toplanan kredilerden doğan alacaklar karşılık oluşturmak üzere menkul kıymet 

ihraç edilebilmektedir. Menkul kıymetleştirilen varlıkların dönemsel yükümlülükleri ile 

kredilerden sağlanan anapara ve faiz gibi nakit akışları eşleştirilmektedir. Bu yolla 

işletmeler ve bankalar verdikleri kredilerin tutarlarını geri alabilmekte, finansman 

ihtiyacını karşılayabilmektedir.  

3.2 Dar ve Geniş Anlamda Menkul Kıymetleştirme 

Menkul kıymetleştirmenin tanımına ilişkin biri dar anlamda diğeri geniş anlamda iki 

görüş bulunmaktadır. Dar anlamda menkul kıymetleştirme; bir işletmenin (kredi veren 

kurum, kaynak kurum) aktiflerini (örneğin krediden doğan alacaklarını) ivaz karşılığında 

bu amaçla kurulmuş olan kuruma (özel amaçlı kurum) devretmesi ve bu kurumunda 

menkul kıymetleştirme işlemi yapmasıdır. Bu işlem bilanço dışı (off balance sheet) 

menkul kıymetleştirmedir (Makaracı 2009). 

Bilanço dışı menkul kıymetleştirmede menkul kıymet yatırımcısına yapılacak ödemeleri 

kaynak kuruluş tarafından bir sepet haline getirilen aktifteki alacakların geri ödemeleriyle 

finanse edilmektedir. Buradaki amaç bilanço dışına çıkarılan alacakların sadece menkul 

kıymete yatırım yapan kişi ya da kurumlara yapılacak faiz ya da anapara ödemelerinde 

kullanılması ve işletmenin alacaklılarının hak iddia edemeyeceği bir yapı içinde 

bulunmasıdır. 

Geniş anlamda menkul kıymetleştirme, işletmenin bilançosunda yer alan varlıkların 

benzer olanlarının bir araya toplanarak oluşan alacak sepetine dayalı olarak ihraç 

işleminin yapılmasıdır. Bu işlem bilanço içi menkul kıymetleştirmedir. Yatırımcı hem 

bankanın, hem de kredi borçlusunun ödeme gücü olmak üzere iki teminata sahip 

olmaktadır. Kara Avrupa hukuk sistemi hem bilanço dışı, hem de bilanço içi menkul 

kıymetleştirmeyi kabul etmesi nedeniyle geniş anlamda menkul kıymetleştirme şeklinde 

ifade edilmektedir (Makaracı 2009). 
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3.3 Menkul Kıymetleştirmenin Temel Unsurları 

Menkul kıymetleştirme işleminin özünde üç temel unsur bulunmaktadır. Bunlar; 

alacakların kaynak şirketin malvarlığından ayrılması, özel amaçlı kurum tarafından 

menkul kıymetlerin ihraç edilmesi ve alacaklardan elde edilen nakdin menkul kıymet 

ödemelerinde kullanılmasıdır. 

Menkul kıymetleştirmenin temelini ihraç edilecek menkul kıymete dayanak oluşturan 

alacak haklarının devreden işletmenin risklerinden uzak tutulması oluşturmaktadır. Söz 

konusu riskten arındırma, alacakların işletmenin aktifinden çıkartılarak özel amaçlı 

kuruluşa devredilmesi ile gerçekleşmektedir. Alacak haklarının kaynak kurumun 

malvarlığından ayrılmasıyla beraber işletmenin alacaklılarının menkul kıymetlerin 

vadesinde yapılacak ödemelerde herhangi bir hakkı bulunmamakta olup, menkul kıymet 

yatırımcılarının hakları korunmaktadır. İşletme mali yapısındaki bozulma nedeniyle 

ödeme güçlüğüne düşse ya da iflas etse dahi menkul kıymete konu alacak haklarının iflas 

masasına dahil edilerek tahsilinin istenmesi söz konusu olmamaktadır. Bu sebeple 

yatırımcılar açısında önemli olan durum kaynak şirketin güvenilirliğinden ziyada 

alacakların güvenilir olmasıdır. Diğer yandan alacakların kaynak kurumun risklerinden 

çıkarılmasının devir değil de farklı yollardan gerçekleştirildiği durumlarda, alacakların 

şirketin malvarlığından çıkarılmasına her menkul kıymetleştirme işleminde 

rastlanmayabilmektedir. Bu bakımdan alacakların mal varlığından ayrılma unsurunun 

olmaması, tek başına işlemin menkul kıymetleştirme olarak kabul edilmesine engel 

olmamaktadır (Turan 2012). 

Kaynak şirket tarafından özel amaçlı kuruma devredilen benzer özelliklere haiz alacaklar 

bir havuzda toplanmakta ve bunlara karşılık olarak menkul kıymet ihraç işlemi 

yapılmaktadır. Faaliyet konusuna uygun olarak alacakların ihraçtan sağlanan fonları 

kaynak kuruluşa aktarmakta ve alacaklardan gelecek nakit akımlarını da menkul kıymet 

ödemelerinde kullanmaktadır. Özel amaçlı kuruluş ihraçtan elde ettiği satış gelirini, ihraç 

masraflarını düştükten sonra, alacakları devralma bedeli olarak kaynak şirkete 

vermektedir (Doğru 2007). Sermaye piyasalarına yapılan ihraçtan elde edilen geliri 

aslında kaynak kurum temin etmekte, özel amaçlı kurum aracılık görevini üstlenmektedir. 
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Özel amaçlı kuruluş tarafından yapılan ihracın, usul bakımından diğer sermaye piyasası 

araçlarının ihraç ve halka arzından bir farkı bulunmamaktadır. 

Menkul kıymetler ile menkul kıymetleştirilmiş varlıklar arasında ödemeler açısından 

farklılık bulunmaktadır. Menkul kıymetlerden biri olan tahvil bir çeşit borçlanma senedi 

olup vadesi bulunmaktadır ve vadede faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir. Bu 

ödemeler şirketin elde ettiği tüm nakit akışlarından yapılmaktadır. Menkul 

kıymetleştirmede ise yatırımcılara yapılan ödemeler, menkul kıymete dayanak 

varlıklardan elde edilen nakit akışlarından yapılmaktadır. Bilanço dışı menkul 

kıymetleştirmede menkul kıymet ödemeleri, ihraç ve satıştan elde edilen fonu kullanan 

kaynak şirket tarafından değil, özel amaçlı kuruluş tarafından yapılmaktadır. 

Yatırımcıların karşısında bu kez, tahvillerdeki gibi ihraççı şirket değil, alacakları tahsil 

eden özel amaçlı kuruluş bulunmaktadır. 

VDMK ihraçlarında, yatırımcılar bir bütün olarak şirketin tamamına değil, şirketin belirli 

bir alacağına yatırım yapmaktadır. Dolayısıyla yatırımcıların yatırım kararlarını 

belirlerken dikkat ettikleri asıl durum, şirketin mali durumu ve riskleri değil, alacakların 

sağlamlığı yani geri ödenme durumu olmaktadır (Turan 2012). 

3.4 Menkul Kıymetleştirilecek Varlıklar ve Özellikleri 

Menkul kıymet ihracı işlemlerine, nakit akım sağlayan birçok varlık konu olabilmektedir. 

Bu nakit akımlarının sağlıklı olması önemli olmaktadır. Menkul kıymetleştirmeye konu 

olan başlıca varlıklar şöyle sıralanabilir:  

-Konut kredisi alacakları, 

-Taşıt kredisi sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar, 

-Kredi kartı alacakları, 

-Tüketici kredisi alacakları, 

-Faktoring alacakları ve finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar, 

-Öğrenci kredisi alacakları. 
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Başarılı bir menkul kıymetleştirme işlemi için alacakların seçimi çok önemli olmaktadır. 

Bu seçim sırasında yapılacak yasal ve mali incelemelerde (due diligence) menkul kıymete 

konu alacaklar, bu alacakları doğuran borçlular ve kaynak kurumu içeren 

değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir (Doğru 2012). 

Menkul kıymetleştirmeye konu olan varlığın nakit akımı oluşturacak bir yapıda olması 

gerekmektedir. Bu gereklilik tüm nakit akımı sağlayan varlıkların menkul 

kıymetleştirileceği anlamına gelmemektedir. Menkul kıymetleştirme sürecine dahil olan 

varlıkların belirli özelliklere sahip olması aranmaktadır (Yalçıner 2018).  

Menkul kıymetleştirme sürecindeki varlıkların özelliklerinden ilki; menkul 

kıymetleştirmeye konu varlığın getireceği nakit akışlarının doğru bir şekilde tespit 

edilebilmesi ve bu nakit akışlarının ödeme planına bağlı olması gerekir. İkinci özellik; 

yatırımcılara yapılması planlanan ödemelerin düzenli bir şekilde sağlanabilmesi için 

alacakların tahsil edilememe durumu ile tahsilatın gecikme durumları istatistiki olarak 

hesaplanabilmesi gerekmektedir. Hesaplanan oran kabul edilebilir bir aralıkta olmalı veya 

garantör kuruluşlardan sağlanan hizmetlerle bu kayıpların asgari düzeye çekilmesi 

zorunlu görülmektedir (Öcal 1997). 

Varlıkların üçüncü özelliği; ihraç edilen menkul kıymetin ödemeleri konu varlığın 

alacaklarından karşılanacağından dolayı alacakların getiri yüzdesinin ihraç edilen menkul 

kıymetin getiri yüzdesinden daha yüksek olması istenmektedir. Örneğin aylık %2 getirisi 

olan konut kredilerinden elde edilen getirilere karşılık menkul kıymetin yatırımcılara 

getirisi %2’den az olmaktadır (Yalçıner 2018). Dördüncü özellik; menkul kıymetleştirme 

işlemine dayanak olan alacakların nakit akım dönemleri ile ihraç edilen menkul 

kıymetlerin nakit akım dönemleri birbirine uyumlu olması gerekmektedir. Örneğin, 

dayanak olan menkul kıymetin ödemeleri üç aylık iken ihraç edilen menkul kıymette, 

yatırımcılara yapılacak ödemeler aylık olamamaktadır. Yatırımcılara yapılacak ödemeler 

alacakların tahsilatı ile ödenmektedir (Yalçıner 2018). 

Beşinci özellik; menkul kıymetleştirme süreci hukuka uygun olmalıdır. Alacaklardan 

sağlanan nakit akımlarının düzenli bir şekilde sağlanabilmesi için alacakların ve 
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alacakların teminatlarının hukuka, mevzuata ve sözleşmesine elverişli olması 

istenmektedir. Örneğin, sözleşme ile alacağın devrinin yasaklanması durumunda bu 

alacağın menkul kıymetleştirmesi hukuki olmamaktadır (Doğru 2007). Altıncı özellik; 

menkulleştirme işleminin ihracının gerçekleşmesi durumunda bu ihracın, sektör ve 

finansal sistem için belirli bir büyüklükte tutar ve sayıda olması gerekmektedir. Yedinci 

ve son özellik; menkulleştirme sürecinde havuzda toplanan varlıkların özelliklerinin 

benzer olması gerekir. Havuzda yer alan varlıkların sabit, değişken faizli gibi dilimlere 

ayırmaya yetecek kadar varlığın da bulunması koşulu aranmaktadır (Yalçıner 2018). 

3.5 Menkul Kıymetleştirme Sürecinde Yer Alan Taraflar ve Görevleri 

Menkul kıymetleştirme işlemi geleneksel finansman yöntemlerine göre daha karmaşık bir 

yapıya sahip olmakta ve birçok katılımcıyı süreçte barındırmaktadır. Geleneksel 

kredilendirme yönteminde kredi müşterisinin araştırılması, kredi verme kararı, kredinin 

maliyeti ve vadesi gibi değerlendirmeler tek elden yani kredi veren kurum tarafından 

yürütülmektedir. Menkul kıymetleştirme işleminde ise her işlem konusunda uzman 

katılımcılar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu yapı dolayısıyla menkul kıymetleştirme 

işlemi için “yapılandırılmış finansman (structured financing) terimi de kullanılmaktadır 

(Rosenthal ve Ocampo 1988). Menkul kıymetleştirmede görev alan başlıca kurumlar; 

özel amaçlı kurum, yatırım bankaları, hizmet veren kurum, güvence mekanizmaları, 

derecelendirme kuruluşları, güvenilir kişi ve yatırımcılardır (Şekil 3.1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1 Menkul kıymetleştirme yapısı (Deacon 2000)  
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Kredi veren kurum (kaynak firma-konut finansman kurumu), menkul kıymetleştirmenin 

dayanağını oluşturan varlıkları bilançosunda bulunduran kurumdur. Bu kurum çeşitli 

kaynaklardan fon toplayarak kredi kullandırmaktadır. Kullandırdığı kredilerden doğan 

alacaklarından havuz oluşturarak özel amaçlı kuruma menkul kıymetleştirme için bu 

alacaklarını satmakta ya da devretmektedir.  

Bilanço içi ya da bilanço dışı menkul kıymetleştirme yöntemine bağlı olarak varlıklar 

kaynak firmanın bilançosunda kalmakta ya da bilançosundan çıkmaktadır. Kredi riski ile 

kredi veren kurumun riski kullanılan yönteme göre ayrışabilmektedir. Kaynak firma 

ayrıca bu işlemlerden hizmet ücreti de sağlamaktadır. 

5582 Sayılı Kanun’da bu kurumlar konut finansman kurumu olarak ifade edilmektedir. 

Ticaret bankaları ve katılım bankaları ön plandaki örnekleridir. Kaynak kurumlar, fon 

talep edenlerin kredi isteklerini değerlendiren, kredibilitesini ölçen, krediyi onaylayıp 

kullandıran ve karşılığında belli bir alacağın sahibi kurumlardır (Yalçıner 2018).  

Özel amaçlı kurum (ipotek finansman kurumu-ihraççı), kaynak kurum tarafından 

oluşturulan alacak demetini satın alarak veya devralarak menkul kıymetleştirmek 

amacıyla kurulan ikincil piyasa kurumlarıdır. Belirli bir amaç için kurulur ve sınırlı bir 

ömürleri vardır. Bilanço dışı menkul kıymetleştirmede, alacakların ihraççı gibi menkul 

kıymetleştirilip satılması mümkün olmadığından özel amaçlı kurum kurulmaktadır. 

Böylece hem kaynak kurum ile kredilerin riskleri ayrışmakta, hem de yatırımcılar 

korunmuş olmaktadır (Hepşen 2010). 

5582 Sayılı Kanun’da özel amaçlı kurumlar ipotek finansmanı kurumu (İFK) şeklinde 

isimlendirilmektedir. Kaynak kurumdan varlıkları satın ya da devir alan, bunları havuzda 

toplayan, dilimler şeklinde sınıflayan, VDMK ihraç eden ve devamında nakit akımı elde 

eden kuruluşlardır. Özel amaçlı kurumlar anonim ortaklık, trust yapı ya da ortaklık 

şeklinde kurulabilmektedir. Genellikle kaynak kurumun bağlı kuruluşu olarak hizmet 

vermektedirler. Özel amaçlı kurumun oluşturulmasındaki amaç, riski en aza indirmek 

olduğundan iflas riskinden arındırılmaktadırlar. Ayrıca, borçlanmaları zorlaştırılmış, 

sahip oldukları varlıkların hacze konu olamayacağı belirlenmektedir. 
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Yatırım bankaları (aracı kurum), menkul kıymetlerin yatırımcılara satışından sorumlu 

olan aracı kurum ismiyle bilinen kurumlardır. İhraca konu olan menkul kıymetlerin 

pazarlanması ve dağıtımında görev almaktadır. Yatırım bankaları iki şekilde aracılık 

işlemini gerçekleştirmektedir. Birincisi; menkul kıymetin ihracında halka arz da aracılık 

yüklenicisi (underwriter) olarak, ikincisi de halka arz etmeksizin doğrudan satışa aracılık 

etmektedir. Bir aracılık yüklenicisi olarak çalışacaksa, yatırım bankası menkul kıymetleri 

ihraç eden özel amaçlı kurumdan menkul kıymetleri tekrar satmak amacıyla satın 

almaktadır. Doğrudan satışta görev alacaksa yatırım bankası menkul kıymetleri satın alıp 

yeniden satmak yerine, özel amaçlı kurum ile yatırımcıların bir araya getirilmesi için 

aracılık rolü üstlenmektedir. Yatırım bankaları, halka arz yönteminde yüklenim riski 

taşıdıkları için doğrudan satış yöntemine göre daha fazla aracılık komisyonu talep 

etmektedirler (Pavel 1989). 

Menkul kıymetlerin dayanağı olan alacakların takibi ile anapara ve faiz ödemelerinin 

tahsil yetkisi özel amaçlı kurumdadır. Özel amaçlı kurum, yetkisini kendi kullanabileceği 

gibi dışardan hizmet sağlayan kurumlara da yetkisindeki işlemleri yaptırabilmektedir. 

Aynı zamanda kredi veren kuruma da bağlı yan bir kuruluşta olabilmektedir. Hizmet 

veren kurum görevlendirildiği takdirde, alacakların anapara ve faiz ödemelerinin 

toplanmasından, vadesinde ödemesi gerçekleşmeyen ödemelerin takibinden ve toplanan 

fonların özel amaçlı kuruma aktarılmasından sorumludur. Teminat cinsinden 

kullandırılan ya da satılan varlık demetlerini aylık ve yıllık raporlarını sertifika sahibi 

yatırımcılara göndermektedir (Yalçıner 2018). 

Güvence mekanizmaları menkul kıymetleştirme işleminde kredi riskini azaltmak, menkul 

kıymetin daha yüksek dereceleme (rating) almasını sağlamak, varlıklara ilişkin daha fazla 

bilgiye ulaşmak, pazarlama gücü ile değerini artırmak için ortaya çıkmış kuruluşlardır 

(Öcal 1997). Alacak havuzundaki varlıkların kredi riski arttıkça güvence 

mekanizmalarına ihtiyaçta o derece artmaktadır. Güvence mekanizmaları özel amaçlı 

kurumun içinde oluşturulabileceği gibi, hizmet sağlayan kuruluşlardan da satın 

alınabilmektedir. Özel amaçlı kurum tarafından sağlanan güvence mekanizmalarına 

“içsel güvence mekanizmaları”, kurum dışından hizmet şeklinde üçüncü kişilerce 

sağlananlara ise “dışsal güvence mekanizmaları” adı verilmektedir. 
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Derecelendirme kuruluşları, menkul kıymetleştirme işleminde yer alan uzman 

kuruluşlardan biridir. Görevleri, kurumlar tarafından ihraç edilen menkul kıymetleri 

değerlendirmektir. Yapılan değerlendirme ile bir not takdir edilmekte, yatırımcı da 

menkul kıymetin getirisi ile riski arasında bağlantı kurmaktadır. Menkul kıymetleştirilen 

varlıklara derece veren derecelendirme kurumları, varlıkların kredi kalitesini, kaynak 

kurumun daha önceki deneyimlerini, ihraç edilen menkul kıymetin anapara ve faiz 

ödemeleri gibi nakit akımlarını incelemektedir. 

Havuz nakit akışlarında ya da incelenen verilerde olumsuz durumla karşılaşılması 

durumunda derecelendirme şirketleri güvence mekanizmalarının artırılmasını 

istemektedir. Ayrıca, derecelendirme işlemi menkul kıymetleştirme sürecini vade 

bitinceye kadar izlemekte ve değerlendirilen başlıklarda olumlu ya da olumsuz değişimler 

olması durumunda derecelendirmesinde değişiklik yapabilmektedir (Hepşen 2010). 

Menkul kıymete dayanak oluşturan varlıkların saklanması, menkul kıymetleştirme 

sürecinde görevli kuruluşlar ile yatırımcılar arasında aracılık yapılması, yatırımcıların 

korunmasının gerektiği durumlarda yatırımcılar hesabına alacakların tahsil edilmesi ve 

dağıtımı, varlıklar hakkında düzenlenen raporların denetlenmesi ve yatırımcıların 

bilgilendirilmesinden sorumlu olan yapı güvenilir kişi (yedd-i emin) olarak ifade 

edilmektedir. Sermayesinin yeterli seviyede olması gerekmekte, özel amaçlı kurum 

tarafından yapılan ihraçta sorun yaşanması durumunda alacakları tahsil etmekte, 

yatırımcılara gerekli nakit akımlarının ulaştırılmasını sağlamaktadır (Karayalçın 1998). 

Yatırımcılar, menkul kıymetleştirilmiş varlıklara yatırım yapan gerçek veya tüzel 

kişiliklerdir. Bireyler, ticari bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik fonları ve yatırım 

fonları gibi kuruluşlardır. Varlığa ve ipoteğe dayalı menkul kıymet pazarının 

büyümesinde önemli rolleri bulunmaktadır. Büyümenin devam etmesi için menkul 

kıymetleştirilen varlıkların benzer kredi riski içeren varlıklardan ya da hazine bonosu gibi 

enstrümanlardan daha yüksek getiri sağlaması gerekmektedir. Ayrıca yatırımcılar, yasal 

engellemeler nedeniyle doğrudan yatırım şansına sahip olmadıkları varlıklara menkul 

kıymetleştirme sayesinde, ikincil piyasadan yatırım yapma imkanına kavuşmaktadırlar. 
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Yatırım araçlarının çeşitlenmesi finans piyasalarını da olumlu etkilemektedir (Hepşen 

2010). 

3.6 Menkul Kıymetleştirme Uygulamasının Sağladığı Faydalar 

Menkul kıymetleştirmenin faydalarını; kredi veren kuruma, kredi borçlularına, 

yatırımcılara ve diğer taraflara sağladığı faydalar olarak değerlendirmek mümkündür. 

Kredi veren kurumlar, fonlarını emin ve verimli bir şekilde değerlendirmekte, 

gerektiğinde kredilerini menkul kıymete dönüştürerek likidite ihtiyaçlarını 

giderebilmektedirler. Menkul kıymetleştirme işlemi ile bilanço yapısını da 

güçlendirmektedirler. Menkul kıymetleştirmenin faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

a) Menkul kıymetleştirme işleminde teminat olarak kullanılan sadece belli bir havuzdaki 

alacaklar olduğundan, alacakların konu olduğu kredi değerliliği ile kaynak kurumun kredi 

değerliliği arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. Şöyle ki kredi veren kurumun 

genel mali durumundan dolayı derecelendirilen notu BBB iken alacak havuzunun olduğu 

paketin derecelendirme notu AAA olabilmektedir. Şirketlerin fon bulmada ve buldukları 

fonların maliyetini belirlemede derecelendirme önemli bir ölçüt olarak öne çıkmaktadır. 

Şirketin derecelendirme notundan daha yüksek bir notu bulunan belli bir alacak havuzu 

ile şirketler düşük maliyetle fonlama potansiyeline sahip olmaktadır (Fabozzi 1996). 

b) Kaynak kurum, menkul kıymetleştirme ihracı sonrası elde edeceği fonlar ile tekrar 

konut, ihtiyaç, taşıt vb. kredisi açma olanağını elde etmektedir. Böylece alternatif bir fon 

kaynağı sağlamaktadır. 

c) Kredi veren kurum menkul kıymetleştirme sürecinde ve sonrasındaki alacakların tahsili 

aşamasında özel amaçlı kurumlara hizmet vermektedir. Ayrıca hizmet sonucunda hizmet 

geliri elde etmektedir. 

d) Bilançosundaki aktiflerin çoğunluğu alacaklardan oluşan şirketler için alacaklarını 

vadelerinden daha önce nakite çevrilmesini sağlayarak likiditeyi arttırmaktadır. 
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e) Menkul kıymetleştirme, şirketlerin fon yönetiminde kolaylık sağlamaktadır. 

Geleneksel yöntemde, farklı bir kurumdan kredi kullanmak için yapılan anlaşmalardan 

doğan sınırlamalar mevcutken, menkul kıymetleştirme işleminde ise kurumların yönetim 

kararlarına getirilen kısıtlamaların yok denecek kadar az olması, kaynak kurumun 

yönetim açısından daha serbest davranmasını sağlamaktadır (Öcal 1997). 

f) Menkul kıymetleştirme işlemi kurumların finansal fon kaynaklarını çeşitlendirmelerini 

sağlamaktadır. Kaynak kurum ihtiyacı doğrultusunda hem bilanço içi hem de bilanço dışı 

fonlama yapabilmektedir. 

g) Menkul kıymetleştirme sayesinde kurumlar daha uygun maliyetle fon bulabilmektedir. 

Örneğin, bankalar yüksek faizle mevduat toplamak yerine alacaklarını teminat gösterip 

menkul kıymet ihraç ederek daha ucuza fona ulaşabilmektedirler (Fabozzi 1996). 

h) Sermaye yükümlülüğü olan kredi veren kurumlar bilanço dışı menkul kıymetleştirme 

yöntemiyle bu yükümlülüklerini azaltabilmektedir. Aktifleri içinde yer alan alacaklarını 

özel amaçlı kuruma aktarılması sonucu kurumun finansal göstergeleri olan özsermayenin 

aktife oranı, borçların özsermayeye oranı ve özsermaye karlılığı gibi rasyolar daha olumlu 

görünmektedir. Böylece şirketin finansal durumunun mali tablolar açısından daha iyi 

sergilenmesini sağlamaktadır. 

ı) Bilanço dışı menkul kıymetleştirme ile aktiften çıkartılan alacakların riski ile kurumun 

riski, kredilerin riskinden ayrıştırılmaktadır. 

Menkul kıymetleştirme işlemi hacminin artması neticesinde kredi veren kurumların yeni 

kredi açma istekleri de artmaktadır. Böylece durum kredi veren kurumlar arasında 

rekabete yol açmakta dolayısıyla kredi kullanmak isteyenlerin daha düşük faizle krediye 

ulaşmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda kredi veren kurum sağladığı finansman 

sayesinde daha çok sayıda kredi kullanmak isteyene ulaşabilmektedir (Hepşen 2005). 

Menkul kıymetleştirme ile kredi veren kurumun daha uyguna fon bulma olanağı 

arttığından, farklı lokasyonlarda bulunanların ve küçük işletmelerin kredi ihtiyaçlarının 

da karşılanma imkanı artmaktadır (Cowan 2003). 
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Menkul kıymetleştirmenin yatırımcılara sağladığı en önemli faydalarından ilki diğer 

menkul kıymetlere nazaran daha fazla güvence sağlamasıdır. Özel amaçlı kurum 

tarafından ihraç edilen menkul kıymetler sayesinde yatırımcılar iflas riskinden korunmuş 

bir kıymete yatırım yapma imkanına sahip olmaktadırlar. Menkul kıymetleştirmenin 

yatırımcılara sağladığı en önemli ikinci faydası da hazine bonosu, mevduat gibi yatırım 

araçlarından daha yüksek getiri sağlayan bir yatırım aracı alternatifi olmasıdır. 

Derecesiz ve likit olmayan varlıklar menkul kıymetleştirme sayesinde, derecelendirilmiş, 

kredi kalitesi artmış ve likiditeye sahip varlıklara dönüşmektedir. Yatırımcılar tarafından 

önemsenen likidite riski, etkin bir ikincil piyasanın oluşturulması durumunda 

azalmaktadır (Shaw 1991). Menkul kıymetleştirme işlemi sürecinde yer alan garantör 

kuruluşlar, güvenilir kişiler, yatırım bankaları ve kredi derecelendirme kuruluşları 

sağladığı hizmetler karşılığında hizmet geliri elde etmektedir. 

3.7 Menkul Kıymetleştirme Uygulamasının Sakıncaları  

Menkul kıymetleştirme uygulamalarının sakıncalarını; kredi veren kurum açısından, 

yatırımcılar açısından ve finansal sistem açısından değerlendirilmektedir. Menkul 

kıymetleştirme sürecinde kredi veren kurum ile özel amaçlı kurum arasında çoğu zaman 

yakın ilişki bulunmaktadır. Özel amaçlı kurum, kredi veren kurum tarafından da 

kurulmuş olabilmektedir. İhraca konu menkul kıymetlerin karşılığı olan alacakların risk 

açısından hangi kalitede olduğu konusunda menkul kıymet yatırımcılarından daha fazla 

bilgi sahibi olduğu durumda sahip olduğu bilgileri kendi çıkarları için kullanma isteği 

yüksek bir olasılıktır. Şöyle ki kredi veren kurum portföyündeki riski yüksek alacaklarını 

menkul kıymetleştirmeye konu edip düşük riskli alacaklarını bilançosunda 

tutabilmektedir. Aksi durumda ise alacaklarını daha yüksek derecelendirmeyle 

satabilmek için yüksek riskli alacaklarını bilançosunda muhafaza eder alacak demetini 

daha kaliteli göstermek için düşük riskli alacaklarını özel amaçlı kuruma satarsa o 

zamanda kendi bilançosunun kalitesini bozmaktadır (Korkmaz ve Ceylan 2006). 

Bilanço dışı menkul kıymetleştirme işlemiyle kredi veren kuruluş alacaklarını bilançosu 

dışına çıkartarak finansal rasyolarını daha iyi bir hale getirerek mali tablolarının 



20 

 

düzeltmekte, mali açıdan sorunlu olan kurumlar böylece kendi durumlarının 

ehemmiyetinin anlaşılması güçleşmektedir. Bununla birlikte kredi veren kurum menkul 

kıymetleştirme işlemini tekrar gerçekleştireceği düşüncesiyle kredi açarken daha temkinli 

davranmayabileceği de kurum adına sorun oluşturabilmektedir (Fabozzi 1997). Kredi 

veren kurum bazı durumlarda itibarını korumak için piyasadaki menkul kıymetleri veya 

menkul kıymet sepetindeki belli dilimleri geri alabilmektedir. 

Menkul kıymetleştirme sürecinde riski en düşük seviyeye çekmeye çalışan güvence 

mekanizmalarına rağmen yine de yatırımcılara yapılacak ödemelerin dayanağını 

oluşturan alacakların kredi çeken borçlular tarafından bu ödemelerin yapılmaması veya 

geç yapılması yatırımcılar açısından riskli bir durum oluşturmaktadır. 

Yatırımcılar için diğer bir risk ise erken ödeme riskidir. Ödeme aktarmalı menkul kıymet 

ihracında alacaklara ilişkin borçluların erken ödeme yapması durumunda yatırımcılara da 

vadesinden önce ödeme gerçekleştirilebilmektedir. Vadesinden önce ödeme, genelde 

piyasadaki faiz oranlarının düştüğü dönemlerde gerçekleşmekte ve yatırımcıların 

kazançları da azalmaktadır (Korkmaz ve Ceylan 2006). Menkul kıymetlerin dayanağını 

oluşturan alacakların uzman kişiler tarafından doğru bir şekilde mi değerlenip 

fiyatlandırıldığı sorusu yatırımcılar açısından önemsenmektedir. 

Finansal sistem açısından en önemli sakıncası kredi veren kurumun menkul 

kıymetleştirmeye konu olan alacaklarından riski düşük olan kredileri bilançosunda 

çıkarmayıp sadece riski yüksek kredileri özel amaçlı kuruma devretmesidir. Sadece riski 

yüksek kredileri devretmesi, kredi veren kuruma zarar vermesinin yanında, içinde 

bulunduğu sektöre ve de finansal sisteme güveni azaltmaktadır (Hepşen 2005). 

3.8 Menkul Kıymetleştirme Süreci 

Menkul kıymetleştirme işlemi, finans sektöründe yer alan ve farklı uzmanlık alanlarına 

sahip çok sayıda kurumun bir araya gelip görevlerini yerine getirdiği karmaşık bir 

süreçtir. Menkul kıymetleştirme süreci özet olarak; varlıkların seçimi, özel amaçlı 
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kurumun kurulması, alacakların özel amaçlı kuruma devredilmesi, menkul kıymet ihraç 

edilmesi, alacakların tahsilatı ve vade tarihlerinde ödeme yapılmasıdır (Şekil 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2 Menkul kıymetleştirme süreci (Candan ve Özün 2006)  

Menkul kıymetleştirme işlemi, kaynak kurumun amacı doğrultusunda fizibilite 

çalışmaları yapılmış, süreçte bulunacak kurumlar belirlenmiş ise varlık havuzunun seçimi 

ile başlamaktadır. 

İhraç edilecek menkul kıymete ilişkin anapara ve faiz ödemeleri seçilecek alacaklardan 

yapılacağından varlık havuzunun doğru bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Başarılı 

bir havuz için varlıkların taşıması gerekli temel özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir 

(Turan 2012): 

-Varlıklardan elde edilecek anapara ve faiz ödemelerinin belli ya da tahmin edilebilir 

olması, 

-Tahsilatın yapılamaması durumunun düşük riskli olması, 
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-Vadelerinin uzun dönemli olması, 

-Hem alacağın kendisinin hem de dayanak olan teminatların hukuken geçerli olması, 

-Borçlularının farklı olması ve nicelik olarak yeterli sayıda olması, 

-Alacakların nitelik olarak benzer ve homojen olması. 

Menkul kıymetleştirme işleminde özel amaçlı kurumun kurulmasının sebebi, kaynak 

şirketin riskinden uzak bir yapının oluşturulmasıdır. Yasal düzenlemeler çerçevesinde 

oluşturulan kurum, iflas riskinden arındırılmış bir şekilde kaynak kurumun yan kuruluşu, 

yedd-i emin ya da bağımsız şirket şeklinde kurulmaktadır. Menkul kıymet ihracı işlemi 

dışında yani menkul kıymet sahipleri harici başka gerçek ve tüzel kişilere borçlandırıcı 

işlem yasağı bulunmaktadır. 

Kaynak kurum tarafından menkul kıymetleştirme işlemine karar verildikten sonra ne 

kadar büyüklükte alacağın özel amaçlı kuruma aktarılacağına hizmet veren firma veya 

aracı kurum olarak yatırım bankasının piyasa araştırması sonucunda karar verilmektedir. 

VDMK için piyasa beklentileri ışığında talebin ve fiyatın karşılanabilir olması 

durumunda seçilen alacaklar sözleşme ile kaynak kurum tarafından özel amaçlı kuruma 

devredilmektedir. Devir sonrası yapılacak işlem, devir karşılığında alacak bedellerinin 

kaynak kuruma ödenmesidir. Özel amaçlı kurum sadece menkul kıymet ihracı için 

kurulan bir yapı olduğundan bedelleri kaynak kuruma devir esnasında ödemeye yetecek 

sermayesi bulunmamaktadır. Bu sebeple bir kaynak gereksinimine ihtiyaç duyar ve 

bunun için iki yöntemden birini kullanmaktadır (Turan 2012). 

Birinci yöntem, devir bedelinin ödenmesinin menkul kıymet ihraç edildikten sonra, 

ihraçtan sağlanan nakit akımlarıyla gerçekleştirilmesidir. İkinci yöntem, devir bedelinin 

ödenmesi için başka bir finansman kuruluşundan kredi alınması, alınan kredi bedelinin 

devir aşamasında kaynak kuruma ödenmesidir. İhraç işlemi gerçekleştirildikten sonra 

elde edilen kaynakla finansman kuruluşuna ödeme yapılmaktadır (Turan 2012). 

Özel amaçlı kurum tarafından yapılan ihraç işleminde yatırımcıların bilgilendirilmesi ve 

özendirilmesi için diğer menkul kıymetlerin ihracında yapıldığı gibi izahname 

yayımlanmakta ve menkul kıymet bilgileri yatırımcılarla paylaşılmaktadır. Yatırım 
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bankası türündeki aracı kuruluşlar özel amaçlı kurum ile imzaladıkları sözleşme ile satış 

hizmetini yerine getirmektedir. Belirli bir komisyon ve ihraç giderleri gibi masraflar 

düşüldükten sonra kalan tutar özel amaçlı kuruma ödenmektedir. Özel amaçlı kurum da 

kaynak kuruma tutarı transfer etmektedir. Eğer alacakların bedeli daha önce kredi 

kullanılarak özel amaçlı kuruma ödenmiş ise elde edilen hasılatla kredi borcu ödenmekte 

ve alacaklar üzerinde daha önce kredi alınan kurum lehine kurulan rehin işlemi 

kaldırılmaktadır (Doğru 2007). 

Menkul kıymetleştirme işleminin son aşaması ihracı gerçekleştirilen menkul kıymetlere 

ödeme yapılmasıdır. Sağlıklı bir ödeme planının gerçekleştirilmesinin ön koşulu kaynak 

şirket veya hizmet veren firma tarafından alacakların düzenli bir şekilde tahsil edilmiş 

olmasıdır. Menkul kıymetlere yapılacak olan anapara ve faiz ödemelerinin vadesi ile 

alacakların vadesi uyumlu olduğu zaman ödemeler düzenli bir şekilde 

gerçekleştirilebilmektedir. 

Konut kredisi kullanan tüketicinin normal şartlarda düzenli bir şekilde her ay ödeme 

yapması sebebiyle kaynak kurum ya da hizmet veren kurum tarafından her ay tahsilat 

yapılırken, menkul kıymete yatırım yapan gerçek ve tüzel kişilere her ay ödeme yapılıp 

yapılmayacağı sözleşmede geçen vade yapılandırmasıyla ilgilidir. Alacak tahsilatı ile 

yapılacak ödemelerin vadesi uyumlu ise örneğin her ikisi de aylık ise alacak havuzu her 

ay yatırımcılara ödeme yapacaktır. Anapara ve faiz ödemeleri daha uzun bir dönemde 

ödenecek ise havuzda biriken alacak tahsilatları verimli bir şekilde değerlendirmek 

gerekecektir. Alacak tahsilatının zamanında gerçekleşmemesi ve vade uyumsuzluğu 

durumlarında güvence sağlayan kuruluşlara başvurma yoluna gidilmektedir (Yalçıner 

2018). 

3.9 Menkul Kıymetleştirme Yöntemleri 

Menkul kıymetleştirme işleminde kurumun tercih ve zorunluluklarına göre temelde iki 

yöntem bulunmaktadır. Birincisi; alacakların kredi veren kurumun bilançosundan 

çıkartıldığı “ödeme aktarmalı menkul kıymetler”, ikincisi; alacakların kredi veren 
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kurumun bilançosundan çıkartılmadığı “borçluluk ifade eden menkul kıymetler” olarak 

ifade edilmektedir (Çizelge 3.1). 

Çizelge 3.1 Menkul kıymetleştirme yöntemleri (Tantan 1996)  

ÖDEME AKTARMALI 

MENKUL KIYMETLER 
BORÇLULUK İFADE EDEN TAHVİLLER 

Ödeme Aktarmalı Menkul 

Kıymetler (Pass-through 

Securities) 

Varlığa Dayalı Tahviller 

(Asset Backed Securities) 

Nakit Akımlı Tahviller 

(Pay-through Securities) 

-Varlıklar kaynak kurumun 

bilançosundan 

çıkartılmaktadır. 

-Menkul kıymetler teminat 

havuzunun sahipliğini 

göstermektedir. 

-Anapara ve Faiz 

tahsilatları yatırımcıya 

aktarılmaktadır. 

-Menkul kıymetler 

teminata bağlanmaktadır. 

-Alacaklar kaynak 

kurumun bilançosunda 

kalmaktadır. 

-Anapara ve faiz ödemeleri 

yatırımcılara 

aktarılmaktadır. 

-Alacaklar ihraç edilen 

menkul kıymetin teminatı 

olarak gösterilmektedir. 

-Alacaklar kaynak 

kurumun bilançosunda 

kalmaktadır. 

-Anapara ve faiz 

tahsilatları yatırımcılara 

aktarılmaktadır. 

Ödeme aktarmalı menkul kıymetleştirme işleminde benzer özellikleri bulunan alacaklar 

kaynak kurumun bilançosundan çıkartılarak özel amaçlı kuruma satılmaktadır. Riskli 

varlık ve ipoteklerin bilanço dışına çıkarılması ile kaynak kurumun bilançosu 

iyileşmekte, öz sermayenin toplam aktife ve borçların öz sermayeye oranı gibi rasyoları 

da düzelmektedir. Bilançonun iyileşmesi kaynak kurumların daha iyi koşullarda daha 

uygun finansman sağlayabilmelerine neden olmaktadır. Dolayısıyla artık alacaklar 

kaynak kurum üzerinde herhangi bir borç yükümlülüğü oluşturmamaktadır. Kaynak 

kurum kredilerden faiz geliri de elde edemeyeceğinden vergi yükümlülüğü de ortadan 

kalkmaktadır. Menkul kıymetleştirme sürecinden yer alan güvence mekanizmaları 

sayesinde de nakit akımlarında düzensizlik oluşmamaktadır (Hepşen 2010). 

Sermaye piyasalarında faiz oranları sabit olmamaktadır. Piyasa faiz oranları düşüş 

trendine girdiği dönemlerde kredi kullanmış olanlar kredilerini erken ödeme ile 

kapatabilmektedir. Bu durumda alacaklara ilişkin erken ödemelerin gerçekleşmesi ile 

menkul kıymetlerin de planlanandan daha erken ödenmesine sebep olmaktadır. Vadelerin 
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ve nakit akımlarının değişkenlik göstermesi ödemeli aktarmalı menkul kıymetlerin en 

önemli sorununu oluşturmaktadır (Hepşen 2010). 

Ödeme aktarmalı menkul kıymette, kaynak kurum kullandırdığı kredilerinden meydana 

gelen alacaklarından bir havuz oluşturmakta ve bunu mülkiyet haklarıyla beraber özel 

amaçlı kuruma (trust) satmakta, kaynak kurumun riski ile kredinin riski birbirinden 

ayrılmaktadır (Şekil 3.3). Yedd-i emin ödeme aktarmalı menkul kıymetlerin ihracını 

gerçekleştirmekte, aracı kurum niteliğindeki yatırım bankaları da bunları yatırımcılara 

satmakta, yatırımcıların korunmasını ve bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Menkul 

kıymetlerin pazarlama gücünün artırılması, nakit akışlarının devamlılığının sağlanması 

amacıyla da güvence mekanizmaları bulunmaktadır. Derecelendirme kuruluşları da 

ihracın güvenirliliğinin sağlanmasında rol almaktadır (Hepşen 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.3 Ödeme aktarmalı menkul kıymet ihracının yapısı (Hepşen 2010)  

Ödeme aktarmalı menkul kıymet ihraçlarında havuzda toplanan alacaklara ilişkin 

gerçekleşen anapara ve faiz ödemeleri kaynak kurum tarafından yedd-i emin himayesinde 

yer alan özel hesaba aktarılmaktadır (Şekil 3.4). Kaynak kurum tarafından tahsilatı 
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gerçekleştirilen tutarlardan hizmet ücreti ayrıldıktan sonra kalanı özel hesaba 

yatırılmaktadır. Yedd-i emin de burada biriken tutarlardan menkul kıymete yatırım yapan 

yatırımcıların anapara ve faiz ödemelerini gerçekleştirmektedir. Kaynak kurum 

tarafından tahsilatının gerçekleştirilememesi durumunda, güvence mekanizmaları 

tarafından özel hesaba fon aktarılmakta ve yatırımcılara ödenmektedir. Kredi 

kullananlardan tahsilat gerçekleştirildiği zaman da güvence mekanizmalara olan borç 

kapatılmaktadır. Yedd-i emin ve güvence mekanizmalarının yanı sıra kredi veren kuruma 

da tahsilatı gerçekleştirdiklerinden dolayı hizmet ücreti ödenmektedir (Hepşen 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.4 Ödeme aktarmalı menkul kıymetlerde nakit akışı (Hepşen 2010) 

Ödeme aktarmalı menkul kıymetler ilk defa hükümet garantili olarak 1970 yılında Ginnie 

Mae tarafından ihraç edilmiş bulunmaktadır. Ödeme aktarmalı menkul kıymetler 

çoğunlukla ipotekli konut kredilerine, kredi kartı alacaklarına ve finansal kiralama 

alacaklarına dayalı olarak menkul kıymetleştirilmektedir (Fabozzi ve Modigliani 1992). 

Kredi Kredi Satış Tahsilatı Menkul Kıymet Satış Tahsilatı 

Kredi 

Borçlular

ı 

Kredi Veren Kurum Özel Amaçlı 

Kurum 

(İhraççı) 

Yatırımcılar 

Kredi Anapara ve 

Faiz Ödemeleri 

Hizmet 

Ücreti 

Yedd-i 

Emin 

Menkul Kıymete 

İlişkin Anapara 

ve Faiz 

Ödemeleri 

Kredi Anapara ve 

Faiz Ödemeleri 

Hizmet 

Ücreti 

Menkul Kıymete 

İlişkin Anapara ve 

Faiz Ödemeleri 

Özel Hesap 

Teminatlar Yapılacak 

Ödemeler 

Güvence Mekanizmaları Hizmet Ücreti 



27 

 

 

Borçluluk ifade eden menkul kıymet işlemlerinin ödeme aktarmalı menkul kıymetlerden 

farkı, menkul kıymetleştirme yoluyla ihraç edilen menkul kıymetlerin kaynak kurumun 

bilançosunda yer alması ve borcu olarak yapılandırılmasıdır. Varlığa dayalı tahviller ve 

nakit akımlı tahviller olmak üzere iki yöntem uygulanmaktadır. 

Tüm menkul kıymetleştirme süreçlerinde olduğu gibi varlığa dayalı tahviller de 

alacaklardan oluşan bir havuza dayalı olarak ihraç edilmektedir. Ödeme aktarmalı menkul 

kıymetlerden farklı olarak alacakların mülkiyeti satış olmadığından özel amaçlı kurumda 

değil kaynak kurumda olmaya devam etmektedir. Tahville finansman sağlanması 

şeklinde olan yapı geleneksel tahvillerde olduğu gibi süresi önceden belirli bir vadeye ve 

sabit bir getiriye sahip olmaktadır. Geleneksel tahvillerden farkı ise anapara ve faiz 

ödemelerinin teminatının kaynak kurumun alacaklarından meydana gelen bir havuzdan 

oluşması ve sadece anapara ve faiz ödemelerinin aksaması durumunda teminat 

havuzunun kullanılmasıdır (Hepşen 2010). 

Varlığa dayalı tahvil ihracında yedd-i emin, teminat olan alacak havuzunun 

saklanmasından sorumludur (Şekil 3.5). Ödemelerin aksaması durumunda da bu 

teminatların satışını sağlayarak menkul kıymetin ödemelerini gerçekleştirmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.5 Varlığa dayalı tahvil ihracı ve nakit akışı 

Alacak havuzu kaynak kurumun bilançosunda yer almaya devam ettiği için kurumun riski 

ile alacakların kredi riski birbirinden ayrılmamış durumdadır. Bu durumda varlığa dayalı 

tahviller için daha fazla teminatlandırma işlemi gerçekleştirilmektedir. Eğer teminatlar 
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tahvil değerinin altında kalırsa artırılmakta, yatırımcıların risklerden korunması 

sağlanmaktadır. Diğer yandan alacak havuzunun bilançonun aktifinde yer alması kaynak 

kurumun varlıklardan elde ettiği faiz gelirine vergi ödemesine ve menkul kıymetlerin 

borç şeklinde çıkartılmasından dolayı da bunlara karşılık özsermaye bulundurulması 

gerektiğinden ek bir maliyet ortaya çıkarmaktadır (Pavel 1989). 

Varlıkların ipotekli olmadığı durumlarda genellikle varlığa dayalı tahvil yöntemiyle ihraç 

kullanılmaktadır (Hepşen 2010). Nakit akımlı tahviller; kaynak kuruma borçluluk 

getirmeyen ödeme aktarmalı menkul kıymetleştirme ile borçluluk ifade eden menkul 

kıymetlerin uygulaması olan varlığa dayalı tahvillerin özelliklerinin birleşimi ile 

oluşmaktadır. Bu özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

a) Varlığa dayalı tahvillerde olduğu gibi alacak havuzunun mülkiyeti kaynak kuruma 

aittir.  

b) İhraç işlemi gerçekleştirilen menkul kıymetler kaynak kurumun pasifinde yer almakta, 

özel amaçlı kurum ya da kaynak kurumun borcu olarak gözükmektedir. 

c) Tahvillerin anapara ve faiz ödemelerinde dayanak olarak teminat olan alacak havuzu 

kullanılmaktadır. 

d) Ödeme aktarmalı yönteminden farklı olarak teminat olan alacak havuzundaki 

varlıkların vadeleri benzer olmayabilmektedir. 

Nakit akımlı tahvillerde, ödeme aktarmalı menkul kıymetleştirme işleminden farklı 

olarak, kaynak kurum değişik vadelerdeki alacaklardan bir havuz oluşturmakta ve şirketin 

bilançosunda kalmaktadır (Şekil 3.6). Alacak havuzundaki varlıkların vadeleri ile nakit 

akımlı tahvillerin vadelerinin aynı olma zorunluluğu yoktur. Ödeme aktarmalı menkul 

kıymetleştirmeden farkı, değişik vadelerde menkul kıymet ihraç edilmesidir. Bu 

yöntemde kredi veren kurum, alacaklarının anapara ve faiz gelirlerini kendi tercih ettiği 

biçimde nakit çıkışına neden olacak ödeme planına sahip tahviller şeklinde ihraç ederek, 

alacaklarını verimli şekilde değerlendirme imkanına kavuşmaktadır (Hepşen 2010). 
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Şekil 3.6 Nakit akımlı tahvil yapısı ve nakit akımları (Hepşen 2010) 

Nakit akımlı tahviller ilk defa 1983 yılında Freddie Mac tarafından “Teminatlı İpotek 

Yükümlülüğü” ismiyle ihraç edildiği görülmektedir. Nakit akımlı tahvillere dayanak olan 

teminatlar çoğunlukla kredi kartı alacakları, otomobil kredileri ve tüketici kredileridir 

(Fabozzi 1995). 
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4. İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER 

5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu’nun çeşitli maddelerinde değişiklikler 

yapılmış bulunulmaktadır. Mülga Sermaye Piyasası Kanunu’nun başlığı ile birlikte 

değiştirilen 13/A maddesi ile bankalar ve İpotek Finansman Kuruluşu (İFK) tarafından 

oluşturulan teminat havuzundaki varlıklar karşılık gösterilerek İTMK’ler ihraç edilmesi 

olanağı oluşturulduğu görülmektedir. Ancak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu tamamen yürürlükten kaldırması 

sebebiyle Kanun’da yer alan düzenlemeler 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na da 

aktarıldığı görülmektedir. Buna bağlı olarak da alt düzenlemelerin yenilenmesi 

gerektiğinden ve Seri:III, No:33 Tebliğ ve Seri:III, No:38 sayılı Tebliğ, III-59.1 sayılı 

Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği ile yürürlükten kaldırıldığı görülmektedir. 

4.1 Tanımı ve Hukuki Niteliği 

III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği, 6262 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 59., 60. ve 130. maddelerine dayandırılarak hazırlandığı, 21/01/2014 tarih 

ve 28889 sayılı Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve III-59.1.a sayılı 

Tebliğ ve III-59.1.b sayılı Tebliğ ile değişikliğe uğradığı görülmektedir. Kanun’da ve 

Tebliğ’de yer alan tanıma göre İTMK; genel yükümlülüğü niteliğinde olan ve oluşturulan 

teminat havuzundaki varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen borçlanma senedi 

niteliğindeki sermaye piyasası araçlarıdır. 

İpotek teminatlı menkul kıymetler, bir menkul kıymet türü olduğundan kıymetli evrak 

niteliğindedir. Kıta Avrupası’nda kullanılan ipotekli tahvil (mortgage bonds, covered 

bonds) olarak ifade edilen borç senetlerine benzemektedir. İpotekli tahviller de menkul 

kıymetleştirildikten sonra kaynak kurumun bilançosunda borç olarak yer almakta ve 

ihraççı, teminata dayanak olan alacakların ödenmemesi riskini kendi bünyesinde 

bulundurmaktadır (Adıgüzel 2008). 
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Yatırımcısına alacak hakkı sağlayan belirli bir meblağı içeren senetler olup seri olarak 

ihraç edilirler. İpotek teminatlı menkul kıymetler kıymetli evrak olmasına rağmen 

sermaye piyasasında kaydi olarak devri mümkün olmakta ve hak senetten ayrı ileri 

sürülebilmektedir. İpotek teminatlı menkul kıymetler, ihraççının bilançosunun borç 

kısmında yer almakta olup yatırımcısını da ödeme aracı değil alacak hakkı yani anapara 

ve faiz alacağı hakkı sağlamaktadır. Borç senetlerinden farklı olarak kaynak kurum 

tarafından oluşturulan alacak havuzunun İTMK’lere teminat teşkil etmesidir (Tekinalp 

1988). 

Borçlanma aracı olan tahvillerin özellikleri dikkate alındığında, uzun vadeli borçlanma 

aracı olarak İTMK’lerin de benzer özellikler içerdiği söylenebilmektedir. Ancak 

İTMK’lere dayanak olan alacak havuzunun bir teminat teşkil etmesi ve bu teminat 

özelliğinin belirtilmesi içinde farklı bir isimle tanımlanan menkul kıymettir.  

Menkul kıymetleştirme sürecinde yer alan ve teminat olan alacakların, kaynak kurumun 

riskinden arındırılmasında görevli özel amaçlı kuruma, İTMK’lerin menkul 

kıymetleştirme işlemindeki alacaklar bu kuruma devredilmemektedir. Sermaye Piyasası 

Kurulu teminat varlıklara ilişkin kayıtların ayrı bir kuruluş nezdinde de tutulmasını 

isteyebilmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 59. maddesindeki hükümler 

incelendiğinde yatırımcıların korunmasına ve kaynak kurumun risklerinden yeterli 

miktarda arındırılmış olduğu gözükmektedir.  

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 59. madde 3. fıkrasında, İTMK ihracı itfa edilene kadar, 

teminat havuzunda yer alan varlıkların amacı haricinde tasarrufa konu olamayacağı, 

rehnedilemeyeceği, teminat gösterilemeyeceği, kamu alacaklarının tahsili işlemi dahi olsa 

haczedilemeyeceği, iflas masasına konu olamayacağı ve ihtiyati tedbir kararı 

verilemeyeceği hükümleri yatırımcıları doğrudan koruma sağlamaktadır. Anılan 

Kanunun 59. maddesinin 4. fıkrasında ise kaynak kurumun yükümlülüklerini 

yapamaması, idarenin kamu kuruluşlarına devredilmesi, iflası veya faaliyet yetkisinin 

sonlandırılması durumunda, teminata dayanak olan alacak havuzundan elde edilecek 

anapara ve faiz ödemelerinin öncelikle İTMK yatırımcılarına yapılacak olan ödemelerde 

kullanılacağı belirtilmektedir. 
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4.2 İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhraççıları 

Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’ne göre İTMK ihraç edebilecek kuruluşlar; Konut 

Finansmanı Kurumları (KFK) ve İpotek Finansmanı Kuruluşları (İFK) olarak 

sıralanabilir. Kanun koyucu, varlık teminatlı menkul kıymet ihraç yetkisine sahip olan 

kurumların hepsine bu yetkiyi vermemiş, daha sınırlı bir alan çizmektedir. 

Konut finansmanı kurumları; konut finansmanı alanında doğrudan kredi kullandırma 

yetkisine sahip ya da finansal kiralama işlemi yapan bankalar ile BDDK tarafından konut 

finansmanı alanında faaliyette bulunması uygun bulunan finansal kiralama şirketleri ve 

finansman şirketlerini içermektedir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3. maddesine 

göre faaliyet gösteren mevduat bankaları, katılım bankaları, yatırım ve kalkınma 

bankaları İTMK ihraç edebilmektedir. Bankaların ihraççı olmasını engelleyen bir 

durumun olup olmaması hususunda BDDK’nın görüşü alınmaktadır. Katılım 

bankalarının da ipotekli konut kredisi kullandırmak şartıyla İTMK ihraççısı olabileceği 

sonucuna ulaşılmaktadır (Topaloğlu 2007). 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 60. maddesinde ipotek finansmanı kuruluşları; konut ve 

varlık finansmanı kapsamında, türleri ve nitelikleri Kurulca belirlenen varlıkların 

devralınması, devredilmesi, devralınan varlıkların yönetimi ve varlıkların teminat olarak 

alınması amacıyla kurulmaktadır. Kar etmek amacıyla anonim şirket olarak kurulan 

ipotek finansmanı kuruluşları konut finansman kuruluşlarına da fon sağlamaktadır. Ancak 

faaliyetinin gerektirdiği risk yönetimi amacıyla işlem yürütmekte olup konut finansmanı 

kuruluşlarından farklı olarak tüketicilere doğrudan kredi verememektedirler (Doğru 

2007). İpotek finansmanı kuruluşlarının sermayelerinin ödenmiş olması ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nca belirlenen miktardan az olmaması gerekmektedir. 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 60. maddesinin 3. fıkrasında, varlıkların teminat 

gösterilerek İFK’den kaynak elde edilmesi durumunda, kaynak elde eden kurumların 

yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi durumunda dahi teminat 

gösterilen varlıklar, başka bir amaçla tasarruf edilemeyeceği, rehnedilemeyeceği, teminat 
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gösterilemeyeceği, haczedilemeyeceği ve iflas masasına dahil edilemeyeceği hükümleri 

bulunmaktadır. 

Konut finansmanı kuruluşlarına iki yöntemle kaynak sağlamaktadırlar. Birinci yöntem, 

kaynak kuruluşların elindeki ipotek teminatlı kredi alacaklarını teminat göstermeleri 

karşılığında İFK’den kredi kullanmalarıdır. İkinci yöntem ise kaynak kurumun ipotek 

teminatlı kredi alacaklarını ivazlı temlik almasıdır. Temlik alınan bu alacaklar teminat 

gösterilip kaynak sağlanabilir ya da teminat havuzu oluşturulup İTMK ihracı 

gerçekleştirebilir ve hatta konut finansman fonu kurarak bunlara dayalı olaraktan ipoteğe 

dayalı menkul kıymet ihracı işlemi gerçekleştirilebilmektedir (Makaracı 2009). 

İpotek finansman kuruluşları sadece konut finansmanından kaynaklanan alacakları temlik 

alabilmekte olup ihraç yapısı, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, kaynak temin 

edilen kurumun genel yükümlülüğünde kalacak şekilde oluşturulmaktadır. 

4.3 İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracına İlişkin Esaslar 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının 

ihraç limiti ve yetkisi başlıklı 31. maddesine göre İTMK ihraç yetkisi esas sözleşmeyle 

yönetim kuruluna devredilebilmektedir. Devirde yetkili organ tarafından alınan kararda 

açıkça İTMK ihraç edileceği ve ihracın asgari olarak, ihraç edilmesi planlanan menkul 

kıymetin azami tutarları ile satış şekline (yurtdışı, nitelikli yatırımcı gibi) ilişkin bilgiler 

yer alması gerekmektedir. 

Menkul kıymetleştirme sürecinde birçok ihraç yöntemi bulunmaktadır. İpotek teminatlı 

menkul kıymetlerin ihracında Tebliğ; halka arz edilmek suretiyle, sadece nitelikli 

yatırımcılara satılmak amacıyla ya da tahsisli satış yöntemine izin vermektedir. İhraç 

işlemi halka arz yöntemiyle gerçekleşmesi durumunda menkul kıymetlerin borsada işlem 

görmesi zorunlu kılınmaktadır. Bunun içinde ihraççıların borsaya başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. İhraç işlemi tahsisli gerçekleştirilecekse birim nominal değerin en az 

100.000 TL olması gerekmekte olup yurt dışı tahsisli ihraçlarda bu şart aranmamaktadır. 



34 

 

Türkiye’deki ihraç işlemlerinin tamamına yakını yurtdışı satış yöntemi ile gerçekleştiği 

görülmektedir. 

Menkul kıymetleştirme işleminin sağlıklı bir şekilde tamamlanması ve yatırımcının 

korunması amacıyla ihraççılara ek yükümlülükler de getirilebilmektedir. Sermaye 

Piyasası Kurulu, banka ya da üçüncü bir tüzel kişinin, menkul kıymetleştirme sürecindeki 

yükümlülükleri garanti altına almasını veya sigorta şirketi tarafından sigorta edilmesini 

ya da teminata dayanak olan varlıkların banka ya da ipotek finansmanı kurumlarınca 

muhafaza edilmesini isteyebilmektedir. Kurul ayrıca satış yöntemi olarak da sadece 

nitelikli yatırımcılara satış yönteminin kullanılmasını da talep edebilmektedir.  

Teminata dayanak varlıklar, İTMK’ler satılamaz ya da satıştan sonra anapara ve faiz 

ödemesi gerçekleştirilirse azaltılabilmektedir. Teminat uyum ilkelerine uyulmaması 

durumunda ise bu durum düzelene kadar ihraççının yeni bir İTMK ihraç edilmesine izin 

verilmemektedir. 

2014 yılında yapılan değişikle İTMK ihraç yetkisi olan kurumlara, mali tabloları ile ihraç 

miktarı arasındaki uyumu sağlamak amacıyla sınırlama getirildiği görülmektedir. 

Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nde, ihraç işlemi konut finansman kurumu 

tarafından yapılmış ise ihraç edilmiş İTMK’lerin tedavülde bulunan bölümünün nominal 

değeri, kaynak kurumun son hesap döneminde hazırlanan bilançosunun aktif toplamının 

%10’unu aşamamaktadır. İhraç işlemi ipotek finansmanı kurumu tarafından yapılmış ise 

ihraç edilmiş İTMK’lerin tedavülde bulunan bölümün nominal değeri, ipotek finansmanı 

kurumunun son hesap döneminde hazırlanan bilançosundaki özkaynak kaleminin beş 

katını aşamamaktadır. Menkul kıymetleştirilen varlığın risk seviyesine göre limitler 

artırılabilmektedir. Derecelendirme kuruluşlarından yatırım yapılabilir seviyesinin en 

yüksek üç dilimine karşılık gelen uzun vadeli derecelendirme notu alan ihraççılar için 

açıklanan tedavül limitleri %100 oranında artırılmaktadır (Anonim 2014). 

Konut finansmanı kurumları veya ipotek finansmanı kurumları ihraç işlemini halka arz 

yöntemiyle gerçekleştirecek ise izahnamenin onaylanması, halka arz edilmeden ya da 

yurt dışı satış yöntemiyle gerçekleşecek ise ihraç belgesinin onaylanması talebi ile Kurula 
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başvurmaktadırlar. Halka arzda teminat defterinin izahname onayı için Kurula yapılan 

başvurudan önce, halka arz edilmeden ya da yurtdışına satışta teminat defterinin ise ihraç 

belgesi alınmadan önce oluşturulması zorunluluktur (Anonim 2018a). 

İhraç edilecek İTMK’ler, Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun görülecek ihraç tavanı 

içinde tertipler halinde satılabilmektedir. Halka arz yönteminde her bir tertibin satışı için 

Kurul’dan onay alması gerekmektedir. Yurt dışında yapılacak ihraç işlemlerinde de ihraç 

öncesinde tertip ihraç belgesinin onaylanması için Kurul’a başvurulmaktadır. İhraç, halka 

arz edilmeden yurt içinde yapılacak ise ihraç tavanı içinde kalmak şartıyla Merkezi Kayıt 

Kuruluşu Anonim Şirketi’ne başvurmak yeterli olmaktadır (Anonim 2018a). 

4.4 Teminat Varlıklar ve Yönetimi 

İhraç edilen menkul kıymetlere karşılık gösterilen varlıklara “teminat varlıklar” adı 

verilmektedir. Teminat varlıkların takibi teminat defterine kayıtla mümkün olmaktadır. 

Teminat olabilecek varlıklar VTMK ve İTMK unsurları için ayrı ayrı belirlenmiştir. 

Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği 9. maddeye göre İTMK’ler ihracında teminat 

defterine kaydedilmek şartıyla karşılık gösterilebilecek varlıklar; 

-Bankalar ile finansman kuruluşlarının ilgili sicilde ipotekle teminat altına alınmış konut 

finansmanından doğan alacakları, 

-Konut finansmanından kaynaklanan finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan 

alacakları, 

-Banka, finansal kiralama ve finansman kuruluşlarının ilgili sicilde ipotekle teminat altına 

alınmış olan ticari kredileri ve alacakları, 

-İpotek finansmanı kuruluşlarınca gerçekleştirilecek ihraçlarla sınırlı olmak kaydıyla 

TOKİ’nin konut satışından doğan taksitli ve sözleşmeye bağlanmış alacakları, 

-İkame varlıklar ile özellikleri kurulca belirlenecek diğer varlıklar da karşılık 

gösterilebilmektedir. 

İkame varlıklar; nakit, TCMB tarafından ihracı gerçekleştirilen likidite senetleri, devlet 

borçlanma senetleri, Hazine Müsteşarlığı’nca oluşturulan varlık kiralama şirketlerince 
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ihracı gerçekleştirilen kira sertifikaları, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hazine kefaletiyle ihracı gerçekleştirilen 

menkul kıymetler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’na üye ülkelerin merkez 

yönetimleri ile merkez bankaları tarafından ya da bunların kefaletiyle ihracı 

gerçekleştirilen işlemler ile Kurul’ca uygun görülen diğer varlıklardır (Anonim 2018a). 

Future, forward, opsiyon ve swap sözleşmelerinden kaynaklanan hak ve 

yükümlülüklerinde karşılık gösterilmesinde engel bulunmamaktadır. İpotek teminatlı 

menkul kıymet ihracı işleminde teminat olacak varlıkların belirli özelliklere sahip olması 

gerekmektedir. Bir taşınmaz ipotek edilerek kredi kullanılmış ve kredi teminat varlık 

olarak kabul edilmiş ise ilgili taşınmazın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olması 

gerekmektedir. Aynı zamanda kredinin kullandırılması sırasında ilgili taşınmaz için değer 

tespit raporu düzenlenmiş olması ve raporun BDDK ve SPK tarafından yetki verilerek 

listeye alınmış değerleme kuruluşları ve uzmanları tarafından yapılması gerekmektedir. 

Deniz, hava ve kara taşıtlarının satın alımlarında ticari kredi kullanılmış ve krediler 

teminat olarak kabul edilmiş ise deniz taşıtı ise tekne ve makine sigortası, hava taşıtı ise 

hava taşıtları tekne (gövde) sigortası, kara taşıtı ise kara taşıtları kasko sigortasının 

yapılması gerekmektedir (Yalçıner 2018). 

Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nde, kredilerinin, teminat defterine kaydedildikleri 

tarih itibariyle Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve 

Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4. 

maddesinin 1. fıkrasının a bendi kapsamında olması, finansman şirketlerince verilen 

krediler ve finansal kiralama alacakları için ise, teminat defterine kaydedildikleri tarih 

itibarıyla, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe 

Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümlerince özel karşılık 

ayrılmamış olması gerekmektedir (Anonim 2014). 

İpotek teminatlı menkul kıymet ihraççıları, teminat havuzundaki varlıkların faiz, kur, 

kredi ve benzeri risklerden korunması için türev sözleşmelerden kaynaklanan hak ve 

yükümlülükleri teminat defterine kaydedebilmektedirler. Esasen bu sözleşmeler faiz ve 

kur riskine karşı yapılan swap sözleşmeleri ve geri ödememe riskine karşı yapılan sigorta 

sözleşmeleridir (Doğru 2007). 
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Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’ne göre türev araçların teminat olarak kabul 

edilmeleri için belli şartlar mevcuttur. Örneğin, türev aracın borsada işlem görmesi ya da 

türev aracın karşı tarafının yetkilendirilmiş bir kuruluş olması ve kredi derecelendirme 

kuruluşunca yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen uluslararası uzun vade 

derecelendirme notuna sahip olması gerekli görülmektedir. Aynı zamanda karşı tarafında 

türev aracın teminat defterine kaydedilmesine onay vermiş olması gerekmektedir. 

Menkul kıymetin anapara ve faiz ödemelerinin aksamaması için de İTMK itfa edilinceye 

kadar karşı tarafça tek taraflı feshedemeyeceği kararlaştırılması gerekir. Kurulca kabul 

edilen durumlarda sözleşmenin taraflarca tek taraflı olarak feshedilebileceğine ilişkin 

hükümlerin sözleşmeye eklenebilmesi için Kurul’un uygun görüşünün alınması zorunlu 

olmaktadır. 

İhraççılar teminat varlıkların yönetiminden sorumlu tutulmaktadır. İpotek teminatlı 

menkul kıymet itfa edilene kadar havuzun teminat varlıkları, ihraççı kuruluşun yönetimi 

ya da denetiminin kamu kuruluşuna devredilmesi durumunda bile teminat amacından 

farklı bir şekilde tasarruf edilememekte, rehin edilememekte, teminat gösterilememekte, 

kamu alacaklarının tahsil edilmesi amacıyla da olsa haczedilememekte, iflas masasına 

konu edilememekte, ihtiyari tedbir kararı verilememektedir. Bu güvencelerin olmaması 

halinde, yatırımcılara yapılacak ödemelerin düzenli olması tehlikeye düşebilmektedir. 

Çünkü ödemeler menkul kıymetlerden sağlanan nakit akışlarından gerçekleştirilmektedir. 

Örneğin haciz gerçekleşmesi durumunda varlıklardan gelecek nakit akışı kesilecek, 

sermaye piyasasında sorunlar ortaya çıkacaktır (Yalçıner 2018). 

Teminat varlıklardan sağlanan nakit, ihraççının kendi malvarlığından farklı ve özel bir 

hesapta güvenli bir şekilde izlenip, gerçekleştirilen kayıtların günlük takibinin sağlanması 

amacıyla ayrı muhasebe hesapları açılarak teminat defteri tutulmaktadır. Sermaye 

Piyasası Kurulu, teminat defterinin farklı bir kuruluş nezdinde de tutulmasını da 

isteyebilmektedir. 

Teminat varlıklardan yapılan ve bankada toplanan nakit, teminat defterine ikame varlık 

olarak kaydedilirken, İTMK ödemelerinde kullanıldığı zaman teminat defterinden 

çıkartılmaktadır. Aynı zamanda yeni teminat varlıklarla değiştirilmek suretiyle ihraççı 

tarafından serbestçe tasarruf edilebilmektedir. Teminat havuzunun kalitesinin 
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sürekliliğinin sağlanması veya yükseltilmesi amacıyla teminat defterine ek teminat 

varlıklar ilave edilebileceği gibi, mevcut varlıklar da değiştirilebilmektedir. İhraççının 

sorumluluğunun devam etmek şartı ile teminat varlıkların idaresiyle ilgili görevler bir 

hizmet sağlayıcısına, teminat varlıklara ilişkin yönetilme hizmeti de nakit yöneticisine 

devredilebilmektedir (Yalçıner 2018). 

4.5 Teminat Uyum İlkeleri 

Kıta Avrupası, ipotekli tahvil kanunlaştırılmalarında “cover principles” ya da “matching 

principle” şeklinde ifade edilen ve Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nde de “teminat 

uyum ilkeleri” olarak adlandırılan ilkeler kullanılmaktadır. Bu ilkeler, İTMK 

yatırımcısını koruma amacıyla faiz, vade ve getiri gibi uyumsuzlukları önleme yönelik 

işlev görmektedir (Adıgüzel 2008). 

İhracı gerçekleştirilen İTMK’lerin değerleri ile teminat varlıkların değerleri arasında bir 

uyum olmalıdır. Tebliğ’de bu ilişki, teminat uyum ilkeleri olarak ifade edilmekte ve üç 

başlıkta düzenlenmektedir. Bunlar; (i) nominal değer uyumu, (ii) nakit akım uyumu ve 

(iii) net bugünkü değer uyumu olarak sıralanabilir.  

Dayanak olan teminat varlıkların nominal değerinin İTMK’lerin değerinden az 

olamayacağını ifade eden kavram “nominal değer uyumu” olarak isimlendirilmektedir. 

Örneğin, 10 milyar TL nominal değere sahip İTMK ihracı gerçekleştirildiğinde, dayanak 

olan teminat varlıkların değerinin de en az 10 milyar TL tutarında olması gerekmektedir. 

Nominal değer hesaplamalarında krediler için bakiye anapara tutarı, iskontolu borçlanma 

araçları için ihraç fiyatı, primli borçlanma araçları için de nominal değeri dikkate 

alınmaktadır. Türev araçların sözleşme değerleri de nominal değer uyum hesaplarına 

dahil edilmemektedir. 

Hesaplama tarihini takip eden 1 yıl içinde teminat defterindeki varlıklardan elde edilecek 

toplam faiz, getiri ve diğer gelirler toplamının, yine aynı dönemde toplam 

yükümlülüklerden kaynaklanması beklenen benzer ödemelerden az olmaması, “nakit 



39 

 

uyumu”dur. Örneğin, teminat defterindeki teminat varlıklardan oluşan havuzdan 

yapılacak olan 1 yıllık tahsilat işlemi sonunda toplanan tutarı 1 milyar TL’dir. İTMK 

yatırımcılarına da 1 yıl boyunca ödenecek faiz tutarı da 1 milyar TL düzeyinde olması, 

yani teminat havuzundan elde edilecek tahsilatın, yapılacak ödemelere uyumlu olması, 

nakit akım uyumu olarak tanımlanır (Yalçıner 2018). 

Üçüncü teminat uyum ilkesi “net bugünkü değer uyumu” dur. İpotek teminatlı menkul 

kıymet ihraçlarında teminat varlıkların net bugünkü değerinin, toplam yükümlülüklerin 

net bugünkü değerinden belirli bir orandan daha fazla olması durumudur. Kurulca farklı 

esaslar getirilebilmekle beraber Tebliğ’e göre bu oran %2’den az olamamaktadır. 

Teminat uyum ilkelerine ilişkin hesaplamalarda, kredi ve alacaklar teminat varlık 

niteliklerini kaybederse dikkate alınmamaktadır. Ayrıca konut finansmanından doğan 

kredi ve alacakların, kredi ve alacağın teminatının değerinin %80’ini aşan kısım ile ipotek 

tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış ticari kredi ve alacakların, kredi ve alacağın 

teminatının %50’sini aşan kısmı da hesaplamalarda dikkate alınmamaktadır. Teminat 

varlıkların değerleri yılda en az bir kere tespit edilmektedir (Anonim 2014). 

Net bugünkü değer hesaplanırken kredi ve alacaklardan beklenen nakit akımlar ile 

tahmini erken kapatma oranları hesaplanmaktadır. Net bugünkü değer uyumunun tespiti 

için ihraççı ya da hizmet sağlayıcı kullandığı yöntemler hakkında bilgileri teminat 

sorumlusuna ve Kurul’a vermektedir. Taşınmaz fiyatlarındaki değişimi gösteren genel 

kabul görmüş bir endeksin bulunması durumunda uyum tespiti için bu oran 

kullanılabilmektedir. 

Teminat havuzunda bulunan ilgili sicilinde ipotek edilerek teminat altına alınmış deniz 

ve hava taşıtına ilişkin olanlar haricindeki ticari kredi ve alacakların net bugünkü değeri 

teminat havuzunun toplam net bugünkü değerinin %15’ini, ikame varlıkların net bugünkü 

değeri de, teminat havuzunun toplam net bugünkü değerinin %15’ini aşamamaktadır 

(Anonim 2014). 
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Menkul kıymetleştirme sürecinde nakit akışları değişiklik göstermediği durumlarda 

teminat uyum ilkelerinin uygulanabilirliği kolay olmaktadır. Fakat piyasaların 

dalgalanma yaşadığı dönemlerde uyum zor olabilmektedir. Net bugünkü değer uyumunun 

teminat uyum ilkeleri çerçevesinde faiz oranı ve kurdaki olabilecek değişikliklere 

duyarlılığı stres testi ile ölçülmektedir. Teminat varlıkların para birimlerinin farklı olması, 

teminat havuzunun sabit ve değişken faizlerden oluşması, ihracı gerçekleştirilen menkul 

kıymetlerden yatırımcılara yapılan faiz oranlarının değişiklik göstermesi durumlarında 

teminat uyum ilkelerinin uygulanması kolay olmamaktadır. Döviz kurlarında ya da piyasa 

faiz oranlarında meydana gelen değişimler sonucunda teminat uyum ilkelerinin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla stres testi yapılması gerekmektedir (Yalçıner 

2018). 

İpotek teminatlı menkul kıymet ihraçlarında, VTMK ihraçlarından farklı olarak her 

durumda stres testi yapılması bir zorunluluktur. İTMK ihraçlarında stres testi senaryoları 

sonucunda en az %2 oranında teminat fazlası oranı sağlanmalı ve bu teminat fazlalığının 

teminat defterine kaydedilmesi gerekmektedir. 

Tebliğ’de stres testi işlemlerinde kredi ve alacaklardan sağlanan nakit akımları, kendi 

para birimlerine ilişkin swap oranları kullanılarak oluşturulan getiri eğrileri ile iskonto 

edilmekte bilgisi yer almaktadır. Beklenen nakit akımları hesaplamalarında, tahmini 

erken ödeme oranları ve varsa ödeme ücretleri kullanılmaktadır. Kredi ve alacaklar 

değişken faizli ise, vade boyunca değişmeyeceği varsayımıyla hesaplama dönemindeki 

faiz oranı kullanılmaktadır. Stres testi yapılması zorunlu kılınan ihraçlarda teminat 

varlıklar ayda en az bir kere stres testine tabi tutulmaktadır (Anonim 2014). 

Teminat uyum ilkelerine uyulması zorunluluktur. İhraççı tarafından bu ilkelerin ihlalinin 

anlaşılması durumu teminat sorumlusuna hemen bildirilmesi gerekmektedir. Teminat 

sorumlusu da teminat varlıkların bir ay içinde ihraççı tarafından yapılandırılmasını, geri 

satın alınmasını ya da diğer yöntemlerle teminat uyum ilkelerine tekrar uyum sağlanması 

istemekte ve uyumunun sağlandığını teyit etmektedir. 
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Yatırımcıların korunması için teminat uyum ilkelerine tekrar uyulduğu zamana kadar 

geçen dönemdeki tahsilatlar ayrı bir hesapta biriktirilmekte ve sadece bu süre boyunca 

muaccel hale gelen yükümlülüklerin ödenmesinde kullanılmaktadır. Teminat sorumlusu 

bu süreci de kontrol etmekle yükümlüdür. Kontrol sonucu teminat uyum ilkelerine 

uyulduğu anlaşılırsa biriken tutarlar ihraççıya aktarılmakta, aksi durumda ihraççıya tekrar 

bildirimde bulunulmakta ve ihraççının yükümlülüklerini yerine getirememesine ilişkin 

süreç başlamaktadır. 

4.6 Teminat Sorumlusu 

İpotek teminatlı menkul kıymetlerde teminat sorumlusu, teminat defteri ve teminat 

varlıklarının kontrolünden sorumlu olan bağımsız denetim kuruluşudur. Teminat 

sorumlusu İTMK ihracından önce yazılı bir sözleşmeyle belirlenmektedir. İhraççının 

yönetim kurulu tarafından belirlenen teminat sorumlusu üç iş günü içinde Sermaye 

Piyasası Kurulu’na bildirilir. Teminat sorumlusu, ihraççının finansal tablolarının 

denetiminden sorumlu bağımsız denetim kuruluşundan ve bu bağımsız denetim 

kuruluşunun bağlantılı kuruluşlarından farklı bir kuruluş olması gerekmektedir. 

Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’ne göre teminat sorumlusu, varlıkların teminat 

defterine uygun bir şekilde kayıt edip edilmediğini ve teminat uyum ilkelerinin sağlanıp 

sağlanmadığını incelemekle yükümlüdür. Ayrıca stres testi ölçümlerinin de teminat uyum 

ilkeleri kapsamında doğruluğunu incelemektedir. Halka arz yöntemiyle ihraçlarda asgari 

üç aylık, halka arz edilmeksizin ve yurt dışı satış ihraçlarında da asgari altı aylık dönemler 

halinde hazırladığı raporları ihraççıya iletmektedir. Raporlarda teminat uyum ilkelerinin 

ihlali veya ihraççının yükümlüklerinin yerine getirememesi durumlarında da bu 

durumların müteakip sonuçlarını içerecek şekilde ihraççıya bildirmektedir. İhlal 

durumlarında teminat sorumlusu ayrıca, bir ay içinde teminat uyum ilkelerine tekrar 

uyum sağlanıp sağlanmadığını, tahsilatların farklı bir hesapta biriktirilip 

biriktirilmediğini, muaccel ödemelerde kullanılıp kullanılmadığını içeren bildirimler 

gerçekleştirmektedir (Anonim 2014). 
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Teminat sorumlusu ile ihraççı arasında imzalanan sözleşmede, teminat varlıklar hakkında 

bütün bilgi ve belgelerin istenebileceği, kayıtların incelenebileceği ve çalışanlardan her 

türlü bilgiyi almaya teminat sorumlusunun yetkili olduğunun bilgisinin yer alması 

zorunlu kılınmaktadır. Teminat sorumlusu, görev ve yetkilerini doğru ve şeffaf olarak 

icra edebilmek için, denetim, değerleme ve derecelendirme kurumları ve gerekmesi 

durumunda sicil müdürlükleri ya da ilgili kayıt kuruluşlarından bilgi ve belge tedarik 

etmeye, kayıtları incelemeye ve çalışanlardan bilgi almaya yetkili kılınmaktadır. Aksi bir 

durum yaşanması halinde Sermaye Piyasası Kurulu bilgilendirilmektedir. 

4.7 İTMK İşlemlerinde Alınacak Diğer Tedbirler 

Teminat uyum ilkeleri başlığı altında teminat uyum ilkelerinin ihlali durumu 

açıklanmaktadır. Bunun dışında İTMK işlemlerinde alınacak tedbirler, ihraççının 

yükümlülüklerini yerine getirememesi ve idareci atanması durumu olarak iki başlıkta 

incelenmektedir. İhraççının yükümlüklerini kısmen ya da tamamen yerine getiremediği 

tarihten itibaren bir ay içerisinde teminat sorumlusu tarafından gerçekleşen durumların 

tespiti ve tespitlerin ihraççıya bildirilmesi zorunlu tutulmaktadır. Tebliğ’de bu durumlar; 

(i) teminat varlıklardan elde edilen tahsilatların farklı bir hesapta tutulup tutulmadığı, (ii) 

muaccel duruma gelen yükümlülüklerin farklı hesaptan karşılanıp karşılanmadığı ve (iii) 

teminat varlıkların toplam yükümlülükleri karşılayıp karşılayamadığıdır. 

Bildirilmesi zorunlu olan durumların kısmen ya da tamamen sağlanmadığının tespit 

edilmesi durumunda, teminat varlıkların esas borçlularına; ihraççının hesapları dışındaki 

bir hesaba ödeme yapmalarına ilişkin bildirim yapılması zorunlu tutulmaktadır. İpotek 

teminatlı menkul kıymet yatırımcıları ve teminat varlıkların korunması amacıyla 

sözleşme yapılan karşı taraflar, ihraççı yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine 

getiremediği durumlarda, teminat varlıkların tahsil edilmesini beklemeye kalmadan 

ihraççının diğer malvarlığına başvurabilmektedir.  

İhraççının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi, ihraççının 

faaliyet izninin kaldırılması veya ihraççının iflası durumunda Sermaye Piyasası Kurulu, 

teminat varlıkların yükümlülüklerini üstlenmeden idare etmek ve dayanak teminat 
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varlıklardan elde edilen gelirden yeterli olduğu miktarda yükümlülükleri yerine getirmek 

için ihraççı niteliğine sahip başka bir banka ya da İFK’yi, teminat sorumlusunu, bağımsız 

denetim kuruluşunu ya da uzmanlaşmış bir kuruluşu idareci olarak atamaktadır (Anonim 

2014). 

İdareci, teminat varlıklardan sağlanan gelirleri öncelikli olarak İTMK yatırımcılarına ve 

teminat varlıkların korunması amacıyla yapılmış olan sözleşmelerin karşı taraflarına 

yapılacak ödemelerde kullanmaktadır. Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nde idareci, 

ödemeleri zamanında yapabilmek için teminat varlıkları yönetebilir, satabilir, yeni varlık 

satın alabilir, kredi kullanabilir veya repo işlemi gerçekleştirebildiği ifade edilmektedir. 

İdareci, gelirlerin yetersiz olmasından dolayı yükümlülüklerin ödenememesinden 

sorumlu olmamaktadır. İdareci, yatırımcıları korumak için İTMK’nin erken zamanda itfa 

edilmesini Kurulun izniyle gerçekleştirmektedir. İdareci, teminat varlıkları ve 

yükümlülükleri ihraççı niteliği bulunan başka kuruluşa devredebilmektedir. Devir alan 

kuruluş teminat varlıkların mülkiyetine sahip olmakta ve ödemelerden sorumlu 

olmaktadır. 
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5. TÜRKİYE UYGULAMALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 

Türkiye uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde; Türk bankacılık sisteminde krediler 

ve mevduata dayalı fiyatlamalar, İTMK ve İDMK karşılaştırılması, SPK’ya yapılan ihraç 

başvuruları ve ihraç belgesine ilişkin bilgiler, gerçekleştirilen İTMK ihraçları hakkında 

açıklamalar, örnek İTMK yapılandırması ile Varlık Finansman Fonu VDMK ihracı 

hakkında bilgiler verilmektedir. 

5.1 Türk Bankacılık Sisteminde Krediler ve Mevduata Dayalı Fiyatlamalar 

Bu bölümde Türk bankacılık sisteminin genel olarak kredi yapısı, tüketici kredileri, 

tüketici kredileri içinde konut kredilerinin durumu, mevduat seviyeleri, fonlama ihtiyacı 

ve konut kredilerinin fiyatlama dinamiklerine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde 

bulunulmaktadır. 

5.1.1 Türk bankacılık sisteminde kredi ve mevduat yapısı 

İpotek teminatlı menkul kıymetlerin Türkiye’de gerçekleşen ihraçlarını incelemeden önce 

Türk bankacılık sisteminin kredi yapısını incelemek gerekmektedir. İTMK ihraçlarının 

teminat havuzunu ipotekli konut kredileri oluşturduğundan, toplam krediler içindeki 

konut kredilerinin payı, büyüme oranları ve büyüklükleri önem arz etmektedir. Türk 

bankacılık sisteminin kredi yapısı incelendiğinde kredilerin 2018 Kasım dönemi itibariyle 

2.383.852 milyon TL büyüklüğe ulaştığı görülmektedir (Çizelge 5.1). Krediler ortalama 

olarak yıllık %20 oranında büyümekte olduğu görülmektedir. Tüketici kredileri, işletme 

kredilerinden sonra toplam krediler içinde büyüklük olarak ikinci sırada yer almaktadır. 

İşletme kredilerinin toplam krediler içindeki payı %31, tüketici kredilerin ise %19 

olmaktadır. 2017 yılı ile 2018 Kasım dönemi karşılaştırıldığında özellikle tüketici 

kredilerindeki artışın ortalamanın altında kaldığı anlaşılmaktadır. Bunun sebebi de 2018 

yılında yaşanan faiz oranındaki yükselmeler neticesinde özellikle uzun vadeli olan konut 

kredisi kullandırmada yaşanan düşüşten kaynaklanmaktadır. Kredi kullandıran kuruluşlar 

geleneksel borçlanma yöntemleri dışında menkul kıymetleştirme gibi yöntemlerle daha 
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uygun maliyetle fon sağlayabildikleri taktirde uzun vadeli kredi kullandırımında daha 

istekli olabileceği görüşünde bulunulmaktadır. 

Çizelge 5.1 Türk bankacılık sisteminde kredi yapısı (Anonim 2019a)  

No Krediler 

(milyon TL) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2018 

KASIM 

1 

İskontolu 

İşlemlerden 

Alacaklar 

6.885 11.649 19.795 28.499 34.403 45.782 56.867 81.024 

2 
İhracat 

Kredileri 
40.640 40.544 51.041 59.075 70.645 84.438 101.922 140.119 

3 
İthalat 

Kredileri 
2.027 2.253 2.770 2.881 2.632 2.957 4.059 4.609 

4 

İhracat 

Garantili 

Yatırım 

Kredileri 

1.265 1.472 3.668 5.189 10.355 10.503 15.400 18.439 

5 
Diğer Yatırım 

Kredileri 
35.341 40.080 67.558 87.029 117.150 147.659 173.607 229.437 

6 
İşletme 

Kredileri 
178.151 221.647 284.476 361.020 449.872 544.277 672.299 747.292 

7 
İhtisas 

Kredileri 
39.231 40.163 47.558 57.969 75.388 94.652 117.249 141.774 

8 
Fon Kaynaklı 

Krediler 
5.130 5.645 5.527 7.109 7.909 8.527 8.952 9.466 

9 
Tüketici 

Kredileri 
168.402 194.318 248.138 281.934 306.165 337.594 397.341 403.334 

10 Kredi Kartları 58.466 77.501 94.942 86.780 94.973 102.182 116.166 134.143 

11 

Müşteri 

Adına 

Menkul 

Değer Alım 

Kredileri 

411 498 849 668 587 583 775 660 

12 

Kıymetli 

Maden 

Kredileri 

1.236 1.280 1.407 1.938 2.760 3.812 4.284 4.724 

13 

Faktoring 

İşlemlerinden 

Alacaklar 

544 518 494 662 2.108 2.189 3.751 2.626 

14 

Mal Karşılığı 

Vesaikin 

Finansmanı 

0 0 9 17 0 0 0 0 

15 

Kar Zarar 

Ortaklığı 

Yatırımı 

99 106 103 231 230 314 817 1.858 

16 
Diğer 

Krediler 
145.063 157.081 219.077 259.707 309.078 348.111 423.822 464.346 

17 
Toplam 

Krediler 
682.893 794.756 1.047.410 1.240.706 1.484.256 1.733.578 2.097.310 2.383.852 

Tüketici kredilerinin büyüklüğünün 2018 Kasım dönemi itibarıyla 403.334 milyon TL’ye 

ulaştığı görülmektedir (Çizelge 5.2). Tüketici kredilerin %48’ini konut kredileri, 

%50’sini ihtiyaç kredileri ve %2’sini de taşıt kredileri oluşturmaktadır. Tüketici kredileri 

ve konut kredileri ortalama olarak %17 oranında büyüme göstermektedir. Toplam 
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kredilerde bu oran %20 düzeyinde olmaktadır. Bu durum tüketici kredilerin toplam 

kredilerinden daha düşük bir büyüme oranına sahip olduğunu göstermektedir. Ortalama 

büyüme oranının %20 olduğu durumda 2018 yılının ilk 11 ayındaki gerçekleşmenin 

önceki yılın toplam tutarını aşması beklenmekte iken, tüm krediler içinde konut ve taşıt 

kredilerinde azalma gerçekleştiği görülmektedir. Toplam krediler içinde konut kredileri 

%9, ihtiyaç kredileri %9,5 ve taşıt kredileri %0,4 pay almaktadır. 

Çizelge 5.2 Yıllara göre tüketici kredileri (Anonim 2019a) 

  
Tüketici 

Kredileri 

(milyon TL) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 

KASIM 

1 Konut Kredileri 74.588 86.042 110.286 125.750 143.537 163.899 191.534 190.783 

2 Taşıt Kredileri 7.366 8.043 8.532 6.832 6.448 6.719 7.203 6.446 

3 İhtiyaç Kredileri 86.448 100.233 129.321 149.351 156.180 166.976 198.604 206.105 

4 

Toplam Tüketici 

Kredileri 168.402 194.318 248.138 281.934 306.165 337.594 397.341 403.334 

Bankacılık sisteminde yer alan mevduat toplamı 2018 Kasım itibariyle 1.995.108 milyon 

TL’ye ulaşmaktadır (Çizelge 5.3). Mevduattaki artış oranı ortalama %16 oranında 

gerçekleşmektedir. Vadesizde bulunan mevduat oranı toplam mevduatın %20’sini, 1 aya 

kadar vadeli mevduat %13,5’ini, 1-3 ay vadeli mevduat %53’ünü, 3-6 ay arası vadeli 

mevduat %5’ini, 6-12 ay arası vadeli mevduat %4’ünü, 1 yıl üzeri vadeli ise %4,5’ini 

oluşturmaktadır.  

Çizelge 5.3 Yıllara göre mevduat vadeleri (Anonim 2019a)  

  

Mevduat 

Vadeleri 

(milyon TL) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 

KASIM 

1 Vadesiz 121.168 138.382 177.126 198.426 238.321 295.472 363.295 407.830 

2 1 Aya Kadar 103.162 113.659 137.346 155.202 176.676 202.416 235.576 237.645 

3 1-3 Ay Arası 369.512 420.042 501.307 565.517 682.491 778.914 907.845 1.064.169 

4 3-6 Ay Arası 52.486 48.264 51.909 53.830 55.486 66.106 69.464 116.925 

5 6-12 Ay Arası 16.912 16.914 37.687 36.633 37.491 49.867 63.684 74.961 

6 1 Yıl Üzeri 32.257 34.956 40.395 43.054 54.401 60.416 70.968 93.576 

7 Toplam 695.496 772.217 945.770 1.052.662 1.244.865 1.453.192 1.710.831 1.995.108 
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Bankaların bilançosunun pasif tarafını oluşturan en önemli kalem olan mevduatların 

borçlanma maliyetleri ile vade yapıları tüm kredilerin fiyatlanmasında önemli rol 

oynamaktadır. Mevduat vadesinin ortalama 3-4 ay aralığında olduğu ve konut 

kredilerinin toplam krediler içindeki payın %9 pay olduğu görülmektedir (Çizelge 5.3). 

Vadesizde yer alan tutarında bir tasarruf ya da kredi veren kurum tarafından bir borçlanma 

olarak da düşünülmemesi gerekmektedir. Vadesi hesaptaki tutarlar bir tasarruftan ziyade 

fatura gibi günlük yapılan ödemelerde kullanılabilmektedir. Diğer kredilerden farklı 

olarak konut kredilerinin daha uzun vadeli kullandırıldığı ve kredilerden sağlanacak nakit 

akımlarının da uzun vadede gerçekleşeceği bilinmektedir. Bu durum, konut kredilerinin 

mevduatla finanse edilmesinde vade yapısı ve nakit akımları özellikleri dikkate 

alındığında yetersiz olmaktadır. Bankalarda bu yetersizliği dikkate alarak konut kredisi 

kullandırma iştahını, vadelendirme ve fiyatlamalarını bu doğrultuda belirlemektedir. 

Uzun vadeli kredi kullandırılabilmesi için mevduat dışında daha uzun vadeli araçlardan 

yararlanılması zorunlu olmaktadır.  

Toplam krediler %20 oranında büyürken bankacılık sektöründe mevduat %16 oranında 

büyümektedir. Ayrıca kredi vadeleri ile mevduat vadeleri arasında uyum 

bulunmamaktadır. Toplam krediler büyüklüğünün ve bu sınıflandırmada yer alan konut 

kredilerinin büyüklüğünün istenen noktaya gelmesi için mevduat dışında başka 

finansman yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Sendikasyon kredileri bunun için bir 

yöntem olmakla beraber her ihtiyaç anında ve düşük maliyetle bulmak mümkün 

olmamaktadır. 

Konut kredilerinin vade ve teminat özelliğiyle diğer kredilerden kısmen ayrılmaktadır. 

Konut kredilerinde istenilen büyümenin gerçekleşmesi için mevduat ve geleneksel 

borçlanma yöntemleri haricinde yeni bir finansman yöntemi gerekmektedir. Şehirleşme 

oranının %90 oranına ulaşması ve Türkiye’de yaşayanların yaş ortalamasının 30 olduğu 

düşünüldüğünde konuta olan talep ihtimali yüksek olmaktadır. 

5.1.2 Vadeli mevduata dayalı konut kredisi fiyatlamalarına ilişkin dinamikler 

Kredilerin finansmanı ile mevduat yapısı arasındaki ilişki değerlendirirken toplam 

mevduat dikkate alınmakla beraber, yeni bir kredi maliyeti hesaplama durumunda vadeli 
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mevduatın oranını kullanmak gerekmektedir. Çünkü vadesiz mevduat vadeli mevduatın 

bir fonksiyonu şeklinde bilançoda yer almamakta, müşteri ile banka arasında başka 

işlemlerin gerçekleşmesi sonucunda da ortaya çıkabilmektedir. Vadeli mevduata dayanan 

konut kredisi fiyatlama dinamiklerini; zorunlu karşılık maliyeti, vade uyumsuzluğu 

maliyeti ve erken kapama opsiyonu olarak ifade edilmektedir (Gül 2017). 

Zorunlu karşılıklar bir para politikası aracı olup 2010 yılının son çeyreğinden itibaren 

Merkez Bankası tarafından kullanılmaktadır. Vadesiz ve 1-3 ay vadeli de %8, 6 aya kadar 

vadeli de %5, 1 yıla kadar vadeli de %3, 1 yıl ve daha uzun vadeli de %1,5 olarak 

uygulanmaktadır (Anonim 2010). Vadeli mevduat için banka tarafından müşteriye 

ödenen maliyetin üzerine zorunlu karşılık maliyeti de eklenmektedir. Vadeli mevduatın 

dönemine göre yukarda ifade edilen oranlardan ayrılan tutarlar piyasa faizinden daha 

düşük bir faiz oranı ile Merkez Bankası’nda tutulmaktadır. 

Bir diğer maliyet unsuru da vade uyumsuzluğu maliyetidir. Mevduat süreleri ile başta 

konut kredileri olmak üzere tüm kredilerin süreleri arasında uyumsuzluk mevcuttur. 

Bankacılık sisteminde yer alan konut kredileri için 10 yıla varan vade dilimlerine nazaran 

mevduat sistemindeki vade 1-3 ay aralığında yer almaktadır. Riski en aza indirebilmek 

için bir maliyete katlanmak gerekmektedir. Vade uyumsuzluğunu giderebilmek için faiz 

riski bileşeni “Para Takası Nitelikli Faiz Swapı” kullanılabilmektedir (Gül 2017).  

Erken kapama opsiyonu, Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında kullanılan konut 

kredilerinin vade bitiminden önce kredi kullanıcı tarafından en yüksek %2 oranında ceza 

ödenmesi ile kredinin kapatılmasıdır. Piyasa faiz oranlarının düşmesi ve dolayısıyla konut 

kredisi faizlerinde meydana gelen düşüş neticesinde kredi kullananlar tarafından 

kullanılmaktadır. Bununla beraber kredi kullandıran finansal kuruluşların hem nakit 

akışları bozulmakta, hem de belli bir maliyetle kullandırdığı kredi kapanmış olmaktadır. 

Kredi kullandıran kurumlar, vade uyumsuzluğu riskini azaltmak için yapmış oldukları 

swap işleminin açıkta bırakma ve zarar oluşturmasına sebep olmaktadır. Bu durumda bir 

risk oluşturmakta ve kaynak kuruma maliyet oluşturmaktadır. 
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Türk bankacılık sisteminde krediler ve mevduat yapıları incelendiğinde, kaynak 

kurumların uzun vadeli ve daha düşük maliyetle borçlanma gereksinimleri olduğu 

görünmektedir. Gelişmiş ülkelerde artık geleneksel borçlanma yöntemleri arasında bile 

sayılabilecek bir geçmişi ve büyüklüğe ulaşan ve bu duruma çare olabilecek menkul 

kıymetleştirme işlemlerinin Türkiye’de kullanımının artık bir zorunluluk olduğu 

düşünülmektedir. 

5.2 Türkiye’deki İTMK ve İDMK Yapısının Karşılaştırılması 

İpotek teminatlı menkul kıymetler yaygın olarak Avrupa’da, ipoteğe dayalı menkul 

kıymetler ise ABD’de kullanılmakta olup konut finansmanından kaynaklanan alacakların 

teminat gösterilip menkulleştirilmesiyle oluşturulan finansal araçlardır. VDMK ve varlık 

teminatlı menkul kıymet ile birlikte sermaye piyasası mevzuatındaki menkul 

kıymetleştirilmiş araçlar arasında yer almaktadırlar. Önceki bölümde İTMK’lere ilişkin 

ayrıntılı bilgi verilmiştir. İDMK’lerin temel özellikleri ve avantajları ise, teminat 

varlıkları bilanço dışına çıkarmaları, kaynak kurumun riskinden arındırılmış menkul 

kıymet ihracı olmaları ve sermaye yeterlilik rasyosunu yükseltmeleridir.  

Konut finansmanından doğan alacakların menkul kıymetleştirilmesini sağlayan başlıca 

araçlar İTMK ve İDMK’dir (Çizelge 5.4). Menkul kıymetleştirme türü olarak İTMK 

bilanço içi, İDMK bilanço dışı yapılan uygulamalardır. Bu uygulamaların düzenleme, 

denetleme ve ihraç izin yetkilisi Sermaye Piyasası Kurulu’ dur. Her ikisi de yapı olarak 

borsada işlem görme, yurtdışına satış ya da nitelikli yatırımcıya satış şeklinde ihraç 

edilebilmekle birlikte uygulamada çoğunlukla halka arz edilmeksizin yurt dışına satış 

şeklinde ihraç edilmektedir. 

İTMK işleminde başlıca amaç finansman sağlamak iken İDMK da başlıca amaç 

finansmanın yanı sıra sermaye yeterliliğini artırmak ve risk azaltımı olmaktadır. İTMK 

işleminde kredi kullandırana rücu imkanı mevcut iken, İDMK da genelde söz konusu 

değildir. İTMK da ihraççı kredi kullandıran yani kaynak kurum iken, İDMK da özel 

amaçlı kurum yani İFK’dir. İki menkul kıymetleştirme işleminde de tebliğlerinde ayrıntılı 

açıklanmış olarak teminatlarını teşkil eden havuzlar standardize edilmiş varlıklardan 
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oluşmaktadır. İhraççının yükümlülüğü kapsamında bulunan İTMK’de teminatın yetersiz 

kalması durumunda, alacaklıların ihraççının diğer malvarlığına başvurması mümkün 

olmaktadır. İDMK’de ise kural olarak teminat varlıklarla sınırlı olmakla beraber yasal 

düzenlemelere göre artırılabilmektedir. 

Çizelge 5.4 İTMK ve İDMK karşılaştırması 

ÖLÇÜT İTMK İDMK 

Menkulleştirme türü Bilanço içi Bilanço dışı 

İhraççının isteği Refinansman Refinansman, Risk 

azaltımı, sermaye 

yeterliliği artırma, 

Kredi kullandırana rücu Var Genellikle Yok 

Borsada işlem görme SPK onayı ile SPK onayı ile 

İhraççı Kaynak kurum Özel amaçlı kurum 

Sermaye yeterliliğine etkisi Yok Var 

Portföyde türev araç kullanımı Var Var 

Teminat havuzunun yönetimi Genellikle dinamik Çoğunlukla statik 

Teminat havuzunun şeffaflık düzeyi Kısıtlı Yüksek 

İkame varlık Var Yok 

Parçalara ayırma Yok Var 

İhraççı veya teminata yasal kısıtlama Var Yok 

Risk yönetimine ilişkin standartlar Var Var 

Kupon ödemesi Çoğunlukla sabit Çoğunlukla değişken 

Türkiye piyasasında menkul kıymetleştirme uygulamaları ile borçlanma, mevzuat 

değişikliklerinden sonra özellikle 2012 yılından itibaren gerçekleştiği görülmektedir. 

Bilanço içi ve bilanço dışı işleme konu olmuş çok fazla veri geçmişi bulunmamaktadır. 

Türkiye’de İTMK, VTMK ve VDMK ihraçları sınırlı şekilde gerçekleşmesine rağmen, 

İDMK uygulaması henüz piyasada yer almamaktadır. Menkul kıymetleştirme işlemi 

içerisinde derecelendirme barındırmaktadır. Türkiye’de kredi notlarının artışı ile birlikte 

bu alanda uluslar arası piyasalarda yer almaya başlamasına rağmen 2016 yılındaki darbe 

girişimi ve sonraki süreçte yaşanan gelişmeler de olumsuzluk yaratmaktadır. Bu durum 

risk algısına karşı duyarlılığı artırmakta ve teminat yapısını olumsuz etkilemektedir. Bu 
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sebeplerin yanı sıra İDMK uygulamasında yer alan fon, İFK kurulması ve diğer usul ve 

esaslar ile birlikte uygulamaları gün geçtikçe artan İTMK ihraçlarının yanına İDMK 

ihraçlarının eklenmesi kolay gözükmemektedir. Ayrıca ülkede ve piyasada yaşanabilecek 

olumsuz gelişmelere karşı bilanço dışı yerine sağlam ve ciddi bir denetim yapısına sahip 

bankaların ve bankaların konut kredisi teminatlı ve Avrupa Piyasası’nda da yaygın olarak 

kullanılan İTMK ihraçlarının risklerinin alınması tercih edilmektedir. Bilanço dışı 

yöntemlerinin ve bilanço içi menkul kıymetleştirmede bankalardan farklı olarak ipotek 

finansmanı kurumunun da sisteme dahil edilmesi için muhakkak devlet destekli bir İFK 

kurulması gerekmektedir. Aksi taktirde yatırımcıların sadece bankalar tarafından 

gerçekleştireceği bilanço içi menkul kıymetleştirme işleminin dışında bir araca yatırım 

yapması kolay gözükmemektedir. 

5.3 İTMK İhracı Öncesi Başvurular ve İhraç Belgesine İlişkin Bilgiler  

Bu bölümde, İTMK ihracı gerçekleştirecek olan konut finansman kurumlarının Sermaye 

Piyasası Kurulu’na yapmış oldukları başvurular ve başvuruların karara bağlanmasına 

ilişkin bilgiler ile İTMK ihraç belgesinin içeriği hakkında bilgiler bulunmaktadır. 

5.3.1 İTMK ihracı öncesi SPK başvuruları 

Menkul kıymet ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak gerekmektedir. 

Bankalar aldıkları izahname ve başvuru onayı ile belirli bir ihraç limitine sahip 

olmaktadırlar. Sahip oldukları bu ihraç limitini belirlenen satış yöntemi ile parça parça da 

kullanabilmektedir. İzni verilen limitler bir ihraç olmamaktadır. Limitler dahilinde 

başvuru sahibi kurumlar onay kapsamında limiti aşmayacak ve satış yöntemini 

değiştirmeyecek şekilde 1 yıl içinde ihraç gerçekleştirebilmektedir. İlk onay başvurusu 

olan 2014 yılından 2018 yılı sonuna kadar 18 adet başvuru bulunmaktadır (Çizelge 5.5). 

Başvuruların ayrı ayrı ve farklı ihraçlar için yapıldığını düşünmek yanıltıcı 

olabilmektedir. İhraç yapacak kuruluşlar İTMK ihraç programlarının limitlerini belli bir 

büyüklükte tutmak için başvuruları gerçekleştirmektedirler. 
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Çizelge 5.5 İTMK ihraç başvuruları (Anonim 2019b) 

 Şirket Adı Başvuru 

Tarihi 

Karar 

Tarihi 

Satış 

Yöntem

i 

İhraç Limiti Para 

Birimi 

1 Garanti Bankası 07/03/2014 16/12/2014 Yurt Dışı 1.000.000.000 Avro 

2 Akbank  17/07/2014 16/12/2014 Yurt Dışı 1.000.000.000 Avro 

3 Vakıflar Bankası 24/11/2014 12/06/2015 Yurt Dışı 1.000.000.000 Avro 

4 Akbank 06/11/2015 10/03/2016 Yurt Dışı 1.000.000.000 Avro 

5 Garanti Bankası 02/11/2015 23/03/2016 Yurt Dışı 2.000.000.000 Avro 

6 Vakıflar Bankası 23/05/2016 04/10/2016 Yurt Dışı 2.000.000.000 Avro 

7 Yapı ve Kredi B. 14/10/2015 14/10/2016 Yurt Dışı 1.000.000.000 Avro 

8 Garanti Bankası 04/01/2017 14/04/2017 Yurt Dışı 2.000.000.000 Avro 

9 Türkiye İş B. 22/08/2016 14/04/2017 Yurt Dışı 2.000.000.000 Avro 

10 Akbank 03/03/2017 18/05/2017 Yurt Dışı 1.000.000.000 Avro 

11 Vakıflar Bankası 06/09/2017 29/09/2017 Yurt Dışı 3.000.000.000 Avro 

12 Yapı ve Kredi B. 13/06/2017 20/10/2017 Yurt Dışı 1.000.000.000 Avro 

13 Garanti Bankası 07/02/2018 16/04/2018 Yurt Dışı 2.000.000.000 Avro 

14 Türkiye İş B. 30/03/2018 27/04/2018 Yurt Dışı 2.000.000.000 Avro 

15 Ziraat Bankası 14/11/2018 15/11/2018 Yurt Dışı 2.500.000.000 ABD Doları 

16 Halk Bankası 08/11/2018 15/11/2018 Yurt İçi 10.000.000.000 TL 

17 Vakıflar Bankası 23/10/2018 08/11/2018 Yurt Dışı 3.000.000.000 Avro 

18 Akbank 31/10/2018 06/12/2018 Yurt Dışı 1.500.000.000 TL 

Bankaların İTMK ihracı için yaptıkları başvuru ve sonuçları incelendiğinde ilk başvuruyu 

07/03/2014 tarihinde Garanti Bankası gerçekleştirmiştir. İlk başvurudan 2018 yılı sonuna 

kadar toplam 18 tane başvuru gerçekleştirilmiş olup hepsi SPK’dan belirli limit ve satış 

yöntemi ile olumlu sonuçlandırılmış bulunmaktadır. Garanti Bankası, Akbank ve 

Vakıflar Bankası 4 defa, Yapı ve Kredi Bankası ve Türkiye İş Bankası 2 defa, Ziraat 

Bankası ve Halk Bankası da birer defa ihraç başvurusunda bulunmuşlardır. Çoğunlukla 

satış yöntemi olarak yurt dışı satış ve ihraç döviz cinsi olarak da avro belirlendiği 

görülmektedir. Bankalar belirlenen limitleri farklı zamanlarda tekrar başvurarak limitleri 

yeniletme talebinde bulunmakta ve bu çerçevede İTMK ihraçlarını gerçekleştirmektedir. 

Türkiye’deki İTMK ihraçları incelendiğinde bütün ihraçların bankalar tarafından 

gerçekleştirildiği görülmektedir. Dolayısıyla ihraç öncesi bankaların BDDK’ya da 
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başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu işlemler sonucunda Banka kamuoyuna; belli para 

birimlerinde ya da tüm para birimlerinde belli bir tutar karşılığı örneğin 3 milyar avro 

tutarında halka arz edilmeksizin veya yurt dışı satış yöntemiyle İTMK ihracı yapılması 

hususunda SPK ve BDDK nezdinde başvuruda bulunulduğunu, İTMK programlarının 

yenilenmesinde Genel Müdürlüklerinin yetkilendirildiğini ve bu taleplerinin Sermaye 

Piyasası Kurulu tarafından uygun görüldüğü duyurulmaktadır. 

5.3.2 İTMK ihraç belgesi 

İTMK ihracı sürecinde ihraç belgesi düzenlenmektedir. Bu ihraç belgesinin başlığı satış 

yöntemine göre değişmekle beraber belgenin başlığında genel olarak “yurt içinde halka 

arz edilmeksizin veya yurt dışında ihraç edilecek teminatlı menkul kıymetlere ilişkin 

ihraç belgesi” ibaresi yer almaktadır. Bu belgede SPK’dan onay alındığı bilgisi ile bu 

onayın 1 yıl geçerli olacağı bilgisi yer almaktadır. Ayrıca fiyatın ihraççı tarafından 

belirlendiği Sermaye Piyasası Kurulu’nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisinin 

bulunmadığı bilgisi yer almaktadır. 

İhraç belgesinde; ihraççı, ihraççının ticaret sicili ve numarası, ihraca ilişkin yetkili organ 

kararı ve tarihi, ihraç edilecek sermaye piyasası aracı, ihraç türü ve ihraç edilebilecek 

sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı yer almaktadır. İhraç belgesinin ekinde; teminat 

sorumlusu unvan ve ticaret sicil bilgileri, hizmet sağlayıcı unvan ve ticaret sicil bilgileri 

(varsa), nakit yöneticisi unvanı ve ticaret sicil bilgileri (varsa), dışarıdan hizmet alınan 

diğer kuruluşların unvan ve ticaret sicil bilgileri (varsa), teminat varlıkların satış süresi 

içinde satılamayan veya satış sonrasında itfa/erken itfa edilen menkul kıymet oranında 

azaltılmasına ilişkin esaslar (varsa), teminat varlıklara ilişkin bilgiler, teminat uyum 

ilkelerinin ihlali veya ihraççının yükümlülüklerini yerine getirememesi durumlarında 

teminat varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesaba aktarımını sağlamak için yapılan 

sözleşmeler ve varsa alınan diğer tedbirler ve menkul kıymetin itfa edilmesine ilişkin 

esaslar yer almaktadır (Anonim 2019c). 

İhraç belgeleri incelendiğinde, teminat sorumlusu olarak Akis Bağımsız Denetim, KPMG 

Bağımsız Denetim ve Güney Bağımsız Denetim gibi bağımsız denetim ve serbest 

http://www.kap.com.tr/
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muhasebeci ve mali müşavirlik anonim şirketleri seçilmektedir. Menkul kıymetleştirme 

sürecinde yer alan kuruluşlardan olan hizmet sağlayıcısı ve nakit yöneticisi kuruluşları 

ihraçlarda tercih edilmemektedir. Bu görevleri kaynak kurumun kendisi yerine 

getirmektedir. Dışarıdan hizmet alınan diğer kuruluşlar olarak; mali/ödeme/takas/devir 

temsilcisi ve kayıt görevlisi, derecelendirme kuruluşu, avukatlık ortaklığı (programın 

hukukçusu), düzenleyici bankanın görevlendirildiği görülmektedir. 

Teminat varlıkların, satış süresi içinde satılamayan veya satış sonrasında itfa ya da erken 

itfa edilen teminatlı menkul kıymet oranında azaltılmasına ilişkin esaslar başlığında; 

öngörülen teminat fazlası oranlar ve teminat uyum ilkeleri sağlanmak koşulu ile erken 

ödenen veya itfa edilen İTMK’ler sonucunda teminat havuzu ihraççı tarafından 

azaltılabilecektir ibaresi bulunmaktadır. 

Teminata ilişkin bilgiler başlığında; varlık türü ve portföy oranı yer almaktadır. 

Gerçekleşen ihraçlar incelendiğinde varlık türü olarak %98-99 oranında ipotek tesis 

edilmek suretiyle teminat altına alınmış 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 57. 

maddesinde tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile %1-2 oranında 

devlet tahvili gibi ikame varlıklar yer almaktadır.  

Teminat varlıklardan yapılan tahsilatların İTMK yatırımcıları adına ayrı bir hesapta 

biriktirilebilmesini teminen ve teminat uyum ilkelerinin ihlali veya ihraççının 

yükümlülüklerini yerine getirememesi durumlarında teminat varlıklardan yapılan 

tahsilatların sistemsel olarak ayrı hesaplar açıldığı bildirilmektedir. 

5.4 Türkiye’de İhracı Gerçekleştirilen İTMK Uygulamaları 

Türk bankacılık sisteminde 31/12/2018 tarihine kadar 15 adet İTMK ihracı bulunmaktadır 

(Çizelge 5.6). Bu 15 ihracın içinde Vakıfbank ve Garanti Bankası 4 ihraç, Yapı ve Kredi 

Bankası 3 ihraç, Akbank 2 ihraç ve Halkbank ile Ziraat Bankası 1 ihraçla yer almaktadır. 

Toplam 15 adet ihracın 14’ü TL para birimi, bir tanesi de avro para biriminden 

gerçekleştirildiği görülmektedir. İhraçların 13 tanesinin vadesi 5 yıl birer tanesi de 5,5 ve 

6 yıldan oluşmaktadır. İhraçların 11 tanesi yurt dışı satış yöntemiyle dört tanesi de yurt 
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içi satış yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla İTMK ihraçlarının genelde TL 

cinsinden 5 yıl vadeli yurt dışına satış yöntemiyle uygulandığı söylenebilmektedir. En az 

5 yıllık bir sürenin belirlenmesinde amaç yatırımcıların İTMK ihracından sağlayacağı faiz 

gelirlerinin vergilendirilmemesi amaçlanmaktadır. 

Türkiye’de tahvil gibi geleneksel borçlanma araçları yerine menkul kıymetleştirmenin 

kullanıldığı ilk örnek, 13/02/2015 tarihinde Akbank tarafından gerçekleştirilen 5 yıl 

vadeli 407.310.000 TL tutarında yurt dışına gerçekleştirilen İTMK ihracıdır. 

Vakıfbank’ın 04/05/2016 tarihindeki 500.000.000 avro tutarında 5 yıl vadeli yurt dışı 

ihracı da yabancı para cinsinden gerçekleştirilen ilk uygulamadır. Gerçekleştirilen 

ihraçlar arasında Akbank’ın 27/07/2017 tarihli 649.776.000 TL tutarında ve 6 yıl vadeli 

İTMK uygulaması en uzun vadeli ihraç özelliğini taşımaktadır. 

İhraçların kamuya açıklanan faiz oranları incelendiğinde diğer borçlanma araçlarına 

nazaran daha uygun maliyetli olduğu söylenebilmektedir. Örneğin, Vakıfbank’ın 

04/05/2016 da gerçekleştirilen 500 milyon avro tutarındaki ihracın faiz oranı %2,375 olup 

o tarihteki diğer borçlanma araçlarının aynı özellikteki maliyetleri %3’ün üzerinde 

bulunmaktadır. Diğer bir örnek olarak da Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’nın 

VDMK ihracı için gerçekleştirdiği İTMK ihraçlarının 5 yıl vadeli, yıllık %18,10 bileşik 

faizli ve 3 ayda bir sabit kupon ödemeli özelliğinde olması bu borçlanma aracının 5 yıl 

vadeli devlet iç borçlanma senedi faiz oranlarının çok az üzerinde olduğunu 

göstermektedir. Bu durum İTMK ihraçlarının daha düşük maliyetle gerçekleştiği fikrini 

doğrulamaktadır. 

İTMK ihraçlarının teminat yapısı incelendiğinde, ipotek konut kredilerinin teminat 

gösterildiği görülmektedir. Fakat teminat havuzunun, ihraç tutarından çok fazla miktarda 

oluşturulmasının sakıncaları bulunmaktadır. Güvence açısından fazla teminatlandırma 

olumlu olmakla birlikte ihraç sayı ve tutarlarının ilerde artması durumunda bu teminat 

havuzlarının optimal ve etkin bir şekilde değerlenip, istatistiki hesaplamalar ile 

oluşturulması gerekmektedir. Bu çalışmanın ilerleyen bölümlerinde buna ilişkin erken 

ödeme oranı, ortalama vade ve faiz oranı hesaplamaları ile nakit akım tablosu oluşuma 

ilişkin açıklamalar yer almaktadır. 
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Çizelge 5.6 İTMK ihraçları (Anonim 2019c) 

 Şirket Adı İhraç 

Tarihi 

Satış 

Yöntemi 

İhraç Tutarı Vade Para 

Birimi 

1 Vakıfbank 04/05/2016 Yurt Dışı    500.000.000 5 yıl Avro 

2 Vakıfbank 01/10/2017 Yurt Dışı 1.333.000.000 5,5 yıl TL 

3 Vakıfbank 01/12/2017 Yurt Dışı 1.333.000.000 5 yıl TL 

4 Vakıfbank 05/12/2018 Yurt İçi 1.000.000.000 5 yıl TL 

5 Garanti Bankası 28/06/2017 Yurt Dışı    528.697.500 5 yıl TL 

6 Garanti Bankası 14/08/2017 Yurt Dışı    313.000.000 5 yıl TL 

7 Garanti Bankası 13/10/2017 Yurt Dışı    840.320.000 5 yıl TL 

8 Garanti Bankası 07/12/2018 Yurt İçi    150.000.000 5 Yıl TL 

9 Akbank 13/02/2015 Yurt Dışı    407.310.000 5 Yıl TL 

10 Akbank 27/07/2017 Yurt Dışı    649.776.000 6 Yıl TL 

11 Yapı ve Kredi 13/10/2017 Yurt Dışı    528.750.000 5 Yıl TL 

12 Yapı ve Kredi 20/02/2018 Yurt Dışı    229.050.000 5 Yıl TL 

13 Yapı ve Kredi 30/05/2018 Yurt Dışı    410.000.000 5 Yıl TL 

14 Halk Bankası 07/12/2018 Yurt İçi 1.000.000.000 5 Yıl TL 

15 Ziraat Bankası 07/12/2018 Yurt İçi 1.000.000.000 5 Yıl TL 

Vakıfbank 29/07/2015 tarihinde 3 milyar avro tutarında İTMK programı oluşturduğu 

görülmektedir. Bu program kapsamında 04/05/2016 tarihinde konut kredileri teminatlı 

havuzu ile sabit faizli 5 yıl vadeli yılda bir kez faiz ödemeli 500 milyon avro tutarında 

Türkiye’nin ilk İTMK ihracını gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu ihraç işleminde 300 

nitelikli yatırımcıdan 3,2 milyar avro talep toplaması gerçekleştirilmekte işlem getirisi 

%2,578, kupon oranı %2,375 olarak belirlenmektedir. 01/10/2017 tarihinde yurt dışından 

hazine işlemlerine dayalı olarak 5,5 yıl vadeli tahsisli satış yöntemiyle 1,33 milyar TL 

İTMK ihracı gerçekleştirildiği görülmektedir. 01/12/2017 tarihinde HSBC Bank PLC’nin 

yatırımcı olduğu, hazine işlemlerine 5 yıl vadeli 1,33 milyar TL tutarında İTMK ihracı 

gerçekleştirilmektedir (Anonim 2018b). Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 

tarafından kurulan Varlık Finansmanı Fonu’nun yatırımcı olduğu, ihraç tarihi 

07/12/2018, nominal tutarı 1.000.000.000 TL olan 5 yıl vadeli İTMK ihracı Vakıfbank 

tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir (Anonim 2019c, Anonim 2018b). 

Garanti Bankası’nın SPK’ya yaptığı başvuru ile alınan izin sonucunda 28/06/2017 

tarihinde 150 milyon dolar karşılığı 528.697.500 TL (134.340.618 avro) tutarında 5 yıl 
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vadeli yeşil binaların finansmanında kullanılmak üzere International Finance Corporation 

(IFC) kurumuna tahsisli satış yöntemiyle İTMK ihracı gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Garanti Bankası Yönetim Kurulu kararı ile İTMK programları izinlerinin yenilenmesi 

için başvuruda bulunmaktadır. Bu kapsamda SPK ve BDDK nezdinde başvuruda 

bulunularak alınan izin sonucunda 14/08/2017 tarihinde European Bank for 

Reconstruction and Development (EBRD) kurumuna 75 milyon avro karşılığı 

313.000.000 TL tutarında yeşil binaların finansmanı için 5 yıl vadeli tahsisli satış yöntemi 

ile İTMK ihracı gerçekleştirilmiştir (Anonim 2019c, Anonim 2018c). 

Garanti Bankası Yönetim Kurulu’nun 03/11/2016 tarihli kararı ile toplamda 2 milyar avro 

veya Türk lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, halka arz 

edilmeksizin yurtdışında satılmak üzere İTMK ihracı yapılması hususunda SPK nezdinde 

başvuruda bulunarak program izninin yenilenmesi konusunda Genel Müdürlüğü 

yetkilendirilmiş ve söz konusu tahvil ihracı ve yapılacak tahsisli satış işlemi yapılması 

için SPK nezdinde gerekli uygunluğun alınması sonucunda 13/10/2017 tarihinde 5 yıl 

vadeli 200 milyon avro karşılığı 840.320.000 TL tutarında halka arz edilmeksizin yurt 

dışına satış yöntemiyle İTMK ihracı gerçekleştirdiği görülmektedir (Anonim 2018c). 

Garanti Bankası 07/12/2018 tarihinde de 5 yıl vadeli halka arz edilmeksizin yurt içinde 

satış yöntemiyle 150.000.000 TL (25.399.621 avro) tutarında İTMK ihracı 

gerçekleştirdiği tespit edilmektedir (Anonim 2019c, Anonim 2018c). 

Akbank, 13/02/2015 tarihinde 407.310.000 TL tutarında 5 yıl vadeli yurt dışı satış 

yöntemiyle Avrupa Yatırım Bankası’na (EİB) İTMK ihracı gerçekleştirdiği 

görülmektedir. Akbank, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile 6 yıl vadeli 200 milyon avro 

karşılığı yaklaşık 810 milyon TL tutarında İTMK ihracı için anlaşma imzalandığı 

belirlenmektedir. Akbank, 27/07/2017 tarihinde 649.776.000 TL tutarında 6 yıl vadeli 

KOBİ ve ticari firmaları ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin 

finansmanında kullanılmak üzere yurt dışı satış yöntemiyle İTMK ihracı gerçekleştirdiği 

görülmektedir. Bu en uzun vadeli TL ihracı olmaktadır (Anonim 2018d). Akbank ayrıca, 

16/10/2017’de Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile İTMK programı kapsamında 6 yıl 

vadeli 150 milyon ABD doları karşılığı TL cinsinden finansman sağlamak üzere sözleşme 

imzalandığı kamuya açıklanmaktadır (Anonim 2019c, Anonim 2018d). 



58 

 

Yapı ve Kredi Bankası çeşitli tertip ve vadelerde 1 milyar avro veya muadili yabancı para 

veya Türk lirası tutarına kadar İTMK’nin yurtdışında ihraç edilmesine olanak sağlayacak 

İTMK programı 21/10/2016 tarihinde kurulduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda 

13/10/2017 tarihinde 5 yıl vadeli yurt dışına satış yöntem ile 528.750.000 TL tutarında 

İTMK ihracı gerçekleştirildiği görülmektedir (Anonim 2019c, Anonim 2018e). 

20/02/2018 tarihinde kıymet alıcısı European Bank for Reconstruction and Development 

(EBRD) olacak şekilde yurt dışına 229.050.000 TL tutarında 5 yıl vadeli İTMK ihracı ile 

İTMK ihraç tertip belgesi başvurusunun olumlu sonuçlanması neticesinde Yapı ve Kredi 

Bankası 30/05/2018 tarihinde 5 yıl vadeli yurt dışı satış yöntemiyle 410.000.000 TL 

tutarında İTMK ihracı gerçekleştirdiği görülmektedir (Anonim 2019c). 

Halk Bankası, 10 milyar TL tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak 

veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla İTMK niteliğindeki borçlanma araçları ihracına 

ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı ihraç tavanı başvurusu 15/11/2018 tarihinde 

onaylanmış olup bu onay sonucunda yurt içi satış yöntemiyle nitelikli yatırımcılara 5 yıl 

vadeli 3 ayda bir sabit kupon ödemeli 1.000.000.000 TL tutarında İTMK ihracını 

07/12/2018 tarihinde gerçekleştirdiği görülmektedir (Anonim 2018f). Bu ihraç, Türkiye 

Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ’nin kurucusu olduğu Varlık Finansmanı Fonu 

tarafından nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirilen VDMK ihracında 

kullanılmaktadır (Anonim 2019c). 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. tarafından kurulan Varlık Finansmanı 

Fonu’nun yatırımcı olduğu, ihraç tarihi 07/12/2018, nominal tutarı 1.000.000.000 TL olan 

5 yıl vadeli İTMK ihracı Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Ziraat Bankası ihracı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ’nin kurucusu olduğu 

Varlık Finansmanı Fonu tarafından nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirilen VDMK 

ihracında kullanılmaktadır (Anonim 2019c). 

5.5 İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Yapılandırılması 

Türkiye’de gerçekleştirilen ihraçlar incelendiğinde, teminat havuzunun etkinlikten uzak 

bir şekilde çok fazla teminatlandırıldığı görülmektedir. Bu durumun iyileştirilebilmesi 
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için planlı bir yapılandırma yapılması gerekmektedir. İpotek teminatlı menkul kıymetin 

yapılandırılmasında ilk başta teminat olan alacakların ağırlıklı ortalama faiz oranı, 

ağırlıklı ortalama vadesi ve erken ödeme oranının tespiti gerekli olmaktadır. Bu 

işlemlerden sonra nakit akış tablosu hazırlanmaktadır.  

5.5.1 Teminat Havuzunun ağırlıklı ortalama faiz oranının belirlenmesi 

Teminatlı alacaklardan havuz oluşturulurken, farklı faiz oranında birçok kredinin yer 

almasına özen gösterilmektedir. Bu nedenle havuzun tek bir varlık gibi işlemlere konu 

olabilmesi için havuzun ağırlıklı ortalama faiz oranını belirlemek gerekir. Ağırlıklı 

ortalama faiz oranı tespiti literatürde WAC (Weighted Average Coupon) yöntem ile 

gerçekleştirilir. Bu yöntemde havuzdaki varlıkların faizleri havuzdaki oranlarına göre 

ağırlıklandırılmaktadır. İTMK uygulamalarına örnek olacak şekilde bir teminat 

havuzunun kredi tutarları, kredilerin havuzdaki toplam kredilerine oranı, aylık faiz oranı 

ve ağırlıklı ortalama faiz oranlarını hesaplamak gerekli olmaktadır (Çizelge 5.7). 

Çizelge 5.7 Ağırlıklı ortalama faiz oranı hesaplaması 

Kredi Kredi Tutarı 
Kredinin 

Havuzdaki Oranı 

Aylık Faiz 

Oranı 

Ağırlıklı Ortalama 

Faiz Oranı 

1 105.000.000 %10,50 %0,95 0,0009975 

2 85.000.000 %8,50 %1,03 0,0008755 

3 75.000.000 %7,50 %1,12 0,00084 

4 60.000.000 %6,00 %1,17 0,000702 

5 50.000.000 %5,00 %1,22 0,00061 

6 55.000.000 %5,50 %1,29 0,0007095 

7 60.000.000 %6,00 %1,35 0,00081 

8 75.000.000 %7,50 %1,44 0,00108 

9 75.000.000 %7,50 %1,51 0,0011325 

10 80.000.000 %8,00 %1,58 0,001264 

11 75.000.000 %7,50 %1,65 0,0012375 

12 65.000.000 %6,50 %1,74 0,001131 

13 60.000.000 %6,00 %1,82 0,001092 

14 50.000.000 %5,00 %1,88 0,00094 

15 30.000.000 %3,00 %1,94 0,000582 

TOPLAM 1.000.000.000   0,0140035 

Örneğin, farklı faiz oranlarında ve tutarlarda toplam 1.000.000.000 TL kredi teminat 

havuzu yer almaktadır (Çizelge 5.7). Her bir kredinin tutarı toplam kredi tutarına 
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bölünerek kredinin havuzdaki oranı bulunmaktadır. Örneğin 105.000.000 TL tutarındaki 

kredinin 1.000.000.000 TL tutarındaki toplamın içindeki payı 105.000.000 

TL/1.000.000.000 TL işleminden %10,5 olarak bulunur. Bu işlem tüm kredilere 

uygulanmaktadır. Her kredinin havuzdaki oranı o krediye ait aylık faiz oranı ile çarpılmak 

suretiyle o kredinin havuzdaki ağırlıklı ortalama faiz oranı bulunmaktadır. Örneğin, 

105.000.000 TLx0,0095 işlemi o kredinin ağırlıklı ortalama faiz oranını 0,0009975 

vermektedir. Bu işlemler her krediye uygulanması sonucu WAC değeri 0,0140035 yani 

%1,40 olmaktadır. Teminat havuzunun ortalama getirisi aylık %1,40 olmaktadır. İTMK 

ihracında belirlenecek faiz oranının bu oranın altında olması gerekmektedir. Farklı bir 

durumda ihracı gerçekleştiren içsel zenginleştirme elde edememektedir. 

5.5.2 Teminat havuzunun ağırlıklandırılmış ortalama vadesinin belirlenmesi 

Menkul kıymetleştirme işlemine dayanak olan teminatlı alacaklardan havuz 

oluşturulurken, farklı vadelerde birçok kredi yer almaktadır. Bu nedenle havuzun tek bir 

varlık gibi işlemlere konu olabilmesi için havuzun ağırlıklandırılmış ortalama vadesini 

belirlemek gerekmektedir. Menkul kıymetleştirme sürecinin başarılı olabilmesi için 

teminat havuzunun ağırlıklı ortalama vadesinin hesaplanması ya da ihraç vadesine uygun 

bir teminat havuzunun seçilmesi gerekmektedir. 

Ağırlıklandırılmış ortalama vade hesaplaması literatürde WAM (Weighted Average 

Maturity) olarak ifade edilen yöntem ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu yöntemde 

havuzdaki varlıkların vadeleri havuzdaki oranlarına göre ağırlıklandırılmaktadır. İpotek 

teminatlı menkul ihraç sürecine örnek olması açısından bir teminat havuzunun kredi 

tutarları, kredilerin havuzdaki toplam kredilerine oranı, vadeye kalan süreleri ve ağırlıklı 

ortalama vadelerin yer aldığı bir çalışma gerçekleştirilmektedir (Çizelge 5.8). Bu çalışma 

sonucunda teminat havuzunun ortalama vadesi belirlenmektedir.  
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Çizelge 5.8 Ağırlıklandırılmış ortalama vade hesaplaması 

Kredi Kredi Tutarı 
Kredinin 

Havuzdaki Oranı 

Vadeye 

Kalan 

Süre 

Ağırlıklandırılmış 

Ortalama Vade 

1 105.000.000 %10,50 28 ay 2,94 

2 85.000.000 %8,50 34 ay 2,89 

3 75.000.000 %7,50 42 ay 3,15 

4 60.000.000 %6,00 47 ay 2,82 

5 50.000.000 %5,00 53 ay 2,65 

6 55.000.000 %5,50 58 ay 3,19 

7 60.000.000 %6,00 61 ay 3,66 

8 75.000.000 %7,50 67 ay 5,025 

9 75.000.000 %7,50 72 ay 5,4 

10 80.000.000 %8,00 76 ay 6,08 

11 75.000.000 %7,50 80 ay 6,0 

12 65.000.000 %6,50 85 ay 5,525 

13 60.000.000 %6,00 92 ay 5,52 

14 50.000.000 %5,00 98 ay 4,9 

15 30.000.000 %3,00 109 ay 3,27 

TOPLAM 1.000.000.000   63,02 

İTMK ihracı gerçekleştirilirken anapara ve faiz ödemelerinin aksamaması için teminat 

havuzunun vadesi ile ihracın vadesi arasında uyum olması zorunludur. Teminat 

havuzunun ortalama vadesi örneğin 60 ay iken, İTMK ihracının vadesinin bu ortalamanın 

altında örneğin 40 ay olması anapara ve faiz ödemelerinin aksamasına neden olmaktadır. 

Türkiye uygulamaları incelendiğinde, ihraçların vadesinin en az 5 yıl olduğu 

görülmektedir. İpotek teminatlı menkul kıymet ihracı işlemlerinde yer alan teminat 

varlıkların ağırlıklandırılmış ortalama vadelerinin de 5 yıldan az olmaması gerekir. 

Örnek olarak farklı vadelerde ve tutarlarda toplam 1.000.000.000 TL kredi teminat 

havuzu yer almaktadır. Her bir kredinin tutarı toplam kredi tutarına bölünerek kredinin 

havuzdaki oranı bulunmaktadır (Çizelge 5.8). Örneğin, 105.000.000 TL tutarındaki 

kredinin 1.000.000.000 TL tutarındaki toplamın içindeki payı; 

105.000.000TL/1.000.000.000 TL işleminden %10,5 olmaktadır. Bu işlem tüm kredilere 

uygulanmaktadır. Her kredinin havuzdaki oranı o krediye ait kalan vade ile çarpılmak 

suretiyle o kredinin havuzdaki ağırlıklı ortalama vadesi bulunmaktadır. Örneğin, 
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105.000.000 TL x 28 işlemi o kredinin ağırlıklı ortalama vadesini 2,94 ay vermektedir. 

Bu işlemler her krediye uygulanması sonucu WAM değeri 63 ay olmaktadır. 

5.5.3 Teminat havuzunun erken ödeme oranının belirlenmesi 

Menkul kıymetleştirme işleminde alacakların vadesinden önce geri ödenmesi durumuyla 

karşılaşılacağından nakit akımın hesaplanmasında erken ödeme oranının tecrübe, gözlem 

ve tahmin kullanılarak bir katsayıyla belirlenmesi gerekli olmaktadır. Yatırımcılara 

yapılacak ödemelerde teminat varlıklardan elde edilecek anapara ve faiz ödemeleri 

kullanılacağından bu oranın titizlikle hesaplanması gerekmektedir. Aksi bir durumda 

teminat havuzundan beklenen faiz elde edilememekte, yatırımcılara yapılacak ödemeler 

aksayabilmektedir. 

CPR (Conditional Prepayment Rate) yıllık erken ödeme oranıdır. Erken ödenmesi 

beklenen anapara tutarının ilgili vade için toplam anapara tutarına oranını ifade 

etmektedir. Ödemelerin ve nakit akışlarının gösterimi açısından bir karşılaştırma kriteri 

olarak kullanılmaktadır. Bu oran vade başından beri sabit kalan bir orandır. Kredi 

ödemelerinde ise vade bitimi yaklaştıkça erken ödeme oranı artmaktadır. Dolayısıyla 

yıllık erken ödeme oranının aylık orana çevrilerek aylık ön ödeme oranının bulunması 

gerekli olmaktadır. Aylık sonlanmanın bulunmasında SMM (Single-Monthly Mortality 

Rate) eşitliği kullanılabilmektedir.  

SMM= 1- ((1-CPR)1/12)            (e.1) 

Örnek olarak 60 ay vadeli bir alacak teminat havuzunun erken ödeme oranının (CPR) ilk 

ay %0,1 oranında gerçekleşeceği ve her ay aylık olarak %0,1 artışla 30. aydan itibaren 

sabit olacağının belirlendiği durumda ilk ay CPR oranı 0,001 ve SMM oranı yukardaki 

formül sonucunda yaklaşık 0,00008 olarak gerçekleşmektedir. 30. ayda CPR oranı 0,03 

ve SMM oranı 0,00254 olarak hesaplanmakta olup tüm ayların CPR ve SMM oranlarının 

hesaplanma nakit akım tablosunda fayda sağlamaktadır (Çizelge 5.9). Yatırımcılara 
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yapılacak ödemeler teminat havuzundan elde edilecek anapara ve faiz ödemelerinden 

karşılanmaktadır. 

Çizelge 5.9 CPR ve SMM hesaplaması 

Dönem 
Erken Ödeme 

Oranı (CPR) 

Aylık Sonlanma 

(SMM) 
Dönem 

Erken Ödeme 

Oranı (CPR) 

Aylık Sonlanma 

(SMM) 

1 0,001 0,00008 31 0,03 0,00254 

2 0,002 0,00017 32 0,03 0,00254 

3 0,003 0,00025 33 0,03 0,00254 

4 0,004 0,00033 34 0,03 0,00254 

5 0,005 0,00042 35 0,03 0,00254 

6 0,006 0,00050 36 0,03 0,00254 

7 0,007 0,00059 37 0,03 0,00254 

8 0,008 0,00067 38 0,03 0,00254 

9 0,009 0,00075 39 0,03 0,00254 

10 0,01 0,00084 40 0,03 0,00254 

11 0,011 0,00092 41 0,03 0,00254 

12 0,012 0,00101 42 0,03 0,00254 

13 0,013 0,00109 43 0,03 0,00254 

14 0,014 0,00117 44 0,03 0,00254 

15 0,015 0,00126 45 0,03 0,00254 

16 0,016 0,00134 46 0,03 0,00254 

17 0,017 0,00143 47 0,03 0,00254 

18 0,018 0,00151 48 0,03 0,00254 

19 0,019 0,00160 49 0,03 0,00254 

20 0,02 0,00168 50 0,03 0,00254 

21 0,021 0,00177 51 0,03 0,00254 

22 0,022 0,00185 52 0,03 0,00254 

23 0,023 0,00194 53 0,03 0,00254 

24 0,024 0,00202 54 0,03 0,00254 

25 0,025 0,00211 55 0,03 0,00254 

26 0,026 0,00219 56 0,03 0,00254 

27 0,027 0,00228 57 0,03 0,00254 

28 0,028 0,00236 58 0,03 0,00254 

29 0,029 0,00245 59 0,03 0,00254 

30 0,03 0,00254 60 0,03 0,00254 

5.5.4 İTMK nakit akış tablosunun hazırlanması 

İTMK ihracı sonrası yatırımcılara yapılacak anapara ve faiz ödemeleri, teminat havuzunu 

oluşturan konut kredilerinden her ay sağlanan nakit akımlarından sağlanmaktadır. 

Kredilerden sağlanan nakit akımları belli vadelerde yatırımcılara ödenmektedir. 
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Kredilerin ağırlıklı ortalama vadesi ile yatırımcılara ödeme yapılacak vade diliminin 

uyumlu olması gerekmektedir. 

Örneğin, 1.000.000.000 TL tutarında bir ipotek havuzunun olduğu ve aşırı 

teminatlandırma yapılmadan ve ödemesi geciktirilmeyen ya da ödemesi geciken ya da 

tamamen durmuş olan kredilerin aynı özellikteki kredilerle teminat havuzuna eklendiği 

varsayımı altında ağırlıklı ortalama faiz (WAC) oranının aylık %1,40 ve servis ücretinin 

aylık %0,02 olduğu, havuzun ağırlıklı ortalama vadesinin (WAM) 60 ay, ihraç edilen 

İTMK faizinin aylık %1,11 ve erken ödeme oranının ilk ay %0,1 ve her ay %0,1 artarak 

30. aydan sonra sabit kalacağı düşünülen bir İTMK ihracının nakit akımları hesaplanır 

(Çizelge 5.10). WAC olarak servis ücreti düşülmüş faiz oranı kullanılmaktadır (%1,40-

%0,02=%1,38). 

Menkul kıymetleştirmenin başarılı olabilmesi için nakit akım tablolarının doğru 

hazırlanması çok önemli olmaktadır. Bu sebeple Çizelge 5.10’da kolay anlaşılması 

açısından; kredi bakiyesi, erken ödeme oranı, havuzun kredi tahsilatı, anapara tahsilatı, 

anapara erken ödemesi, toplam anapara ödemesi, menkul kıymet faiz ödemesi, menkul 

kıymetlere yapılan toplam ödemeler ve içsel zenginleştirme tutarları bulunmaktadır. 

Başarılı bir ihraç işleminin temelinde teminat havuzu ile ihracın anapara ve faiz ödemleri 

ile erken ödeme tutarlarının uzman kişilerce tahminlere ve hesaplamalara dayalı olarak 

gerçekleşecek tutarlara yakın hesaplanması gerekmektedir. Aksi durumda anapara ve faiz 

ödemelerinde aksaklıklar yaşanabilmekte, kaynak kurumun içsel zenginleştirme tutarları 

negatif olabilmektedir. 

Çizelge 5.10’da 1 numaralı sütun kredi bakiyelerini göstermektedir. İlk ay, kredi 

havuzunu oluşturan 1.000.000.000 TL, 2. ay kredi bakiyesi de 1. aydaki kredi 

bakiyesinden 6 numaralı sütundaki toplam anapara ödemelerinin düşülmesiyle 

bulunmaktadır. Havuzun kredi bakiyesi her ay ödenen anapara geri ödemeleri tutarında 

azaltılmaktadır. 

(1.000.000.000 TL – 10.899.074 TL) =989.100.926 TL (2. ay kredi bakiyesi) 

(989.100.926 TL – 11.128.131 TL) =977.972.795 TL (3. ay kredi bakiyesi) 
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Çizelge 5.10 İTMK nakit akım tablosu 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Ay Kredi Bakiyesi 
Erken Ödeme 

Oranı 

Havuzun Kredi 

Tahsilatı 

Anapara 

Tahsilatı 

Anapara 

Erken 

Ödemesi 

Toplam 

Anapara 

Ödemesi 

Menkul 

Kıymet Faiz 

Ödemesi 

Menkul Kıy. 

Toplam 

Ödeme 

İçsel 

Zengin- 

leştirme 

1 1.000.000.000 0,00008 24.616.604 10.816.604 82.470 10.899.074 11.100.000 21.999.074 2.617.530 

2 989.100.926 0,00017 24.614.551 10.964.959 163.172 11.128.131 10.979.020 22.107.151 2.507.400 

3 977.972.795 0,00025 24.610.445 11.114.421 242.048 11.356.468 10.855.498 22.211.966 2.398.479 

4 966.616.327 0,00033 24.604.284 11.264.979 319.036 11.584.015 10.729.441 22.313.456 2.290.828 

5 955.032.312 0,00042 24.596.068 11.416.622 394.077 11.810.699 10.600.859 22.411.558 2.184.510 

6 943.221.614 0,00050 24.585.796 11.569.338 467.112 12.036.450 10.469.760 22.506.210 2.079.586 

7 931.185.164 0,00059 24.573.469 11.723.114 538.081 12.261.195 10.336.155 22.597.350 1.976.119 

8 918.923.969 0,00067 24.559.088 11.877.937 606.926 12.484.863 10.200.056 22.684.919 1.874.169 

9 906.439.105 0,00075 24.542.655 12.033.796 673.587 12.707.383 10.061.474 22.768.857 1.773.799 

10 893.731.723 0,00084 24.524.172 12.190.674 738.006 12.928.680 9.920.422 22.849.102 1.675.069 

11 880.803.043 0,00092 24.503.641 12.348.559 800.125 13.148.684 9.776.914 22.925.598 1.578.043 

12 867.654.359 0,00101 24.481.065 12.507.435 859.887 13.367.321 9.630.963 22.998.285 1.482.780 

13 854.287.037 0,00109 24.456.448 12.667.287 917.233 13.584.520 9.482.586 23.067.106 1.389.342 

14 840.702.517 0,00117 24.429.795 12.828.100 972.107 13.800.207 9.331.798 23.132.005 1.297.790 

15 826.902.310 0,00126 24.401.109 12.989.857 1.024.453 14.014.310 9.178.616 23.192.925 1.208.183 

16 812.888.001 0,00134 24.370.396 13.152.541 1.074.214 14.226.756 9.023.057 23.249.812 1.120.583 

17 798.661.245 0,00143 24.337.661 13.316.136 1.121.336 14.437.472 8.865.140 23.302.612 1.035.049 

18 784.223.773 0,00151 24.302.911 13.480.623 1.165.764 14.646.387 8.704.884 23.351.271 951.640 

19 769.577.386 0,00160 24.266.152 13.645.984 1.207.443 14.853.427 8.542.309 23.395.736 870.416 

20 754.723.959 0,00168 24.227.392 13.812.202 1.246.319 15.058.521 8.377.436 23.435.957 791.435 

21 739.665.439 0,00177 24.186.638 13.979.255 1.282.341 15.261.596 8.210.286 23.471.882 714.756 

22 724.403.843 0,00185 24.143.899 14.147.126 1.315.455 15.462.580 8.040.883 23.503.463 640.436 

23 708.941.262 0,00194 24.099.182 14.315.793 1.345.610 15.661.403 7.869.248 23.530.651 568.531 

24 693.279.859 0,00202 24.052.498 14.485.236 1.372.756 15.857.992 7.695.406 23.553.398 499.100 

25 677.421.868 0,00211 24.003.855 14.655.434 1.396.842 16.052.276 7.519.383 23.571.659 432.197 

26 661.369.592 0,00219 23.953.265 14.826.365 1.417.820 16.244.184 7.341.202 23.585.387 367.878 

27 645.125.408 0,00228 23.900.737 14.998.007 1.435.641 16.433.647 7.160.892 23.594.539 306.198 

28 628.691.760 0,00236 23.846.284 15.170.337 1.450.257 16.620.594 6.978.479 23.599.073 247.211 

29 612.071.166 0,00245 23.789.915 15.343.333 1.461.623 16.804.956 6.793.990 23.598.946 190.969 

30 595.266.210 0,00254 23.731.644 15.516.971 1.469.693 16.986.663 6.607.455 23.594.118 137.526 

31 578.279.547 0,00254 23.671.483 15.691.226 1.426.189 17.117.414 6.418.903 23.536.317 135.166 

32 561.162.132 0,00254 23.611.475 15.867.438 1.382.349 17.249.786 6.228.900 23.478.686 132.789 

33 543.912.346 0,00254 23.551.619 16.045.628 1.338.168 17.383.796 6.037.427 23.421.223 130.396 

34 526.528.550 0,00254 23.491.914 16.225.820 1.293.642 17.519.463 5.844.467 23.363.929 127.985 

35 509.009.088 0,00254 23.432.361 16.408.036 1.248.768 17.656.803 5.650.001 23.306.804 125.557 

36 491.352.284 0,00254 23.372.959 16.592.297 1.203.540 17.795.837 5.454.010 23.249.847 123.112 

37 473.556.447 0,00254 23.313.707 16.778.628 1.157.954 17.936.582 5.256.477 23.193.059 120.648 
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Çizelge 5.10 İTMK nakit akım tablosu (devamı) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Ay Kredi Bakiyesi 

Erken 

Ödeme 

Oranı 

Havuzun 

Kredi 

Tahsilatı 

Anapara 

Tahsilatı 

Anapara 

Erken 

Ödemesi 

Toplam 

Anapara 

Ödemesi 

Menkul 

Kıymet Faiz 

Ödemesi 

Menkul Kıy. 

Toplam 

Ödeme 

İçsel 

Zengin- 

leştirme 

38 455.619.865 0,00254 23.254.606 16.967.052 1.112.006 18.079.058 5.057.380 23.136.439 118.167 

39 437.540.807 0,00254 23.195.654 17.157.591 1.065.692 18.223.283 4.856.703 23.079.986 115.668 

40 419.317.524 0,00254 23.136.852 17.350.270 1.019.007 18.369.277 4.654.425 23.023.702 113.151 

41 400.948.247 0,00254 23.078.199 17.545.113 971.946 18.517.059 4.450.526 22.967.585 110.615 

42 382.431.188 0,00254 23.019.695 17.742.145 924.504 18.666.649 4.244.986 22.911.635 108.060 

43 363.764.539 0,00254 22.961.339 17.941.388 876.678 18.818.067 4.037.786 22.855.853 105.486 

44 344.946.472 0,00254 22.903.131 18.142.869 828.463 18.971.332 3.828.906 22.800.238 102.892 

45 325.975.139 0,00254 22.845.070 18.346.613 779.853 19.126.467 3.618.324 22.744.791 100.280 

46 306.848.673 0,00254 22.787.157 18.552.645 730.844 19.283.490 3.406.020 22.689.510 97.647 

47 287.565.183 0,00254 22.729.390 18.760.991 681.432 19.442.422 3.191.974 22.634.396 94.994 

48 268.122.761 0,00254 22.671.770 18.971.676 631.610 19.603.286 2.976.163 22.579.449 92.321 

49 248.519.475 0,00254 22.614.296 19.184.727 581.375 19.766.102 2.758.566 22.524.668 89.628 

50 228.753.372 0,00254 22.556.968 19.400.171 530.721 19.930.892 2.539.162 22.470.054 86.914 

51 208.822.481 0,00254 22.499.785 19.618.035 479.642 20.097.677 2.317.930 22.415.607 84.178 

52 188.724.804 0,00254 22.442.747 19.838.344 428.135 20.266.480 2.094.845 22.361.325 81.422 

53 168.458.324 0,00254 22.385.853 20.061.128 376.194 20.437.323 1.869.887 22.307.210 78.643 

54 148.021.001 0,00254 22.329.104 20.286.414 323.813 20.610.228 1.643.033 22.253.261 75.843 

55 127.410.774 0,00254 22.272.499 20.514.230 270.988 20.785.218 1.414.260 22.199.478 73.021 

56 106.625.556 0,00254 22.216.037 20.744.604 217.712 20.962.317 1.183.544 22.145.860 70.177 

57 85.663.239 0,00254 22.159.718 20.977.565 163.981 21.141.547 950.862 22.092.409 67.309 

58 64.521.692 0,00254 22.103.542 21.213.143 109.789 21.322.932 716.191 22.039.123 64.419 

59 43.198.760 0,00254 22.047.509 21.451.366 55.131 21.506.496 479.506 21.986.003 61.506 

60 21.692.264 0,00254 21.991.617 21.692.264 0 21.692.264 240.784 21.933.048 58.569 

Çizelge 5.10’da 2 numaralı sütun erken ödeme oranlarını göstermektedir. İlk ay erken 

ödeme oranı (CPR) %0,1 olduğundan SMM denlemi ile hesaplanmakta olup 5 numaralı 

sütunda yer alan anapara erken ödemesinin bulunmasında kullanılmaktadır. İlk ayın 

SMM hesaplanması: 

SMM= 1- ((1-CPR)1/12) 

SMM= 1- ((1-0,001)1/12)  SMM= 0,0000833715 

Çizelge 5.10’da 3 numaralı sütunda havuzun kredi taksiti tahsilatı yer almakta olup, 1 

numaralı sütunda yer alan kredi bakiyesinin bugünkü değer anuite faktörüne (BDAF) 
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bölünmesi ile bulunmaktadır. Erken ödeme olduğundan her ay için tekrar 

hesaplanmaktadır. 1. ve 2. ayın kredi taksiti hesaplaması: 

Kredi Bakiyesi =  Aylık Taksit Tutarı x  (1+i)n – 1                                                (e.2) 

                                                           (1+i)n x i 

1.000.000.000 TL =Aylık Taksit x (1+0,0138)60 – 1  =24.616.604 TL (1. ay taksit tutarı)                                                    

(1+0,0138)60 x 0,0138 

989.100.926 TL =Aylık Taksit x (1+0,0138)59 – 1     =24.614.551 TL (2. ay taksit tutarı)                                       

(1+0,0138)59 x 0,0138 

Çizelge 5.10’da 4 numaralı sütunda kredi havuzuna giren ödemeler içindeki anapara 

tutarını göstermektedir. O aya ait aylık kredi taksitinden faizin düşülmesi işlemiyle 

bulunmaktadır. 

1. aya ait taksit tutarı: 24.616.604 TL 

1. ay kredi faizi: 1.000.000.000 TL x 0,0138 = 13.800.000 TL 

1. ay anapara ödemesi: 24.616.604 – 13.800.000 = 10.816.604 

2. aya ait taksit tutarı: 24.614.551 TL 

2. ay kredi faizi: 989.100.926 TL x 0,0138 = 13.649.592 TL 

2. ay anapara ödemesi: 24.614.551 – 13.649.592 = 10.964.959 TL 

Çizelge 5.10’da 5 numaralı sütunda kredi havuzuna yapılan erken ödemeler yer 

almaktadır. 6 numaralı sütunda yer alan anapara ödemeleri, 1 numaralı sütunda yer alan 

kredi bakiyesinden çıkartılarak 2 numaralı sütunda yer alan erken ödeme oranıyla 

çarpılması sonucu bulunmaktadır: 

1. ay anapara erken ödemesi: (1.000.000.000 TL - 10.816.604 TL) x 0,00008337155219 

=82.470 TL 

2. ay anapara erken ödemesi:(989.100.926 TL - 10.964.959 TL) x 0,0001668196399455 

=163.172 TL 
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Çizelge 5.10’da 6 numaralı sütun, havuza yapılan anapara ödemeleri ile birlikte erken 

ödenen anapara tutarının toplamını oluşturmaktadır. Çizelge 5.10’da 4 ve 5 numaralı 

sütunların toplamıdır. 

1. ay toplam anapara ödemesi: 10.816.604 TL + 82.470 =10.899.074 TL 

2. ay toplam anapara ödemesi: 10.964.959 TL + 163.172  =11.128.131 TL   

Çizelge 5.10’da 7 numaralı sütun, ihraç edilen menkul kıymet için ödenmesi gereken faiz 

tutarlarını oluşturmaktadır. Örnekte menkul kıymete yapılacak faiz ödemelerinde 

kullanılacak oran aylık %1,11olduğu ifade edilmektedir. 

1. ay yatırımcıya faiz ödemesi: 1.000.000.000 TL x 0,0111 = 11.100.000 TL 

2. ay yatırımcıya faiz ödemesi: 989.100.926 TL x 0,0111 = 10.979.020 TL 

Çizelge 5.10’da 8 numaralı sütun, menkul kıymetin nakit akışını göstermektedir. 

Yatırımcılara yapılacak olan anapara, erken ödeme ve faizi içermektedir. Tabloda 6 ve 7 

numaralı sütunun toplamıdır. 

1. ay menkul kıymet nakit akışı: 10.899.074 TL + 11.100.000 TL  =21.999.074 TL 

2. ay menkul kıymet nakit akışı: 11.128.131 TL + 10.979.020 TL  =22.107.151 TL 

Çizelge 5.10’da 9 numaralı sütun, menkul kıymetleştirme işleminin kredi tahsilatlarından 

yatırımcıya ödenen nakit akışlarının çıkartılması sonucunda içsel zenginleştirme olarak 

havuzda kalan tutarları göstermektedir. 3 numaralı sütundan 8 numaralı sütunun 

çıkartılması ile bulunmaktadır. Bu tutarlar ihraççının menkul kıymetleştirme işleminden 

kazancını göstermektedir. 

1. ay içsel zenginleştirme: 24.616.604 TL - 21.999.074 TL =2.617.530 TL 

2. ay içsel zenginleştirme: 24.614.551 TL - 22.107.151 TL  =2.507.400 TL 
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5.6 Varlık Finansman Fonu VDMK İhracı 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ’nin kurucusu olduğu Varlık Finansmanı Fonu 

tarafından nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük VDMK 

ihracı 07/12/2018 tarihinde Aktif Yatırım Bankası, Garanti Yatırım, Halk Yatırım, Vakıf 

Yatırım ile Ziraat Yatırım tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. VDMK ihracı 

incelendiğinde, 3,15 milyar TL nominal değerli, 5 yıl vadeli, yıllık %18,10 bileşik faizli 

ve 3 ayda bir sabit kupon ödemeli özelliklerini barındırdığı görülmektedir. İhraç işlemi 

sırasında 118 farklı yatırımcıdan toplam 2,43 kat talep geldiği bilgisi bulunmaktadır. 

Talepler ağırlıklı olarak bankalar, emeklilik yatırım fonları, yatırım kuruluşları ve sigorta 

şirketlerinden geldiği görülmektedir. 

İhracı gerçekleştirilen VDMK’lerin Borsa İstanbul’a kote olduğu ve derecelendirme 

kuruluşu olan JCR Eurasia Rating tarafından “yüksek düzeyde yatırım yapılabilir” 

kategoride değerlendirildiği ve uzun vadeli ulusal notunun “AAA (Trk)” olarak 

belirlendiği görülmektedir. İTMK konusu açısından bu ihracın önemi ise; Ziraat Bankası, 

Halkbank, VakıfBank ve Garanti Bankası’nın yüksek kaliteli varlıklardan teminat havuzu 

oluşturup ihraç ettiği İTMK’lere yatırım yapacak olması ile Fon’un VDMK 

yatırımcılarına yapacağı ödemelerin bu İTMK’lerin sağlayacağı nakit akışlarından 

sağlanacak olmasından kaynaklanmaktadır. Menkul kıymetleştirme işleminin teminat 

havuzu, 4 bankanın ortalama kredi büyüklüğü 80 bin TL olan ipotekli 632.000 adet konut 

kredisinden oluşmaktadır. Yatırımcılara 1 yıl boyunca geri alım garantisi seçeneği de 

sunulmaktadır. Üç bankanın gerçekleştirdiği 1 milyar TL’lik ihraçlara karşın HalkBank 

15 milyar TL, Ziraat Bankası 14 milyar TL ve VakıfBank 13,2 milyar TL’lik mortgage 

havuzlarını Garanti Bankası ise 150 milyon TL’lik ihraç karşılığında 8,7 milyar TL’lik 

havuzlarını teminata konu etmektedir. Teminat havuzunun, ihraç tutarından çok fazla 

belirlenmesi, güvence açısından faydalı bir durum olmakla beraber, İTMK’lerin 

yapılandırılmasında eksiklikler olduğunu göstermektedir. 

5.7 İpotek Finansmanı Kurumu (İFK) Oluşturulma Süreci 

Türkiye’de gerçekleştirilen menkul kıymetleştire uygulamaları incelendiğinde, yöntem 

olarak bilanço içi menkul kıymetleştirmenin tercih edildiği görülmektedir. Bilanço içi 
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menkul kıymetleştirme uygulamalarında da ihracı gerçekleştiren kurum, konut 

finansmanı kurumu olan bankalar olmaktadır. İTMK gibi bilanço içi menkul 

kıymetleştirme uygulamaları bankalar gibi konut finansmanı kurumlarının yanı sıra 

ipotek finansmanı kurumlarınca da gerçekleştirebileceği Teminatlı Menkul Kıymetler 

Tebliği’nde ifade edilmektedir. İTMK ve VTMK uygulamalarının yanı sıra bilanço dışı 

menkul kıymetleştirme işlemleri olan VDMK ve İDMK ihraçları da İFK tarafından 

gerçekleştirilebilmektedir. 

Literatürde özel amaçlı kurum olarak ifade edilen kavramın Türkiye’de karşılığı İFK 

olarak ifade edilmektedir. İpotek finansman kurumu, kaynak kurumdan teminat varlıkları 

devir ya da satın alma yöntemiyle kendi bünyesine geçirip riski kaynak kurumdan kendi 

üzerine alıp ihracı gerçekleştirmektedir. Ayrıca kaynak kurumun ihraçlarını da finanse 

edip ikincil piyasa hizmeti de vermektedir. 

Türkiye’de hem bilanço içi işlemlerde İFK’ye başvurulmamasının hem de bilanço dışı 

işleminin uygulanmamasının en önemli sebebi yatırımcı olmaktadır. Örneğin, ABD’de 

yaygın olarak bilanço dışı menkul kıymetleştirme uygulaması olan ödeme aktarmalı 

menkul kıymet ihracı kullanılmaktadır. Bu uygulamanın tercih edilmesinin temel sebebi 

de 1970 yılından itibaren özel amaçlı kurumun devlet destekli bir yapı olmasıdır. Finansal 

piyasa ve kuruluşlar güçlü ve gelişmiş olduğundan, daha sonra özel yapıda olan özel 

amaçlı kurumlar da ihraç gerçekleştirmektedir. Türkiye’de ise İTMK uygulamalarında 

hem kaynak kurumun teminat varlıklarına, hem de ödemede aksaklık olması durumunda 

diğer varlıklarına yatırımcılar başvurabilmektedir. İhraççıların da hem mevzuat açısından 

sağlam bir yapıda olan, hem de SPK ve BDDK tarafından denetim altında olan bankalar 

olması yatırımcıların tercihini bu yöne çevirmektedir. Tam bilgi sahibi olamayacağı ve 

sadece teminat varlıklarla güvence altına alınmış bir ipotek finansmanı kurumu ihracına 

yönelmeleri kolay olmamaktadır.  

Türkiye’de hem sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, hem de yeni finansal araçların 

oluşturulması ve kullanılması, menkul kıymetleştirmenin kurumsallaşması ve kaynak 

kurumların uzun vadeli finansmana erişmesi için ipotek finansmanı kurulması 

gerekmektedir. Yatırımcıların da buna rağbet göstermesi için bu yapının muhakkak devlet 

destekli bir yapı olması gerekmektedir. Aksi takdirde yani özel olması durumunda, 
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bankalar tarafından gerçekleştirilen İTMK ihraçlarına alternatif olması mümkün 

görünmemektedir.  

Açıklanan görüşü destekler nitelikte ilk çalışma 29/01/2019 tarihinde, ekonominin 

güvenliğini tehdit eden riskleri belirleyerek, gerekli önlemleri almakla görevli Finansal 

İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin (FİKKO) üçüncü toplantısında masaya yatırıldığı 

görülmektedir. Finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi ve 

piyasalarda güvenin korunması için sistemik risklerin yönetilmesi, finansal 

düzenlemelerde ve uygulamalarda uyumun sağlanması, reel sektör ile koordinasyonun 

artırılması yönünde iş birliğinin tesis edilmesi ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan verilerin 

merkezi şekilde toplanması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi için kurulan komite, 

Hazine ve Maliye Bakanı, ilgili Bakan Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa 

İstanbul Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı katılımıyla gerçekleştirilen 

toplantıda İFK’nin kuruluşu sürecinin ele alındığı görülmektedir. 

İFK ile kredi kuruluşlarının kredilerini satın alıp karşılığında menkul kıymet çıkarılması 

planlanmaktadır. Sadece bankaların değil tüm finansal kurumların kredileri karşılığında 

VDMK ya da İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet çıkarabilmesi düşünülmektedir. Bankaların 

kredi havuzlarını devralabilecek, menkul kıymetleştirme konusunda özelleşmiş bir 

kuruluş devreye girmektedir. Bu durumda bankalar üzerindeki reel sektörü finanse etme 

riskinin diğer kurumlara dağıtımı gerçekleşmektedir. Sorunlu kredilerin dışındaki 

kredilerin bilançodan çıkartılması ile risk de dışarıya çıkartıldığı için daha düşük faizle 

kredi verme olanağı elde edilmektedir. Bu süreç başarıyla tamamlandığı zaman, sermaye 

piyasalarının derinleştirilmesine, yeni sermaye araçlarının oluşumuna, menkul 

kıymetleştirmenin kurumsallaşmasına, kredi veren kuruluşların uzun vadeli finansmana 

erişimine yardımcı olmasına katkı sağlayacağı gözükmektedir. 
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6. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Türkiye’nin hem demografik yapısı, hem de kentleşme süreci düşünüldüğünde konut 

finansman sisteminin geçmişte olduğu gibi gelecekte de önem taşıyacağı gerçeği, konut 

kredilerinin finansmanının sağlanmasını amacıyla kredi veren kurumların düşük maliyet 

ve uzun vadeli fonlanmaları ihtiyacını doğurmaktadır. Finansal sistemde kredi 

kullandıran kuruluşların büyümesi, krediler açısından kolay olmakla beraber, mevduat 

tarafında kolay olmamaktadır. Vadeli mevduatların maliyetlerinin Merkez Bankası 

fonlama oranlarının çok üstünde olması sistemde tasarrufun kısıtlı olduğunu 

göstermektedir. Aynı zamanda likiditenin kıt bir kaynak olmasından dolayı da ucuz 

olmadığını işaret etmektedir. Uluslararası likiditenin yüksek olduğu zamanlarda kaynak 

bulunabilmekte fakat her zaman ucuz ve çabuk ulaşılabilir olmamaktadır. 

Dünyada menkul kıymet ihracı yoluyla işletmelerin finansmanının sağlanması 

bakımından son dönemde, banka kredisi, tahvil ihracı gibi geleneksel yöntemler dışındaki 

finansman yöntemlerinin kullanımı artmaktadır. Menkul kıymetleştirme, bankaların veya 

işletmelerin alacaklarına likidite kazandıran, tahsilat için vade tarihinin beklenmesini 

ortadan kaldıran, düşük maliyetle fon kaynağı sağlayan nakit akımı finansmanı şeklinde 

işlem görmektedir. Bankacılık sistemi içinde yer alan kuruluşların bilançoları 

incelendiğinde likidite sağlamak için en önemli kalemin konut kredileri olduğu 

gözükmektedir. Bunda en büyük etken konut kredilerinin teminat niteliğidir. Yüksek 

teminat niteliğine sahip konut kredilerinin menkul kıymetleştirmeye konu olmaları ve 

ikincil piyasasının oluşması sektör açısından çok önemli bir gelişme olarak 

görülmektedir. 

İpotek teminatlı menkul kıymet uygulamaları, başta konut kredisi finansmanında 

mevduat ile fon toplama yöntemi olmak üzeri diğer borçlanma araçlarına alternatif 

olabilmektedir. Uzun vadeli ipotekli konut kredisi kullandırılması yoluyla konut 

edinimine yardımcı olan ipotekli konut finansman sisteminin daha düşük maliyet ve uzun 

vadeli fon temin etmesinin, bu sistemin etkinliğini artıracağı açıktır. Uzun vadeli 

kredilerin kısa vadeli mevduatla finanse edilmesi yeterli olmamaktadır. Mevduatın 

alternatifi olarak tahvil gibi geleneksel borçlanma araçlarının tercih edilmesi de tahvilin 
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geri ödemesinin gerçekleştirilmesinde, ihracı gerçekleştiren kurumun mali gücü ve 

kredibilitesine bağlı olarak kullanılabilirlik düzeyi değişiklik göstermektedir. Halbuki 

uzun vadeli konut kredilerinin finansmanında geleneksel yöntemler yerine 

derecelendirme notunun daha yüksek olduğu İTMK’lerin tercih edilmesi, likiditesi düşük 

olan finansal varlıklarına likidite kazandırarak kredi kullandıran kuruluşlara önemli 

alternatif sunmaktadır. 

İTMK ihracı için alt yapı adımları 2007’de atılmış fakat uygulaması gerçekleştirilemediği 

görülmektedir. Daha etkin bir konut finansman sisteminin sağlanabilmesi için 5582 Sayılı 

Kanun ile özellikle Avrupa’da “covered bonds” olarak ifade edilen İTMK konut 

finansman sistemi içinde düzenlendiği görülmektedir. Mülga Sermaye Piyasası 

Kanunu’na eklenen maddelerle Sermaye Piyasası Kurulu’na verilen yetkiye istinaden 

Seri:III, No:33 sayılı İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında 

Tebliğ yayımlanarak uygulamaya ilişkin bir yol haritası çizdiği görülmektedir. Ancak 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu’nu yürürlükten kaldırmasından dolayı alt düzenlemelerinin de yeniden 

oluşturulması gereği doğmuş ve Seri:III, No:33 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılarak bu 

alanda son ve güncel III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nin yürürlüğe 

koyulduğu görülmektedir. Gerçekleştirilen ve ihraç çalışmaları devam eden İTMK 

uygulamalarının Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği kapsamında gerçekleştirildiği 

görülmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun gerçekleştirdiği düzenlemeler ile 

Türkiye’de uluslararası standartlarında bir İTMK düzenlemesinin altyapısının kurulduğu 

görülmektedir. 

Dünyada menkul kıymetleştirme işlemi özünde üç temel özellik bulunmaktadır. Bunlar; 

alacakların kaynak şirketin malvarlığından ayrılması, özel amaçlı kurum tarafından 

menkul kıymetlerin ihraç edilmesi ve alacakların tahsilinden elde edilen nakdin menkul 

kıymet ödemelerinde kullanılmasıdır. Bu özelliklerin tamamı bilanço dışı menkul 

kıymetleştirme uygulamalarında görülmekte iken, bilanço içi menkul kıymetleştirme 

işleminde alacakların kaynak şirketin malvarlığından ayrılması yer almamaktadır. 

Türkiye uygulamalarında da bilanço içi menkul kıymetleştirme ihracı tercih edilmekte 

olup özel amaçlı kurumun Türkiye mevzuatında karşılığı olan İFK kurulması da tercih 
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edilmemektedir. İFK kurulmasının kaynak kurum için maliyetli olması, farklı 

yükümlülükleri, usul ve esaslara sahip olması tercih edilmemesinde etkili olduğu 

söylenebilmektedir. Bu çalışmada bunlara ek olarak aslında yatırımcıların da bilanço içi 

menkul kıymetleştirmeyi tercih ettiği sonucuna ulaşılmaktadır. Türkiye’de, ABD 

örneğinde olduğu gibi devlet destekli bir özel amaçlı kurum bulunmamaktadır. Özel 

statüde bir İFK kurulup varlıkların buraya aktarılması ise yurt içi ve yurt dışı 

yatırımcılarda yüksek bir risk unsuru oluşturmaktadır. Türkiye’de İTMK mevzuatı, 

bilanço içi bir uygulama olmasına rağmen bilanço içi uygulamalarına ek olarak birçok 

güvence ve tedbir mekanizmasına sahip olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Dolayısıyla 

Türkiye’de yaşanabilecek olumsuz gelişmelere karşı bilanço dışı yerine sağlam ve ciddi 

bir denetim yapısına sahip bankaların konut kredisi teminatlı İTMK ihraçlarını tercih 

etmektedir. Türkiye’de devlet garantörlüğünde, yasal düzenlemesi ve altyapısıyla birlikte 

İFK kurulması sağlanarak başta Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) olmak üzere 

tasarrufların bu yatırım araçlarında değerlendirilme yolunun açılması gerekmektedir. 

Menkul kıymetleştirme uygulamaları arasında olan İTMK modelinin Kıta Avrupası’nda 

olduğu gibi Türkiye’de de mevzuat ve sermaye piyasası tercihlerine uygunluğu sebebiyle 

Türkiye’de de bankalar tarafından son zamanlarda finansmana aracı olarak 

kullanılmaktadır. Türkiye’deki İTMK uygulamalarının başarılı olma ve bundan sonraki 

uygulamaların da aynı başarıya ulaşabilme sebepleri; nakit akışlarının doğru bir şekilde 

tespit edilmesi, alacakların tahsil edilememe durumu ile tahsilatların gecikme durumları 

istatistiki olarak hesaplanması, teminatlarda yaşanacak aksaklıklara karşılık fazladan 

teminatlandırma yapılması, teminat uyum ilkelerine titizlikle uyulması ve ihraç bedelinin 

doğru tespit edilmesinden geçmektedir. 

İpotek teminatlı menkul kıymet itfa edilene kadar teminat varlıklar, ihraççının 

yönetiminin ya da denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi teminat 

amacı dışında tasarruf edilememekte, rehin edilememekte, teminat gösterilememekte, 

kamu alacaklarının tahsili amacı dahi olsa haczedilememekte, iflas masasına dahil 

edilememekte, ayrıca bunlar hakkında ihtiyari tedbir kararı verilememektedir. Bu 

güvenceler olmasaydı yatırımcılara yapılacak ödemelerin düzenli olmasının tehlikeye 

düşmesi kaçınılmaz olmaktadır. Çünkü ödemeler menkul kıymetlerden sağlanan nakit 
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akışlarından gerçekleştirilmektedir. Örneğin, haciz gerçekleşmesi durumunda 

varlıklardan gelecek nakit akışı kesilmekte ve sermaye piyasasında sorunlar ortaya 

çıkabilmektedir. 

İTMK’lerin teminatlı yapısı nedeniyle halihazırda genel mali durumundan dolayı 

eurobondlardan üç basamağa kadar daha yüksek kredi derecelendirme notu olan A3 notu 

alabilmektedir. İTMK’lerin bu özelliği sayesinde daha düşük maliyetle fon 

bulunabilmektedir. Ayrıca elde edilen fonları tekrar konut, ihtiyaç, taşıt, bireysel gibi 

kredi açma olanağı elde etmektedir. Alacakların tahsili aşamasında da hizmet geliri elde 

etmektedir. Menkul kıymetleştirme işlemiyle alacakları vadelerinden önce nakite 

çevirerek likiditesini artırmaktadır. İTMK’ler bankaların yükümlülük tarafında vade 

profilini uzatarak fonlamada dürasyon uyumsuzluğunu azaltmaktadır. Finansal fon 

kaynaklarının çeşitlendirilmesinin de dolaylı birçok faydası bulunmaktadır. Yatırımcılar 

da hazine bonosu, mevduat gibi yatırım araçlarından daha yüksek bir getiriye sahip 

alternatif bir yatırım aracına ulaşabilmektedir. 

Bankaların bilançosunun pasif tarafını oluşturan en önemli kalem olan mevduatların 

borçlanma maliyetleri ile vade yapıları tüm kredilerin fiyatlanmasında önemli olduğu rol 

oynamaktadır. Türkiye’de mevduat vadesinin ortalama 3-4 ay aralığında olduğu ve konut 

kredilerinin toplam krediler içinden %9 pay aldığı tespit edilmektedir. Diğer kredilerden 

farklı olarak konut kredilerinin daha uzun vadeli kullandırıldığı ve kredilerden sağlanacak 

nakit akımlarının da uzun vadede gerçekleşeceği bilinmektedir. Bu durum konut 

kredilerinin mevduatla finanse edilmesinde vade yapısı ve nakit akımları özellikleri 

dikkate alındığında yetersiz kılmaktadır. Bankalarda bu yetersizliği dikkate alarak konut 

kredisi kullandırma iştahını, vadelendirme ve fiyatlamalarını bu doğrultuda 

belirlemektedir. Toplam krediler %20 oranında büyürken bankacılık sektöründe mevduat 

%16 oranında büyümektedir. Ayrıca kredi vadeleri ile mevduat vadeleri arasında uyum 

bulunmamaktadır. Toplam krediler büyüklüğünün ve bu sınıflandırmada yer alan konut 

kredilerinin büyüklüğünün istenen noktaya gelmesi için mevduat dışında başka 

finansman yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Sendikasyon kredileri bunun için bir 

yöntem olmakla beraber her ihtiyaç anında veya düşük maliyetle bulmak mümkün 

olmamaktadır. Konut kredilerinin vade ve teminat özelliğiyle diğer kredilerden kısmen 

ayrılmaktadır. Konut kredilerinde istenilen büyümenin gerçekleşmesi için mevduat ve 
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geleneksel borçlanma yöntemleri haricinde yeni bir finansman yöntemi gerekmektedir. 

Türkiye’de bu durumun iyileşmesi için İTMK uygulamalarının yaygınlaşması 

gerekmektedir. 

Türkiye piyasasında menkul kıymetleştirme uygulamaları ile borçlanma, mevzuat 

değişikliklerinden sonra özellikle 2012 yılından itibaren gerçekleştiği görülmektedir. 

Bilanço içi ve bilanço dışı işleme konu olmuş çok fazla veri geçmişi bulunmamaktadır. 

Türkiye’de İTMK, VTMK ve VDMK ihraçları sınırlı şekilde gerçekleşmesine rağmen 

İDMK uygulaması henüz piyasada yer almamaktadır. Menkul kıymetleştirme işlemi 

içerisinde derecelendirme barındırmaktadır. Türkiye’de kredi notlarının artışı ile birlikte 

bu alanda uluslararası piyasalarda yer almaya başlamasına rağmen 2016 yılındaki darbe 

girişimi ve sonraki süreçte yaşanan gelişmeler de olumsuzluk yaratmaktadır. Bu durum 

risk algısına karşı duyarlılığı artırmakta ve teminat yapısını olumsuz etkilemektedir. Bu 

sebeplerin yanı sıra İDMK uygulamasında yer alan fon, İFK kurulması ve diğer usul ve 

esaslar ile birlikte gittikçe artan İTMK ihraçlarının yanına İDMK ihraçlarının eklenmesi 

kolay gözükmemektedir. Ayrıca Türkiye’de ve piyasada yaşanabilecek olumsuz 

gelişmelere karşı bilanço dışı yerine sağlam ve ciddi bir denetim yapısına sahip 

bankaların ve bankaların konut kredisi teminatlı ve Avrupa Piyasası’nda da yaygın olarak 

kullanılan İTMK ihraçlarının risklerinin alınması tercih edilmektedir.  

Menkul kıymet ihracı için SPK’dan izin almak gerekmektedir. Bankalar aldıkları 

izahname ve başvuru onayı ile belirli bir ihraç limitine sahip olmaktadırlar. Sahip 

oldukları bu ihraç limitini belirlenen satış yöntemi ile parça parça da kullanabilmektedir. 

İTMK ihracı için ilk başvuru 2014 yılında gerçekleştirilmiş olup, bugüne kadar olan 

dönem boyunca toplam 18 adet başvurunun yapıldığı saptanmıştır. Türkiye’deki İTMK 

ihraçları incelendiğinde bütün ihraçların bankalar tarafından gerçekleştirildiği 

görülmektedir. Dolayısıyla ihraç öncesi bankaların BDDK’ya da başvuru yapmaları 

gerekmektedir. 

İhraç tertip belgeleri incelendiğinde, varlık türü ve portföy oranı yer almaktadır. 

Gerçekleşen ihraçlar incelendiğinde varlık türü olarak %98-99 oranında ipotek tesis 

edilmek suretiyle teminat altına alınmış 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 57. 

maddesinde tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakları ile %1-2 oranında 
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devlet tahvili gibi ikame varlıklar yer almaktadır. Türk bankacılık sisteminde 31/12/2018 

tarihine kadar 15 adet İTMK ihracının gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Belirtilen 15 

adet ihracın içinde Vakıfbank ve Garanti Bankası 4 ihraç, Yapı ve Kredi Bankası 3 ihraç, 

Akbank 2 ihraç ve Halkbank ile Ziraat Bankası 1 ihraçla yer almaktadır. Gerçekleştirilen 

15 ihraç incelendiğinde, 15 ihracın 14’ü TL para birimi, bir tanesi de avro para biriminden 

gerçekleştirildiği görülmektedir. İhraçların 13 tanesinin vadesi 5 yıl birer tanesi de 5,5 ve 

6 yıldan oluşmaktadır. İhraçların 11 adedi yurt dışı satış yöntemiyle dört tanesi de yurt içi 

satış yöntemiyle gerçekleştirildiği görülmektedir. Dolayısıyla İTMK ihraçlarının genelde 

TL cinsinden 5 yıl vadeli yurt dışına satış yöntemiyle uygulandığı ifade edilebilmektedir.  

Türkiye’de tahvil gibi geleneksel borçlanma araçları yerine menkul kıymetleştirmenin 

kullanıldığı ilk örnek, 13/02/2015 tarihinde Akbank tarafından gerçekleştirilen 5 yıl 

vadeli 407.310.000 TL tutarında yurt dışına gerçekleştirilen İTMK ihracıdır. 

Vakıfbank’ın 04/05/2016 tarihindeki 500.000.000 avro tutarında 5 yıl vadeli yurt dışı 

ihracı da yabancı para cinsinden gerçekleştirilen ilk uygulamadır. Gerçekleştirilen 

ihraçlar arasında Akbank’ın 27/07/2017 tarihli 649.776.000 TL tutarında ve 6 yıl vadeli 

İTMK uygulaması en uzun vadeli ihraç özelliğini taşımaktadır. 

Akbank’ın 6 yıl vadeli Avrupa Yatırım Bankası’na gerçekleştirdiği ihraç ile kendi 

eurobond ihraçlarına göre üç basamak daha yüksek kredi derecelendirme notu aldığı 

görülmektedir. Dolayısıyla İTMK ihracı ile Akbank teminatlı yapı nedeniyle bu notu 

alabilmekte ve banka daha düşük maliyetle borçlanmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda 

mevduat ya da tahvile göre ödemeler daha uzun vadede gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye’deki Akbank tarafından gerçekleştirilen ilk İTMK ihracının bir katalizör etkisi 

oluşturarak kısa sürede toplamda 15 İTMK uygulamasının gerçekleşmesinin önünü açtığı 

görülmektedir. 

İhraçların kamuya açıklanan faiz oranları incelendiğinde, diğer borçlanma araçlarına 

nazaran daha uygun maliyetli olduğu söylenebilmektedir. Örneğin, Vakıfbank’ın 

04/05/2016 tarihinde gerçekleştirilen 500 milyon avro tutarındaki ihracın faiz oranı 

%2,375 olup, söz konusu tarihteki diğer borçlanma araçlarının aynı özellikteki maliyetleri 

%3’ün üzerinde bulunmaktadır. Diğer bir örnek olarak da Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat 
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Bankası’nın VDMK ihracı için gerçekleştirdiği İTMK ihraçlarının 5 yıl vadeli, yıllık 

%18,10 bileşik faizli ve 3 ayda bir sabit kupon ödemeli özelliğinde olması bu borçlanma 

aracının 5 yıl vadeli devlet iç borçlanma senedi faiz oranlarının çok az üzerinde olduğunu 

göstermektedir. Bu durum İTMK ihraçlarının daha düşük maliyetle gerçekleştiği fikrini 

doğrulamaktadır. 

İTMK ihraçlarının teminat yapısı incelendiğinde, ipotek konut kredilerinin teminat 

gösterildiği görülmektedir. Fakat teminat havuzunun, ihraç tutarından çok fazla tutarlarla 

oluşturulmasının sakıncalarının olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Güvence açısından 

fazla teminatlandırma olumlu olmakla birlikte ihraç sayı ve tutarlarının ilerde artması 

durumunda bu teminat havuzlarının optimal ve etkin bir şekilde değerlenip, istatistiki 

hesaplamalar ile oluşturulması gerekmektedir.  

Bankaların yükümlülükleri olarak Merkez Bankası’nda tutmak zorunda oldukları devlet 

iç borçlanma senetleri (DİBS) yerine bir miktar da olsa VDMK ihraçlarının kabul 

edilebilmesi tartışmaları sermaye piyasalarında konuşulmaktadır. Bu ve benzeri 

gelişmeler olumsuz etkilerinin yanı sıra menkul kıymetleştirme işlemlerinin sayı ve 

büyüklüğünü artıracağı açıktır. 

Türkiye’de 2014 yılından itibaren gerçekleştirilen menkul kıymetleştirme 

uygulamalarından olan İTMK ihraçları, ister tercihen ister piyasa koşullarından dolayı 

yapılacak olsun, göz ardı edilemeyecek alternatif borçlanma araçları düzeyine geldiği 

gözlemlenmektedir. Bununla birlikte, ABD’de yaşanan ve mortgage kredilerinin 

tetiklediği ekonomik krizin başlangıcında yapılan yanlış uygulamalar da menkul 

kıymetleştirmenin kötü sonuçlar doğurmasına sebep olabilmektedir. Hem ihracı 

gerçekleştiren kuruluşun, hem de yatırımcıların zarar görmemesi için, teminat havuzunun 

doğru oluşturulması, faiz, vade ve erken ödeme oranlarının başarılı hesaplanması, 

ödenmeme riskinin derinlemesine araştırılması ve menkul kıymetleştirme sürecinde bu 

alanda eğitim almış gayrimenkul geliştirme ve yönetimi mezunlarının ya da lisanslı 

değerleme uzmanlarının bulunması gerekmektedir. 
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İTMK başta olmak üzere, menkul kıymetleştirme işlemlerinde teminat olarak konut 

finansman sistemi içinde yer alan ipotekli konut kredilerinin seçilmesi ve diğer menkul 

kıymetleştirme yöntemlerinin teminat varlıkları göz önünde bulundurularak, menkul 

kıymetleştirme işleminin başarılı sonuçlanması ve hem ihracı gerçekleştiren kuruluşun, 

hem de yatırımcıların zarar görmemesi için, menkul kıymetleştirme işlemine dayanak 

olacak varlıkların belirlenmesi ve değerlenmesi, teminat havuzunun analizi, riskinin 

ölçülmesi (dereceleme) ve değerlemesinin yapılması, teminat varlıkların izlenerek gerekli 

durumlarda teminat havuzuna varlık eklenmesi ya da çıkarılması, ihraç süreci açısından 

önemli olan teminat uyum ilkelerinin titizlikle uygulanması, faiz, vade ve erken ödeme 

oranlarının hesaplanması, nakit akım tablolarının başarılı bir şekilde oluşturulması ile 

ihraç değerlerinin belirlenmesi aşamalarında, bu alanda uluslararası seviyede eğitim almış 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü mezunlarının görev almasının önemli avantaj 

sağlayacağı vurgulanmalıdır. Bu bakımdan başta bankalar ve İFK olmak üzere bütün 

finansman kuruluşlarının konut kredisi, proje finansmanı, menkul kıymetleştirme ve risk 

yönetimine ilişkin birimlerinde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının 

istihdam edilmesinin önemli ekonomik avantaj sağlayacağı, ihraçların başarısını 

doğrudan etkileyeceği ve özellikle uluslararası akredite edilmiş uzmanların yabancı 

yatırımcılar için önemli bir güven unsuru olarak da görülebileceği ifade edilmelidir.  
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