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Yazar Hakk›nda

Halil Do¤ru, 1983 y›l›nda iflletme fakültesi mezunu olarak SPK'da
mesleki kariyerine bafllad›. SPK Denetleme ve Ortakl›klar Finansman
Daireleri’nde dokuz y›l uzman yard›mc›s› ve uzman olarak çal›flt›ktan
sonra 1992 y›l›nda avukatl›k kariyerine Pekin & Pekin'de bafllad›.
Halen 1994 y›l›nda kurmufl oldu¤u, sermaye piyasas› ve finans
hukukunda uzmanl›¤› ile tan›nan Do¤ru Hukuk Bürosu'nda hukuk
hizmeti vermeye devam etmektedir.
Mesleki kariyeri yan›nda Wharton School, London School of Economics
ve ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde akademik çal›flmalar
yapan yazar halen Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde
Doktora çal›flmalar›na (tez aflamas›) devam etmektedir.
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Biricik o¤lum Cem Do¤ru'ya...
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Önsöz
Uygulamaya girdi¤inde pek çok yönden ülkemizde de¤ifliklikler
yarataca¤› söylenen, 5582 say›l› Konut Finansman› Sistemine
‹liflkin Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun, 06 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yay›nlanarak
yürürlü¤e girdi. Yürürlü¤e girmesinden sonra önemli bir kesimi
ilgilendirecek bu Kanun, hem finansman hem de hukuki aç›dan
büyük bir öneme sahiptir. Özellikle konut yap›m›nda ve finans
kesiminde yaflanacak yenilikler, hukuk alan›nda da pek çok yeni
uyuflmazl›k ve bu uyuflmazl›klar›n çözümü yönünde tart›flmalar›
beraberinde getirecektir. Kanun’un hem yeni oluflu, hem de
hukuk d›fl›ndaki alanlar› da ilgilendirmesi uygulamada
karfl›lafl›lacak sorunlar›n çözümünü zaman zaman güçlefltirebilecektir. Bu nedenle, bu alanda yaz›lacak eserler, bu güçlüklerin afl›lmas›nda önem kazanacakt›r. Say›n Avukat Halil Do¤ru
taraf›ndan yaz›lan ve ülkemizde bu husustaki ilk çal›flmalar
aras›nda yerini alan “Menkul K›ymetlefltirme & Mortgage” isimli bu eser, uygulamada karfl›lafl›lacak sorunlar›n çözümüne
önemli bir katk› sa¤layacakt›r.
Yabanc› hukuktaki incelemeleri de esas alarak yap›lan bu kapsaml› çal›flman›n Girifl Bölümü’nde genel bilgiler verilmeye
çal›fl›lm›flt›r. Kanun ile hukuk terminolojisine kat›lacak olan
yeni terimler aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r. Hukuk bilgisi kadar
finans bilgisini de gerektiren bu terim ve aç›klamalar Say›n
Do¤ru taraf›ndan baflar›l› flekilde aç›klanm›flt›r.
Birinci Bölüm’de menkul k›ymetlefltirme ele al›nm›flt›r.
Hangi varl›klar›n menkul k›ymetlefltirilebilece¤i ve bu konudaki
riskler ile risklerin azalmas› için sa¤lanan güvenceler Birinci
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Bölüm §2'de aç›klanm›flt›r.
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Birinci Bölüm §3'te menkul k›ymetlefltirme iflleminin taraflar›,
bu ifllemin safhalar› ve bu ifllemlerde kullan›lan sözleflmeler ve
di¤er belgeler aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r. §4'te ise, menkul
k›ymetlefltirmenin hukuki yönü ele al›narak alacaklar›n özel
amaçl› kurulufla devri, kaynak flirketin iflas› veya ödeme güçlü¤ü
içine düflmesi halindeki durum ile özel amaçl› kuruluflun ve alacak tahsilat› yapan kuruluflun iflas› halinde ortaya ç›kan durum
de¤erlendirilmifltir.
Birinci Bölüm §5 menkul k›ymetlefltirme iflleminin Türk hukuku
bak›m›ndan

de¤erlendirilmesine

ayr›lm›fl

ve

§4'teki

incelemelerin Türk hukuku bak›m›ndan arz etti¤i özellikler
üzerinde durulmufltur. §6 ise, varl›¤a dayal› menkul k›ymetlere
iliflkin ülke uygulamalar›na ayr›lm›flt›r.
Eserin ‹kinci Bölümü’nde ipotekli tahviller ve bunlara iliflkin
ülke uygulamalar›na yer verilmifl; Üçüncü Bölüm’de ise varl›¤a
dayal›

menkul

k›ymetler

ve

ipotekli

tahvillere

iliflkin

Türkiye'deki uygulama aç›klanm›flt›r.
Uzun süren titiz bir çal›flma sonunda haz›rlanan bu eserin, uygulama ve doktrinde önemli bir bofllu¤u dolduracak bir baflvuru
eseri olaca¤›na inan›yorum ve Say›n Halil Do¤ru'yu bu baflar›l›
çal›flmas›ndan ötürü kutluyorum.

11.04.2007
Prof. Dr. Hakan Pekcan›tez
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Yazar›n Önsözü
Bu Kitab’›n öyküsü 1992 y›l›ndaki “finans reformu” kapsam›nda “varl›¤a
dayal› menkul k›ymetler”in Sermaye Piyasas› Kanunu'nda düzenlenmesine
dek götürülebilir.
Amerika'da büyük bir finansal yenilik (“innovation”) ve finansal arac›l›¤›
ortadan kald›racak, her derde deva bir araç olarak sunulan menkul
k›ymetlefltirme asl›nda Türk hukukuna girmekte pek fazla gecikmemiflti.
Tabii bunda aralar›nda yer ald›¤›m, o tarihteki Sermaye Piyasas›
Kurulu'nun hevesli, çal›flkan, genç ekibinin ve OECD kapsam›nda gerçekleflen Wharton School e¤itimlerinin önemli bir rolü olmufltur. Bu arada,
daha SPK'n›n VDMK Tebli¤i (Seri: III No. 14) yay›nlanmadan ben kendimi
masan›n öbür taraf›nda, hukukçu olarak buldum.
Seri: III No. 14 Tebli¤i'nin yay›nlanmas›ndan sonra VDMK ihraçlar› bafllasa
da, k›saltmas›n›n okunuflundan dolay› “v›d›m›k” olarak an›lan bu menkul
k›ymetlerin, Amerika'daki as›llar› olan “asset backed securities” ile pek
ilgisi oldu¤u da söylenemezdi. Bu menkul k›ymetler, bir süre ucuz
(mevduat munzam karfl›l›¤›na tabi olmayan) mevduat olarak asl› ile
iliflkisiz biçimde bankalar taraf›ndan kullan›ld›ktan sonra ekonomi
bürokrasisinin hakl› bast›rmas›yla fiilen durduruldu.
Buna karfl›n globalleflme sürecinin etkisiyle Seri: III No.14 Tebli¤i kapsam›nda yap›lamayan, yap›lsa bile asl›na pek de benzemeyen menkul
k›ymetlefltirmenin yurtd›fl›nda nas›l gerçeklefltirildi¤ine hukukçu olarak
tan›k olma f›rsat› buldum: O zaman›n öncü yat›r›m bankalar›ndan birinin
ifltiraki kredi kart› flirketi kredi kart›ndan do¤acak alacaklar›n› uluslararas› piyasalarda menkul k›ymetlefltirmekteydi. Menkul k›ymet ihrac›
yurtd›fl›ndayd› ama alacak Türkiye'de Türk hukukuna tabi sözleflmelerden (kredi kart› sözleflmeleri) do¤uyordu. Alacaklar› yaratan flirket bir
Türk flirketiydi ve iflas durumunda; menkul k›ymetleflen alacaklar iflas
masas›na girecek; alacaklar›n yurt d›fl›ndaki özel amaçl› kurulufla
devrinin iptalinin istenip istenemeyece¤i ve dolay›s›yla menkul k›ymet
sahiplerinin haklar›n› etkileyecek bu önemli hususlar hep Türk hukukuna tabi olacakt›. Türk hukukçusu olarak bu hususlara iliflkin bir hukuki
görüfl (“legal opinion”) vermemiz gerekiyordu.
Böylece menkul k›ymetlefltirmeyi hem teorik olarak inceleme hem de
pratik olarak görme flans›m oldu. Konunun hukuki zenginli¤i de oldukça
dikkat çekiciydi. Bu yüzden de 2001 y›l›nda yaflanan kriz, y›llarca ifl
yo¤unlu¤undan bir türlü yazamad›¤›m yüksek lisans tezimi yazmam için
bana f›rsat sa¤lad›¤›nda, tezimin konusu hemen belli oldu: “Menkul
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K›ymetlefltirmenin Hukuki ve Genel Esaslar›”. Kitab›n Birinci Bölümü ile
Üçüncü Bölümü'nün bir k›sm›n›n (§9) nüvesini teflkil eden tezin
dan›flmanl›¤›n› Doçent Dr. Tufan Ö¤üz yapt›. Kendisine yard›mlar› için
teflekkürü bir borç bilirim.
Tezi daha önce yay›nlamak istediysem de, kitaplaflmadan önce tekrar gözden geçirmeyi arzu etti¤im ve buna da f›rsat bulamad›¤›m için bu bugüne
kadar bu iste¤im gerçekleflemedi. Kitab› yay›nlamaya karar verdi¤imde ise
Mortgage düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye'de de uygulanmas› söz
konusu olan K›ta Avrupas›'ndaki ipotekli tahvillerin (“mortgage bonds”)
çal›flmaya dahil edilmesi kaç›n›lmaz olmufltu. Böylece oldukça dinamik bir
süreç içinde Kitap’›n ‹kinci Bölümü ve Üçüncü Bölümü’nün di¤er k›sm›
(§10) yaz›ld›. Önce SPK'n›n ilk tasar›s›, bu tasar›daki de¤ifliklikler ve
Hükümet tasar›s› derken Mortgage Kanunu ve ipotekli tahvillerin
anlat›ld›¤› Üçüncü Bölüm §10'da bir çok kez de¤ifliklikler yap›lmak zorunda kal›nd›. Kitap yay›n için dizgiye verildi¤inde ise as›l sürpriz ile
karfl›laflt›m. Aylard›r komisyonlarda bekleyen Tasar› birden TBMM'ye gönderildi ve h›zla yasalaflt›. Kitap’ta yap›lmas› gereken de¤ifliklik ise, “tasar›”
kelimesinin “kanun” ile de¤ifltirilmesinden ve tahminimden çok daha fazla
oldu.
Nihayet oldukça uzun süren bu öyküyü noktalamadan önce, Kitap’›n
yay›nlamas›nda eme¤i geçenlere teflekkür etmek isterim.
Öncelikle Kitap’› okuyup, de¤erli elefltirileri ile katk›da bulunan ve önsöz
yazma nezaketini gösteren Prof. Dr. Hakan Pekcan›tez'e, yine Kitab›n Yay›n
Kurulu’nda yer alan Doç. Dr. Tufan Ö¤üz ve Doç. Dr. Hanife Öztürk'e
katk›lar› ve ay›rd›klar› zaman için teflekkür ederim.
Kitab›n bu hale gelmesinde, ilk okuyucular› olan Do¤ru Hukuk
Bürosu'ndaki genç meslektafllar›m›n önemli bir rolü olmufltur. Baflta Av.
Burcu Eren olmak üzere Stj. Av. Selen Sümer, Stj. Av. Aydan Erdem ile
Kitaba katk›s› olan Do¤ru Hukuk Bürosu'nun mevcut ve eski çal›flanlar›n›n
tümüne teflekkür ederim.
Kitab›n okuma ve düzeltmelerini yapan, bas›ma haz›rlayan baflta Bar›fl
Do¤ru olmak üzere BEG ‹letiflim ekibine de teflekkür borçluyum.

07.05.2007, ‹stanbul
Halil Do¤ru
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§ 1. Genel Bilgiler
I. Menkul K›ymetlefltirme (“Securitization”): Varl›¤a Dayal›
Menkul K›ymetler (“Asset Backed Securities”) ve ‹pote¤e
Dayal› Menkul K›ymetler (“Mortgage Backed Securities”)

A. Menkul K›ymetlefltirme ve Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymet Nedir?
Menkul k›ymetlefltirme1 (“securitization”), nakit ak›m›na dayal› finansman
sa¤lamaya yönelik bir finansman tekni¤i olarak tan›mlanmaktad›r.2
‹ngilizce'de “securitization”, “asset securitization” ve “structured finance”
terimleri birbirlerinin yerine geçecek flekilde kullan›lmaktad›r. Her bir terim,
bir flirketin finansman sa¤lamak için, kendi varl›klar›ndan do¤an nakit ak›m›n›
kulland›¤›n›, bu terimler içinden “securitization” ise nakit ak›m›na dayal›
finansman›n, menkul k›ymet ihrac›yla sa¤land›¤›n› ifade etmektedir.3
Menkul k›ymetlefltirmede, çok say›daki tüketici kredileri veya di¤er kaynaklardan do¤an alacaklar bir araya getirilerek bir havuz oluflturulmakta; bu
havuzdaki alacaklar menkul k›ymete dönüfltürülerek yat›r›mc›lara sat›lmaktad›r.4 Bu sayede, likiditesi olmayan çok say›da, küçük tutarlardaki alacaklar,
likit ve ikincil piyasada dolafl›m› mümkün olan menkul k›ymetlere dönüflmektedir.

1

“Menkul k›ymetlefltirme terimi, bu ifllemin anavatan› olan ABD'de kullan›lan 'securitization'

kelimesinin Türkçelefltirilmifl fleklidir.” Ünal Tekinalp (Reha Poroy / Ersin Çamo¤lu),
Ortakl›klar ve Kooperatif Hukuku, 7. bs., Beta Yay›nlar›, ‹stanbul, 1997, s. 562.
2

Steven L. Schwarcz, Structured Finance: A Guide to the Principles of Asset Securitization, 3rd

Edition, Practising Law Institute, New York, 2002, Bl. 1, s. 2; Leon T. Kendall / Micheal J.
Fishman, A Primer on Securitization, The MIT Press, London, 1996, s. 1.
3
4

Schwarcz, Bl. 1, s. 2.
Christine A. Pavel, Securitization, Probus Publishing, Chicago, 1989, s. 3; Kenneth N.

Elmgren, “An Overview of Securitizations”, International Asset Securitization, Joseph J. Norton
/ Mithell S. Dumper / Paul R. Spellman (Ed.), Lloyd's of Press London, London, 1995; Kendall
/ Fishman, s. 2.
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Menkul k›ymetlefltirme neticesinde ihraç edilen menkul k›ymetler, varl›¤a
dayal› menkul k›ymetler (“asset backed securities”) olarak adland›r›lmaktad›r.
Bunun sebebi, bu menkul k›ymete iliflkin anapara ve faiz ödemelerinin, menkul
k›ymetlefltirilen varl›klardan elde edilen nakit ak›m› ile yap›lmas›d›r.
Varl›¤a dayal› menkul k›ymet, her fleyden önce, bir “tahvil” (“bond”) veya
“finansman bonosu” (“commercial paper”) gibi sahibine, anapara ve bu anaparan›n faizinden oluflan bir alacak hakk› sa¤lar.5 Varl›¤a dayal› menkul
k›ymetin ihraçç›s›, menkul k›ymeti sat›n alana veya sonradan devredilmiflse
vade tarihinde elinde bulundurana, belirli bir vade veya vadelerde varl›¤a dayal›
menkul k›ymetin sat›n al›nmas› için ödenen anapara ve bu anaparaya karfl›l›k
gelen faizi ödemeyi taahhüt eder. Geleneksel bir borçlanma arac› olan tahvil ile
varl›¤a dayal› menkul k›ymet aras›nda bu bak›mdan bir farkl›l›k bulunmamaktad›r. Ancak geri ödemesinde kullan›lan kaynaklar ve karfl›lafl›lan riskler
k›yasland›¤›nda, tahvil gibi klasik menkul k›ymetler ile varl›¤a dayal› menkul
k›ymetler aras›nda önemli hukuki ve finansal farklar›n mevcut oldu¤u görülür:
Tahvil gibi klasik menkul k›ymetler, fona gereksinimi olan flirketin kendisi
taraf›ndan ihraç edilir ve ihraçç› flirketin bilançosunun pasifinde bir yükümlülük olarak yer al›r. Tahvil ihraç eden flirket, mali aç›dan zor duruma
düfltü¤ünde, tahvil sahiplerinin yat›rd›klar› paralar› geri almalar› tehlikeye
girebilir veya en az›ndan gecikebilir. fiirketin iflas etmesi durumunda, öncelikle rehin hakk› sahipleri ile flirket çal›flanlar› gibi imtiyazl› alacakl›lar alacaklar›n› tahsil ederler. Tahvil sahipleri, ancak bunlardan artan bir mal varl›¤›
kald›¤› takdirde, alacaklar›n› tahsil edebilir. ‹flas durumundaki bir flirketin, bu
zor durumdan kurtulmak için tüm yollar› deneyece¤i, varl›klar›n› rehin ederek
yeni kaynaklar temin etmeye çal›flaca¤› göz önüne al›nd›¤›nda, böyle bir durumda tahvil sahipleri gibi imtiyazs›z alacakl›lar›n, alacaklar›n›n tamam›n› elde
etmeleri pek mümkün olmamaktad›r. Dolay›s›yla, tahvil gibi klasik menkul
k›ymetlerin geri ödenip ödenmemesi ihraçç› flirketin gerek mevcut, gerekse
menkul k›ymetin vade süresi içindeki mali yap› ve performans›na s›k› s›k›ya
ba¤l›d›r. Bu nedenle tahvil al›m karar› verilirken, tahvil ihraç eden flirketin flu
anki ve gelecekteki mali yap›s›, faaliyetlerinin kârl›l›¤› ve riskleri dikkate al›n›r.
Varl›¤a dayal› menkul k›ymet bir flirket taraf›ndan de¤il de ABD'de oldu¤u gibi “trust” olarak

5

adland›r›lan Türk hukukundaki yat›r›m fonuna benzer bir kurulufl taraf›ndan ihraç edildi¤inde,
yat›r›mc›lar, “trust”›n sahip oldu¤u menkul k›ymetlefltirilen alacaklara paylar› oran›nda kat›lma
hakk›na sahip olmaktad›r. Bu durumda varl›¤a dayal› menkul k›ymetin kendisi görünüflte bir
alacak hakk› de¤il, mal varl›¤›na kat›lma hakk› tan›sa da, özünde yine anapara ve faizden oluflan
bir alacak hakk› sa¤lamaktad›r. “Trust” kavram› için bkz. § 1.IV.

§ 1. Genel Bilgiler

Bu yüzden de mali yap›s› yeteri kadar güçlü olmayan ve bünyesinde finansal
riskler bar›nd›ran flirketlerin sermaye piyasalar›nda tahvil ihrac› ile fon
sa¤lamas› zordur.
Menkul k›ymetlefltirmede, bir flirkete ait alacaklar o flirketin varl›klar›n›n
(aktifinin) d›fl›na ç›kar›l›r ve geri ödemesi, söz konusu alacaklardan elde
edilecek nakit ak›mlar› ile yap›lacak bir menkul k›ymet ihraç edilir. Burada
temel amaç, alacaklar›, alacaklar›n sahibi olan flirketin mali yap›s› ve
faaliyetleri ile ilgili do¤abilecek tüm risklerden izole ederek, sadece varl›¤a
dayal› menkul k›ymetlerin geri ödemesine tahsis etmektir.6 Bu nedenle,
alacaklar üzerinde varl›¤a dayal› menkul k›ymet sahipleri d›fl›nda hiç kimsenin
hak sahibi olmayaca¤› bir hukuki mekanizman›n kurulmas› gerekir. Bu yüzden
de varl›¤a dayal› menkul k›ymetler, fona ihtiyaç duyan, nihai olarak fonu
kullanacak olan alacaklar›n sahibi olan flirket (“kaynak flirket” - “originator”)7
taraf›ndan de¤il, sadece alacaklara güvenli bir liman (“safe harbor”)8 olmas›
amac›yla devreye giren bir kurulufl (“özel amaçl› kurulufl”- “special purpose
vehicle”)9 taraf›ndan ihraç edilir. Böylece, kaynak flirketin ödeme güçsüzlü¤ü
(“insolvency”) veya iflas› (“bankruptcy”) halinde alacaklardan elde edilen nakit
ak›m› menkul k›ymet sahiplerine ödenmeye devam olur, kaynak flirketin
alacakl›lar›n›n bu alacaklar üzerinde hak sahibi olmalar› engellenir.10
6
7

Elmgren, s. 8.
‹ngilizce literatürde, alaca¤›n oluflumuna neden olan iliflkinin taraf› oldu¤u için bu flirket

“originator”

(ilk

kez

ortaya

ç›karan,

ortaya

ç›kmas›na

kaynakl›k

eden)

olarak

adland›r›lmaktad›r. “Originator” karfl›l›¤› olarak Türkçe kaynaklarda genellikle “kaynak flirket”
veya “sat›c›” ifadesi kullan›lm›flt›r. Sermaye Piyasas› Kurulu'nun konu ile ilgili Seri: III No. 14
Tebli¤i'nde belirli bir tan›m de¤il, “alacaklar›n› temlik eden kurulufl” ifadesi kullan›lm›flt›r (Bkz.
Seri: III No. 14 Tebli¤i md. 15 ve 17). Bu Kitap'ta, sahibi oldu¤u alacaklar› menkul
k›ymetlefltirmek üzere özel amaçl› kurulufla devreden flirket, “kaynak flirket” olarak
adland›r›lacakt›r.
8

Alacaklar› üçüncü kiflilerin hak iddia ve taleplerinden koruyan bir yer olmas›.

9

‹ngilizce literatürde, alacaklar› devralarak varl›¤a dayal› menkul k›ymet ihraç etmek amac›yla

kurulan kurulufl, “Special Purpose Vehicle” (“SPV”) veya “Special Purpose Company” (“SPC”)
olarak adland›r›lmaktad›r. SPV, konu ile ilgili Türkçe kaynaklarda genellikle ihraçç› kurulufl
veya özel amaçl› kurulufl olarak Türkçe'ye çevrilmifltir. Sermaye Piyasas› Kurulu'nun konu ile
ilgili Seri: III No. 14 Tebli¤i'nde, SPV'nin fonksiyonunu karfl›lamak (alacaklar› devralarak
menkul k›ymet ihraç etmek) üzere kurulan flirket, “Genel Finans Ortakl›¤›” (GFO) olarak
adland›r›lm›flt›r. Ancak SPK düzenlemesindeki GFO'ya verilen fonksiyon, yurt d›fl› uygulamalardan farkl›d›r. En önemli farklardan biri, yurt d›fl› uygulamalarda SPV bir araç olarak sadece bir
ihrac› gerçeklefltirmek üzere kurulurken, SPK Tebli¤i'nde GFO, faaliyeti sürekli olarak varl›¤a
dayal› menkul k›ymet ihraç etmek olan bir iflletme tipi olarak öngörülmüfltür. Bu nedenle
Kitap'ta, Türk mevzuat›nda yer alan GFO'lar ile kar›flmamas› için varl›¤a dayal› menkul k›ymet
ihrac›n› gerçeklefltirmek üzere yap›land›r›lan kuruluflu, “özel amaçl› kurulufl” olarak
adland›rmay› tercih ettik.
10

Schwarcz, Bl. 1, s. 5.
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Tipik bir menkul k›ymetlefltirme iflleminde fona ihtiyaç duyan kaynak
flirket, menkul k›ymetlefltirilecek alacaklar›n› belirli bir sat›fl bedeli
karfl›l›¤›nda, özel amaçl› kurulufla satar. Özel amaçl› kurulufl, alacaklar›,
kaynak flirketin aktifinden ç›kmas›na ve kendi aktifine girmesine sebep
olacak flekilde devral›r. Devrald›¤› alacaklar karfl›l›¤›nda varl›¤a dayal›
menkul k›ymet ihraç eder. Bu kuruluflun aktifinde sadece, varl›¤a dayal›
menkul k›ymet ihrac› için devrald›¤› alacaklar; pasifinde ise sadece
varl›¤a dayal› menkul k›ymet ihrac›ndan do¤an borçlar› bulunur.11 Varl›¤a
dayal› menkul k›ymetler sermaye piyasalar›nda sat›l›r; sat›fltan elde
edilen fonlarla kaynak flirketten sat›n al›nan alacaklar›n bedeli ve di¤er
ihraç masraflar› karfl›lan›r.
Görüldü¤ü üzere tahvil gibi geleneksel menkul k›ymetlerden farkl› olarak
menkul k›ymetlefltirme, bir menkul k›ymetin geri ödenmeme riskini, alacaklar› kaynak flirketin varl›klar›ndan ay›rmak suretiyle, flirketin
karfl›laflabilece¤i risklerden izole etmektedir. Bu nedenle, menkul
k›ymetlefltirme iflleminde, kaynak flirketin mali durumu ve riskleri de¤il,
menkul k›ymetlefltirilen alacaklar›n geri ödenip ödenmeyece¤i ve geri
ödenen alacaklar üzerinde hukuken varl›¤a dayal› menkul k›ymet sahipleri d›fl›nda bir üçüncü kiflinin hak sahibi olup olmayaca¤›, yani alacaklardan elde edilecek nakit ak›mlar›n›n sadece varl›¤a dayal› menkul k›ymet
sahiplerine ödenmesini sa¤layacak bir hukuki mekanizman›n kurulup
kurulmad›¤› önem tafl›r.
Menkul k›ymetlefltirmede kaynak flirket, aktifindeki henüz vadesi gelmemifl alacaklar›n› belirli bir iskonto karfl›l›¤›nda devrederek bedelini peflin
olarak tahsil etmekte ve böylece aktifindeki alacaklar ile finansman
sa¤lamaktad›r. Sermaye piyasalar›nda tahvil ihraç etmek için mali yap›s›
yeteri kadar güçlü olmayan, ancak menkul k›ymetlefltirmeye uygun sa¤lam
alacaklara sahip bir flirket, baflka bir yolla temin edemeyece¤i fonlar›,
menkul k›ymetlefltirme sayesinde sa¤layabilir.12

11
12

Bkz. § 3.I.B.
Schwarcz, Bl. 1, s. 2.

§ 1. Genel Bilgiler

Menkul k›ymetlefltirmede yat›r›mc›, yat›r›m›n› tahvil veya hisse senedinde
oldu¤u gibi bir flirkete ve flirketin gelece¤ine de¤il, belirli bir varl›k
kalemine, yani menkul k›ymetlefltirilen alacaklara yapmaktad›r. Zira, sat›n
ald›¤› menkul k›ymetin geri ödemesi, flirketin kaynaklar›ndan de¤il,
menkul k›ymetlefltirilen alacaklar›n geri ödenmesinden do¤an nakit
ak›mlar›ndan yap›lacakt›r. Bu bak›mdan, menkul k›ymetlefltirmede
yat›r›mc›lar›n yat›r›m karar› verirken, esas olarak, kaynak flirketin mali
durumuna ve risklerine de¤il, menkul k›ymetlefltirilen alacaklar›n
güvenilirli¤ine bakmalar› gerekir.

B. Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymetlerin Türleri
1. ‹pote¤e Dayal› Menkul K›ymetler (“Mortgage Backed Securities”) ve
Di¤er Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymetler
Varl›¤a dayal› menkul k›ymet türleri içinde en önemli ayr›m, menkul
k›ymetlefltirilen alacaklar›n bir tafl›nmaz rehni (“ipotek” veya “mortgage”)13
ile teminat alt›na al›n›p al›nmad›¤›na göre yap›lmaktad›r:
E¤er menkul k›ymetlefltirilen alacaklar ipotek ile teminat alt›na al›nm›fl ise
bu alacaklar›n menkul k›ymetlefltirilmesi neticesinde ihraç edilen menkul
k›ymetler, özel bir isimle, “ipote¤e dayal› menkul k›ymetler” (“mortgage
backed securities”) olarak adland›r›lmaktad›r. ‹potek teminat› tafl›mayan
di¤er her türlü alacak karfl›l›¤›nda ç›kar›lan menkul k›ymetler ise “varl›¤a
dayal›

menkul

k›ymetler”

(“asset

backed

securities”)

olarak

adland›r›lmaktad›r.
Menkul k›ymetlefltirme uygulamalar› ABD'de, konut kredilerinden do¤an,
ipotek

(“mortgage”)

ile

temin

edilmifl

alacaklar›n

menkul

k›ymetlefltirilmesi, yani ipote¤e dayal› menkul k›ymetler ile bafllam›fl,
ipotek teminat› tafl›mayan alacaklar›n menkul k›ymetlefltirilmesine ise
daha sonra geçilmifltir.14

13
14

‹potek ve “mortgage” kavramlar› ve aralar›ndaki farklar için bkz. § I.3.
Bkz. § 6.I.A.
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Hemen belirtmek gerekir ki ipote¤e dayal› menkul k›ymetler ile di¤er
varl›¤a dayal› menkul k›ymetler aras›nda, menkul k›ymetlefltirilen alacaklar›n ipotekle teminat alt›na al›nm›fl olup olmamas› d›fl›nda temel bir
farkl›l›k bulunmamaktad›r: ‹pote¤e dayal› menkul k›ymetler de di¤er
varl›¤a dayal› menkul k›ymetler gibi, kaynak flirketin aktifindeki (ipotek
teminat› tafl›yan) alacaklar› devralan özel amaçl› kurulufl taraf›ndan ihraç
edilmekte ve alacaklardan elde edilecek nakit ak›mlar› ile geri ödenmektedir. Aralar›ndaki fark, menkul k›ymetlefltirilen alacaklar›n, ipote¤e dayal›
menkul k›ymetlerde ipotek teminat› tafl›mas›; di¤er varl›¤a dayal› menkul
k›ymetlerde ise ipotek teminat› tafl›mamas›d›r.
Türk hukukunda oldu¤u gibi birçok ülke hukuk sisteminde alacaklar›n temliki ile birlikte alaca¤a ba¤l› tüm haklar›n kendili¤inden temlik alana
geçmesi öngörülmüfltür.15 Dolay›s›yla menkul k›ymetlefltirme iflleminde
kaynak flirket, aktifinde bulunan ipotek teminatl› konut kredisi alacaklar›n›
özel amaçl› kurulufla devretti¤inde, baflka bir merasime veya iflleme gerek
kalmaks›z›n alacaklar› teminat alt›na alan ipotek haklar› da kendili¤inden
özel amaçl› kurulufla devrolunur. Bunun neticesinde de alacaklar›n teminat›
olan ipotek hakk›ndan, özel amaçl› kurulufl vas›tas›yla ipote¤e dayal›
menkul k›ymet sahipleri yararlan›r. Bu sayede menkul k›ymetlefltirilen alacaklar, borçlular› taraf›ndan zaman›nda veya hiç geri ödenmez ise ipote¤e
dayal› menkul k›ymet sahiplerinin ellerinde kullanabilecekleri sa¤lam bir
teminat bulunmaktad›r. Alacak ödenmedi¤inde bu teminat (ipotek) paraya
çevrilir, yani üzerinde ipotek bulunan tafl›nmaz sat›l›r. Tafl›nmaz›n sat›fl
bedelinden menkul k›ymetlefltirilen alacaklar tahsil edilerek ipote¤e dayal›
menkul k›ymet sahiplerine ödenir. ‹potek teminat› tafl›mas› yüzünden
ipote¤e dayal› menkul k›ymetler, di¤er varl›¤a dayal› menkul k›ymetlere
göre daha güvenli olarak kabul edilir.
‹pote¤e dayal› menkul k›ymetlerin, K›ta Avrupas› ülkelerindeki uygulamas›
çok eskilere dayanan “ipotekli tahviller” (“mortgage bonds” veya “covered
bonds”) ile kar›flt›r›lmamas› gerekir. Her ne kadar ipotekli tahviller, zaman
zaman menkul k›ymetlefltirme ve ipote¤e dayal› menkul k›ymetler kavram›
içinde de¤erlendirilse de bu iki menkul k›ymet aras›nda önemli farkl›l›klar
bulunmaktad›r.16

15
16

Bkz. § 5.II.C.2.
‹potekli tahviller (“mortgage bonds” veya “covered bonds”) ile ipote¤e dayal› menkul

k›ymetlerin karfl›laflt›r›lmas› için bkz. § 1.V.
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2. Ç›kar›lma Yöntemi ve Sa¤lad›¤› Haklar Bak›m›ndan Ayr›mlar
Varl›¤a dayal› menkul k›ymetler, sahibine bir mal varl›¤›na kat›lma veya
alacak hakk› vermesine göre, “pass through” veya “pay through” olarak
adland›r›lmaktad›rlar.
E¤er özel amaçl› kurulufl, ABD ve Fransa uygulamas›nda görüldü¤ü gibi
“trust”17 yap›s›ndaysa, varl›¤a dayal› menkul k›ymetler, sahiplerine alacak
hakk› de¤il, bir mal varl›¤›na (menkul k›ymetlefltirilen alacaklara) paylar›
oran›nda kat›lma hakk› verir. Bu durumda bahse konu menkul k›ymetler,
ihraçç›s› aç›s›ndan da borç niteli¤inde olmamaktad›r. ABD'de bu tür, alacak hakk› de¤il, bir alacak havuzuna kat›lma hakk› sa¤layan varl›¤a dayal›
menkul k›ymetler, “pass through” olarak adland›r›lmaktad›r.18
E¤er özel amaçl› kurulufl, “trust” de¤il de bir flirket ise, varl›¤a dayal›
menkul k›ymetler sahiplerine bu kez alacak hakk› tan›r. Bu menkul
k›ymetler ihraçç› flirket bak›m›ndan borçlulu¤u temsil eder. ABD'de,
sahibine alacak hakk› tan›yan ve ihraçç›s› aç›s›ndan da borç niteli¤inde
olan bu tür varl›¤a dayal› menkul k›ymetler ise “pay through” olarak
adland›r›lmaktad›r.19
Yine ABD'de Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) ve
Government National Mortgage Association (Ginnie Mae) gibi kamu kurulufllar› taraf›ndan organize edilen ipote¤e dayal› menkul k›ymetler, devlet
garantisi tafl›y›p tafl›mamas›, vergi istisnalar›na tabi olup olmamas›, sabit
veya de¤iflken faizli olmas› gibi çeflitli özelliklerine göre farkl› isimlerle
adland›r›lmaktad›r.20

17

Bkz. § 1.IV.

18

Pavel, s. 4.

19

Pavel, s. 8-9.

20

Söz konusu menkul k›ymetlerin özellikleri için bkz. Murat Bahad›r Peker, Sermaye

Piyasas› Araçlar› Yoluyla Gayrimenkul Finansman› ve Yat›r›m›, Sermaye Piyasas› Kurulu
Yay›nlar›, Ankara, 1996; Nurcan Öcal, Türkiye'de Menkul K›ymetlefltirme Uygulamas›,
Etkileri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Sermaye Piyasas› Kurulu Yay›nlar›, Ankara, 1997;
Saadet Tantan, Menkul K›ymetlefltirme; ABD Uygulamalar› ve Bankac›l›k Sektörüne
Etkileri, Sermaye Piyasas› Kurulu Yay›nlar›, Ankara, 1996.
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3. SPK Tebli¤ine Göre ‹hraç Edilen VDMK'lar›n Durumu
SPK Tebli¤ine göre ihraç olunan VDMK'n›n ele al›nd›¤› Üçüncü Bölümde
ayr›nt›l› olarak aç›klanaca¤› gibi, menkul k›ymetlefltirmenin Türkiye'deki uygulamas› ile ABD ve di¤er yurt d›fl› uygulamalar› aras›nda kanaatimizce her
ikisinin ayn› kavram alt›nda de¤erlendirilmesini imkans›z k›lacak kadar önemli farkl›l›klar bulunmaktad›r.
Türk sermaye piyasas› mevzuat›na göre, “varl›¤a dayal› menkul k›ymet” olarak
adland›r›lan menkul k›ymetler, Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri: III No. 14
Tebli¤i hüküm ve flartlar›na uymak suretiyle ihraç edilebilmektedir.21 SPK Seri:
III No. 14 Tebli¤i, VDMK'n›n (1) genel finans ortakl›klar› ve bankalar22
taraf›ndan, üçüncü kiflilerden temlik al›nan alacaklar karfl›l›¤›nda ve (2) banka,
finansman flirketleri, finansal kiralamaya yetkili kurulufllar ve gayrimenkul
yat›r›m ortakl›klar› taraf›ndan kendi aktifinde bulunan alacaklar karfl›l›¤›nda
ihraç edilmesini öngörmüfltür.
Bugüne kadar birinci yöntemle, yani alacak devralmak suretiyle VDMK ihrac›
gerçekleflmemifl,

yani

ihraçlar›n

hiçbirinde

özel

amaçl›

kurulufl

kullan›lmam›flt›r. Dolay›s›yla bugüne kadar ihraç edilen tüm VDMK'lar, kaynak
flirketlerin, kendi aktiflerinde bulunan alacaklar karfl›l›¤›nda ihraç edilmifltir.
Oysa yukar›da belirtildi¤i gibi varl›¤a dayal› menkul k›ymetleri, di¤er klasik
menkul k›ymetlerden ay›ran en önemli özellik, menkul k›ymetlefltirilen alacaklar›n kaynak flirket taraf›ndan özel amaçl› kurulufla devredilmesi ve varl›¤a
dayal› menkul k›ymetin, alacaklar›n sahibi olan kaynak flirket taraf›ndan de¤il
de, alacaklar› devralan özel amaçl› kurulufl taraf›ndan ihraç edilmesidir. Zira
bu sayede varl›¤a dayal› menkul k›ymetlerin geri ödenmeme riski, kaynak
flirkete ait risklerden ar›nd›r›lmakta ve dolay›s›yla alacaklar üzerinde sadece
varl›¤a dayal› menkul k›ymet sahiplerinin hak sahibi olaca¤› hukuki bir
mekanizma kurulmaktad›r.
21

Türk flirketlerinin alacaklar›n›n yurt d›fl›nda menkul k›ymetlefltirilmesinde varl›¤a dayal›

menkul k›ymet yurt d›fl›nda ihraç edildi¤inden, bu ihraç, Seri: III No. 14 Tebli¤i'ne tabi olmamaktad›r. Türk flirketlerinin alacaklar›n›n yurt d›fl›nda menkul k›ymetlefltirilmesi hakk›nda
aç›klamalar›m›z için bkz. § 8.IV.B.3.
22

Bankalar›n alacak devralmak suretiyle VDMK ihraç etmelerinin, asl›nda alacak devral›nmadan

yap›lan VDMK ihraçlar› ile bir fark› bulunmamaktad›r. Zira alacaklar› devralan bankan›n baflka
alacakl›lar› da mevcut oldu¤undan, bu alacaklar üzerinde VDMK sahipleri d›fl›ndaki di¤er banka
alacakl›lar› da hak sahibi olacakt›r. Dolay›s›yla burada as›l önemli olan, menkul k›ymet ihrac›n›n
borçlanmas› k›s›tlanm›fl bir özel amaçl› kurulufl taraf›ndan yap›lmas›d›r.
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Varl›¤a dayal› menkul k›ymetleri tahvil gibi klasik menkul k›ymetlerden
ay›ran en önemli fark da menkul k›ymetin ihraçç› flirketin risklerinden
ar›nd›r›l›p ar›nd›r›lmad›¤› hususundad›r.
Bugüne kadar SPK Tebli¤i çerçevesinde yap›lan ihraçlar›n hiçbirisinde özel
amaçl›

kurulufl

(Tebli¤'deki

ifadesiyle

“Genel

Finans

Ortakl›¤›”)

kullan›lmad›¤› gibi, menkul k›ymetlefltirilen alacaklar üzerinde kaynak
flirketin di¤er alacakl›lar›n›n hak sahibi olmas›n› k›s›tlayan, sadece VDMK
sahiplerinin hak sahibi olmas› neticesini do¤uracak baflka bir hukuki
mekanizma da bulunmamaktad›r.23
Dolay›s›yla, bugüne de¤in SPK Tebli¤i uyar›nca ihraç olunan VDMK'lar›n,
karfl›l›k gösterilen alacaklar üzerinde sa¤lad›¤› haklar veya di¤er bak›mlardan
tahvil gibi klasik menkul k›ymetlerden bir fark›n›n olmad›¤›n› söylemek
mümkündür.24 Zira kendi aktifindeki alacaklar› karfl›l›k göstererek VDMK
ihraç eden ihraçç› iflas etti¤inde, VDMK sahipleri, tahvil ve imtiyazs›z di¤er
alacakl›lar ile ayn› konumda olacaklar; alacaklardan elde edilecek nakit tahsilat›n kendilerine ödenmesini talep edemeyecekler; alacaklar›n› ancak iflas
masas›ndan talep edebilecekler; VDMK'lardan olan alacaklar›n›n muaccel
hale gelmesi ve faizinin düflmesi riskleri ile karfl›laflacaklard›r.
Sonuç olarak, SPK Tebli¤inde ihrac› öngörülen menkul k›ymetlerin, her ne kadar ayn› ad› tafl›sa da en temel özelliklerini tafl›maktan uzak olmalar› nedeniyle, “menkul k›ymetlefltirme / securitization” veya “varl›¤a dayal› menkul k›ymet / asset backed securities” kavramlar› içinde de¤erlendirilmesinin mümkün olmad›¤›n› düflünmekteyiz. Bu nedenle de SPK Tebli¤i uyar›nca ç›kar›lan
VDMK, Üçüncü Bölüm § 9’da ayr› bir bafll›k alt›nda ele al›nacakt›r.
Bu arada 5582 say›l› Kanun ile Sermaye Piyasas› Kanunu'nda yap›lan
de¤ifliklikle SPKn. md 13/A'daki varl›¤a dayal› menkul k›ymetlere iliflkin
hükümler metinden ç›kar›lm›fl, bunun yerine SPKn. md. 38/B ve C'de varl›¤a
dayal› menkul k›ymetler ve ipote¤e dayal› menkul k›ymetleri ihraç edecek
varl›k finansman› fonu ve konut finansman› fonu düzenlenmifltir. Kanunda
5582 say›l› Kanun ile yap›lan de¤ifliklik sonras› durum afla¤›da § 9.2.B’de incelenmifltir.
23

1999 y›l›nda yürürlü¤e giren 4487 say›l› Kanun ile yap›lan de¤ifliklik ile VDMK sahipleri-

ni koruma amac›yla baz› hükümler getirilmifltir. Ancak bu tarihten sonra VDMK ihrac›
gerçekleflmemifltir.
24

Bkz. s. 269.
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II. ‹potekli Tahviller (“Mortgage Bonds” veya “Covered Bonds”)
‹potekli tahviller (“mortgage bonds” veya “covered bonds”), konut kredisi ifllemleri ile u¤raflan kredi kurumlar› taraf›ndan ç›kar›lan ve bu
kurumlar›n aktifinde yer alan ipotek teminatl› tüketici kredilerinden
do¤an alacaklar üzerinde rehin teminat› sa¤layan menkul k›ymetlerdir.
‹potekli tahvil sahipleri, ihraçç› kurumun aktifinde bulunan ve ipotek
teminat› tafl›yan alacaklar üzerinde kanun hükümleri uyar›nca rehin
hakk›na sahip olur. Alacak rehni hükümleri sayesinde, menkul k›ymet
sahipleri, alacak rehni ile birlikte alaca¤a ba¤l› haklar üzerinde, bu arada
alacaklar›n teminat›n› teflkil eden ipotek haklar› üzerinde de hak sahibi
olur. Böylece, alacaklar› teminat alt›na alan ipotek haklar›ndan da ipotekli tahvil sahipleri yararlan›r.
‹potekli tahviller ile menkul k›ymetlefltirme ifllemi neticesinde ihraç olunan ipote¤e dayal› menkul k›ymetler aras›ndaki ortak nokta, her ikisinin
de geri ödemelerinde kullan›lacak bir alacak havuzunun ve bu havuzdaki
alacaklardan elde edilecek bir nakit ak›m›n›n mevcut olmas›d›r. Alacak
havuzu ve nakit ak›m›n›n mevcut olmas›, ipotekli tahviller ve ipote¤e
dayal› menkul k›ymetleri, ipotek teminat› tafl›yan di¤er menkul k›ymetlerden tamam›yla ay›r›r.25
Aralar›ndaki bu benzerli¤e ra¤men her iki menkul k›ymet aras›nda baz›
önemli farklar da mevcuttur:26 Bu farklar afla¤›da ayr› bir bafll›k alt›nda
irdelenecektir.27
‹potekli tahvil ihrac› özel bir kanuni düzenlemeyi gerektirmektedir. Zira,
K›ta Avrupas› hukuk sisteminde bir flirketin ihraç etti¤i menkul k›ymetin,
kendi aktifinde bulunan alacaklar üzerinde rehin hakk› sa¤lamas› için
kanunlarda bu yönde bir hüküm bulunmas› gerekir. Nitekim, Hollanda
hariç K›ta Avrupas› ülkelerinin tümünde ipotekli tahviller için özel bir
kanuni düzenleme mevcut bulunmaktad›r.28

25

Bkz. s. 27.

26

Bkz. s. 18-25.

27
28

Bkz. § 1.V.A.
Sergio Nasarre-Aznar, Securitization & Mortgage Bonds: Legal Aspects and Harmonization

in Europe, Gostick Hall Publication, Cambridge, 2004, s. 5, 24 ve 66, dn. 71.
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‹potekli tahvillerin her ülkede ayr› bir kanun hükmü ile düzenlenmifl
olmas› ve ülkeler aras›ndaki mevzuat farkl›l›klar› nedeniyle K›ta Avrupas›
ülkelerinde tek bir tür ipotekli tahvilden bahsedilmesi mümkün de¤ildir.
‹lgili ülke kanunlar›na göre ipotekli tahvillerin türleri, özellikleri ve
sa¤lad›¤› haklar farkl›l›k göstermektedir. ‹potekli tahvillerin ülke uygulamalar›na iliflkin bilgilere ‹kinci Bölümde yer verilmifltir.

III. ‹potek ve “Mortgage” Kavramlar›
‹potek (“hypothec”), K›ta Avrupas› hukuk sistemlerinde düzenlenmifl,
tafl›nmaz rehni türlerinden biridir.29 Ülkeden ülkeye baz› farkl›l›klar
gösterse de ipotek hakk›n›n temel özelliklerini flöyle s›ralayabiliriz:
(1) Di¤er rehin haklar› gibi ipotek hakk›, bir alaca¤› güvence alt›na al›r.
Buradaki güvence, alacak ödenmez ise tafl›nmaz› paraya çevirme hakk›
veren ayni bir güvencedir. Öyle ki tafl›nmaza sahip olan ister borçlu olsun
ister olmas›n, ipotek hakk› sahibinin ipote¤i paraya çevirme hakk›na katlanmak zorundad›r.
(2) ‹potek hakk› alaca¤a ba¤l› bir hakt›r. Alacak hakk› sona erdi¤inde
ipotek hakk› da kendili¤inden sona erer. ‹potek hakk›, güvence alt›na
ald›¤› alaca¤›n temliki ile birlikte, kendili¤inden temlik alana geçer.
‹potek hakk›n›n alacaktan ba¤›ms›z olarak devredilmesi mümkün
de¤ildir.
‹potek hakk›n›n alaca¤a ba¤l› olmas›n›n di¤er bir hukuki neticesi ise alacak üzerinde hak sahibi olan›n, alaca¤›n güvencesi olan ipotek hakk›ndan
da faydalanmas›d›r.30 Bu durumda ipotek teminatl› alaca¤›n rehnedilmesi
halinde alaca¤a ba¤l› ipotek hakk›ndan rehin hakk› sahibi faydalanacakt›r.

29

Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenmifl olan di¤er tafl›nmaz rehin türleri, ipotekli borç

senedi ve irat senedidir. ‹potek, ipotekli borç senedi ve irat senedi d›fl›nda baflka bir tür
tafl›nmaz rehni tesisi mümkün de¤ildir (Bkz. Hüseyin Hatemi / Rona Serozan / Abdülkadir
Arpac›, Eflya Hukuku, Filiz Kitabevi, ‹stanbul, 1991, s. 718-719). ‹potekli borç senedi ve irat
senedi hakk›nda aç›klamalar›m›z için bkz. s. 27.
30

Bkz. s. 135.
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‹potek hakk›n›n bu flekilde alaca¤a ba¤l› olmas› hem ipote¤e dayal›
menkul k›ymetler hem de ipotekli tahviller bak›m›ndan önemli bir rol
oynar:
‹pote¤e dayal› menkul k›ymetlerde, ipotek güvenceli alacaklar›n özel
amaçl› kurulufla devri ile birlikte ipotek haklar› da özel amaçl› kurulufla
devrolunur. Yani, özel amaçl› kurulufl vas›tas›yla ipotek güvencesinden
varl›¤a dayal› menkul k›ymet sahipleri yararlan›r.
‹potekli tahvillerde ise, ipotekli tahvil sahipleri tafl›nmaz üzerindeki
ipotek hakk›na de¤il, ipote¤i teminat alt›na alan alacaklar üzerinde rehin
hakk› sahibidirler. Ancak alacaklar üzerinde rehin hakk›na sahip olman›n
hukuki neticesi olarak ipotek hakk›ndan da yararlan›rlar.
“Mortgage” ise ABD ve ‹ngiliz hukukundaki ipote¤e denk düflen bir
tafl›nmaz teminat›d›r.
Her ikisi de tafl›nmaz teminat› olmakla birlikte ipotek ile “mortgage”
aras›nda baz› farklar bulunmaktad›r:31 ‹lk olarak, yukar›da belirtildi¤i
gibi, ipotek alaca¤a ba¤l› bir hakt›r; alacaktan ayr› devredilemez ve alacaktan ayr›lamaz. Buna karfl›n “mortgage”, alacaktan ayr› devredilebilir;
alacaktan ayr›labilir. ‹kinci olarak, ipotekte, borçlunun borcu ödememesi
durumunda, alacakl›ya ipotekli tafl›nmaz› edinme hakk› veren her türlü
sözleflme geçersizdir. Buna “lex commissoria” yasa¤› denmektedir. Fakat
“mortgage”da bu mümkündür. Sözü edilen farkl›l›klara ra¤men, her
ikisinin de menkul k›ymetlefltirme ve ipotekli tahviller için gördü¤ü ifllev
ayn›d›r.
Türk Medeni Kanunu'nda ipotek müessesesi (MK md. 850-897)
düzenlenmifl olmas›na ra¤men Türkiye'de “kira öder gibi tafl›nmaz
edinme”

olarak

k›saca

tan›mlanan

sistem

için,

“ipotek”

de¤il

‹ngilizce'den al›nm›fl “mortgage” terimi yayg›n olarak kullan›lmaya
bafllanm›flt›r.

31

Nasarre-Aznar, s. 102 vd.
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“Mortgage”, teknik olarak bir tafl›nmaz teminat› türünü de¤il, daha ziyade,
uzun vadeli konut kredisi ile konut edinme (“kira öder gibi tafl›nmaz edinme”) sistemini ifade etmek için kullan›lmaktad›r.
Klasik olarak bankalar konut kredisi açmak için gerekli fonu, kendi öz kaynaklar›ndan ve borçlanarak temin ettikleri yabanc› kaynaklardan sa¤larlar.
Konut kredisi açmada kullan›lan yabanc› kaynaklar›n büyük bir k›sm› esas
olarak tasarruf mevduatlar›ndan elde edilmektedir. Ancak bankalar›n gerek
öz kaynaklar› gerekse toplad›klar› mevduatlar, h›zl› flehirleflmenin ortaya
ç›kard›¤› konut ihtiyac›n› finanse etmede yetersiz kalmaktad›r.
“Mortgage” olarak adland›r›lan sistemde ise konut kredileri için gerekli
olan fon, sermaye piyasalar›ndan menkul k›ymet ihraç edilmesi suretiyle
temin edilmektedir. Bu sistemi di¤erlerinden farkl›laflt›ran, sermaye
piyasalar›ndan fon temin edilmesinde konut kredilerinden do¤an alacaklar›n kullan›l›yor olmas›d›r. Böylece, konut kredisi veren bankalar, açt›klar›
konut kredilerinden do¤an alacaklar›n› kullanarak sermaye piyasalar›ndan
yeni fon sa¤lam›fl ve bu fonlar› yeni konut kredileri açmada kullanarak kredi
açma kapasitelerini art›rm›fl olmaktad›rlar.
Konut kredilerinden do¤an alacaklar›n kullan›larak menkul k›ymet ihraç
edilmesi iki farkl› yöntemle yap›lmaktad›r: Kitab›n konusunu oluflturan bu
yöntemlerden birincisi konut kredisinden do¤an alacaklar›n menkul
k›ymetlefltirilmesi; yani, konut kredisi alacaklar›n›n bankalar (kaynak
flirket) taraf›ndan özel amaçl› bir kurulufla devredilmesi ve özel amaçl›
kurulufl taraf›ndan ipote¤e dayal› menkul k›ymet ihraç edilmesidir. Öteki
yöntem ise konut kredisi alacaklar›na sahip olan bankan›n kendisi
taraf›ndan, ipotek güvencesine sahip bu alacaklar›n teminat›n› (rehnini)
tafl›yan ipotekli tahvil32 ihraç edilmesidir.
Türkiye'de, “mortgage” olarak adland›r›lan sistemi düzenlemek üzere
ç›kar›lan 5582 say›l› Kanun'da hem ipote¤e dayal› menkul k›ymet, hem de
ipotekli tahvil (“ipotek teminatl› menkul k›ymetler” ismiyle) ihrac›
suretiyle sermaye piyasalar›ndan konut finansman› için fon temin edilmesi
öngörülmektedir.
32

5582 say›l› Kanun ile de¤iflik SPK md. 136A’da bu menkul k›ymetler, “ipotek teminatl›

menkul k›ymetler” olarak adland›r›lm›flt›r.
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Hemen belirtmek gerekir ki her ne kadar sistem “mortgage” olarak
tan›mlansa da Kanunda MK'da düzenlenen ipotek hakk›n›n özüne iliflkin
bir de¤ifliklik bulunmamaktad›r.33 Mortgage Kanunu'na göre sistemin bel
kemi¤ini oluflturan, karfl›l›¤›nda menkul k›ymet ihraç edilecek olan uzun
vadeli konut kredilerinden do¤an alacaklar›n güvencesi MK'da düzenlenmifl
olan ipotek hakk›d›r. Mortgage Kanunu Üçüncü Bölüm § 10’da ele
al›nm›flt›r.

IV. Özel Amaçl› Kurulufl (“Special Purpose Vehicle”) ve “Trust”
Kavram›
Özel amaçl› kurulufl (“special purpose vehicle”) daha çok ABD ve ‹ngiltere
gibi Anglo-Sakson hukukunun uyguland›¤› ülkelerde kullan›lmaktad›r.
Özel amaçl› kurulufl belirli bir projeyi gelifltirmek, yönetmek veya proje ile
ilgili varl›klar› edinmek gibi belirli bir amaç (“single purpose”) için kurulmufl, bu amaç d›fl›nda baflka bir fonksiyonu olmayan kurulufl olarak
tan›mlanmaktad›r.34
Özel

amaçl›

kuruluflun

kullan›lma

amac›,

genellikle,

menkul

k›ymetlefltirmede oldu¤u gibi, bir ifllemde alacakl› say›s›n›n ve baz› risklerin s›n›rland›r›lmas› suretiyle, belirli bir alacakl› veya yat›r›mc› grubuna
belirli risklerden ar›nd›r›lm›fl bir proje sunulmas›d›r.
Menkul k›ymetlefltirmede de özel amaçl› kuruluflun yer almas›n›n tek sebebi, menkul k›ymetlefltirilen alacaklar›n kaynak flirketin risklerinden
ar›nd›r›lmas› ve alacaklar›n sadece menkul k›ymet sahiplerine tahsis edilmesini sa¤lamakt›r. Özel amaçl› kuruluflun kurulma sebebi olan proje tamamland›¤›nda (örne¤in varl›¤a dayal› menkul k›ymetler tamamen itfa edildi¤inde), özel amaçl› kurulufl da sona erer.

33

Kanun’da ipote¤in paraya çevrilmesi ile ilgili olarak ‹cra ve ‹flas Kanunu'nda baz› de¤ifliklik-

ler yap›lmas› öngörülmektedir. Konu hakk›ndaki aç›klamalar›m›z için bkz. § 10.II.B.1.
34

Black's Law Dictionary, 7th Edition, St. Poul, Minn, West Group Publishing, 1999, s. 1405.
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Özel amaçl› kurulufl ABD ve ‹ngiltere'de flirket formunda kuruldu¤u gibi
“trust” yap›s› alt›nda da kurulabilmektedir.
“Trust”, baflka bir kiflinin (“trustee”) mülkiyetinde olan bir mal
varl›¤›ndan yararlanma hakk›d›r. “Trustee” ise, kurucunun (“settlor”)
iradesi do¤rultusunda, kendi mülkiyetindeki bir mal varl›¤›n› (“trust
property”) üçüncü bir kifli (“lehdar” “beneficiary”) yarar›na idare etmekle yükümlü olan kiflidir. “Trust” kavram› üç unsur içermektedir: (1)
“Trustee”; hakk›n konusu olan mal varl›¤›n›, bu haktan faydalanan kifli
(lehdar- “beneficiary”) yarar›na elinde bulundurmak ve kullanmakla
yükümlü olan kifli (2) Lehdar (“Beneficiary”); haktan faydalanan ve
“Trustee”nin, yarar›na hareket etme borcu alt›nda oldu¤u kifli ve (3) Mal
Varl›¤› (“Trust Property”); “trustee”nin lehdar yarar›na elinde bulundurdu¤u, hakk›n konusu olan mal varl›¤›.35
Menkul k›ymetlefltirmede özel amaçl› kurulufl (“trustee”), menkul
k›ymetlefltirilen alacaklar› (mal varl›¤›n› / “trust property”), varl›¤a dayal›
menkul k›ymet sahipleri (“beneficiary”) yarar›na elinde bulundurmakta
ve kullanmaktad›r. fiirketlere k›yasla daha basit ve çok amaçl›
kullan›labilir olmalar› nedeniyle “trust”lar›n bu tür finansal ifllemlerde
kullan›lmas› giderek yayg›nlaflmaktad›r.36
K›ta Avrupas› sistemine dahil olan Türk hukukunda “trust” düzenlenmemifltir. Bununla birlikte SPKn.'nda düzenlenen yat›r›m fonlar›, menkul
k›ymet ifllemlerinde “trust”a benzer bir ifllev görmeye uygundur. Nitekim,
Mortgage Kanunu ile yap›lan de¤ifliklikle yat›r›m fonlar›n›n ipote¤e dayal›
menkul k›ymet ihrac›nda kullan›lmas› öngörülmüfltür.37

35

Black's Law Dictionary, s. 1513.

36

Nasarre-Aznar, s. 91.

37

Bkz. § 9.II.B.
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V. Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymetler (“Asset Backed Securities”)
‹potekli Tahviller (“Mortgage Bonds” veya “Covered Bonds”) ve
Benzeri ‹fllemlerin Karfl›laflt›r›lmas›
A. ‹pote¤e Dayal› Menkul K›ymetlerin (“Mortgage Backed Securities”)
‹potekli Tahviller (“Mortgage Bonds” veya “Covered Bonds”) ile
Karfl›laflt›r›lmas›
1. Kanuni Düzenleme Gerektirip Gerektirmemesi Bak›m›ndan
‹pote¤e dayal› menkul k›ymetler ile ipotekli tahviller aras›ndaki birinci fark,
ilkinin özel bir kanuni düzenleme yap›lmaks›z›n, tamam›yla özel hukuk
iliflkileri ve neticelerini düzenleyen medeni kanun, borçlar kanunu ve icra ve
iflas kanunu gibi temel kanunlar›n hükümleri çerçevesinde gerçeklefltirilmesi,
öbürünün ise mutlaka kanuni bir düzenleme gerektirmesidir.
Menkul k›ymetlefltirme, kat›lan taraflar›n çoklu¤u ile oldukça kompleks bir
ifllem olsa da asl›nda, hemen hemen tüm modern hukuklarda düzenlenmifl iki
temel hukuki iflleme dayanmaktad›r: (1) alaca¤›n (menkul k›ymetlefltirme
ifllemi için yeni kurulmufl, borçlanma ve baflka faaliyette bulunmas›
k›s›tlanm›fl) bir özel amaçl› kurulufla devri ve (2) bu özel amaçl› kurulufl
taraf›ndan tahvilden hiçbir fark› olmayan bir menkul k›ymet ihraç edilmesi.
Menkul k›ymetlefltirme iflleminde en önemli rolü, alaca¤›n devri müessesesi
oynamaktad›r. Bu müessese sayesinde, (1) menkul k›ymetlefltirilen alacaklar
ve bu alacaklar›n teminat›n› teflkil eden ipotekler kaynak flirketin mal
varl›¤›ndan ve tasarrufundan ç›kmakta ve özel amaçl› kuruluflun mal varl›¤›na
ve tasarrufuna girmektedir, (2) böylece, kaynak flirketin alacakl›lar› menkul
k›ymetlefltirilen alacaklar ve alacaklar›n teminat›n› teflkil eden ipotekler
üzerinde hak iddia edememektedir. Dolay›s›yla, kaynak flirket iflas etse bile
alacaklar iflas masas›na girmemekte ve bu sayede varl›¤a dayal› menkul
k›ymet sahipleri, kaynak flirketin iflas›ndan olumsuz yönde etkilenmemektedir. Böylece, menkul k›ymetlefltirilen alacaklar ve bunlara ba¤l› teminatlar
üzerinde, yaln›zca varl›¤a dayal› menkul k›ymet sahiplerinin hak sahibi
olaca¤› bir hukuki yap› kurulmufl olmaktad›r.
Menkul k›ymetlefltirmenin temelini oluflturan alaca¤›n temliki ve tahvil ihrac›
tüm modern hukuk sitemlerinde düzenlenmifl oldu¤undan, menkul
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k›ymetlefltirme esas olarak özel bir kanuni düzenleme gerektirmez.38 Nitekim,
ABD'de menkul k›ymetlefltirmenin ortaya ç›kmas› s›ras›nda herhangi bir özel
düzenleme yap›lmam›fl; mevcut temel kanun hükümleri kullan›lmak suretiyle
ihtiyaç duyulan bir araç olarak menkul k›ymetlefltirme gelifltirilmifltir.
Bu anlamda menkul k›ymetlefltirme, tamamen piyasa aktörlerinin ihtiyaçlar›
do¤rultusunda,

finansal

piyasalardaki

düzenlemelerin

azalt›lmas›n›n

(“deregulation”) neticesi olarak ortaya ç›km›fl, yerleflik finansal arac›l›k ve
fonlama alanlar›nda devrim yaratan, en önemli finansal yenilik (“innovation”)
olarak görülmektedir.39
Buna karfl›l›k ipotekli tahviller ise 18. yüzy›ldan bu yana K›ta Avrupas›
ülkelerinde kanuni düzenlemelere dayanarak ihraç edilen geleneksel menkul
k›ymetlerdir. ‹potekli tahvil ihrac› için kanuni düzenlemeye gerek
duyulmas›n›n birinci nedeni, bir flirketin ç›kard›¤› bir menkul k›ymetin, bu
flirketin kendi aktifinde bulunan alacaklar› üzerinde rehin hakk› sa¤lamas›
için kanunda bu yönde bir hükmün mevcudiyetinin flart olmas›d›r. Zira, K›ta
Avrupas› hukukunda rehin gibi bir ayni hakk›n yarat›lmas› kanuni bir düzenleme gerektirmektedir.40 ‹kincisi, iflas durumunda rehin hakk› sahibinin
alaca¤›n› tahsil etmede önceli¤i olsa da iflas›n rehin hakk› sahibini olumsuz
etkileyen yönlerinin de bulunmas›d›r.41 ‹flte iflastaki bu olumsuzluklar›
kald›rmak için de kanuni düzenleme yap›lmas› yoluna gidilmektedir.
38

Ancak baz› hukuk sistemlerindeki alaca¤›n temlikine iliflkin hükümler, menkul

k›ymetlefltirme için bir engel oluflturabilir. Örne¤in, ilgili düzenlemelere göre ipotek ve
di¤er teminatlar›n, alaca¤›n temliki ile birlikte temlik alana devrolmamas› veya alaca¤›n
temlikinin borçlulara bildirilmesinin zorunlu olmas› menkul k›ymetlefltirmeyi olumsuz
etkiler. Menkul k›ymetlefltirmede çok say›da borçlu bulundu¤undan borçlulardan her birine
bildirim yap›lmas›n›n zorunlu olmas› menkul k›ymetlefltirmede bir engel olarak
görülmektedir. Yine alaca¤a ba¤l› ipotek gibi teminatlar›n temlik ile birlikte kendili¤inden
özel amaçl› kurulufla geçmemesi, ayr›ca tapuda ifllem yap›lmas›n›n gerekmesi, yol açaca¤›
maliyet ve zaman kayb› nedeniyle menkul k›ymetlefltirme için önemli bir engel teflkil
edecektir. Örne¤in, Frans›z hukukundaki alaca¤›n temlikine iliflkin hükümler menkul
k›ymetlefltirmeyi olumsuz etkiledi¤inden Fransa'da menkul k›ymetlefltirme için özel bir
kanuni düzenleme yap›lm›flt›r. Türk hukukuna göre alaca¤›n temlikinde borçlulara
bildirimin zorunlu olmamas› ve alacaklar›n güvencesini teflkil eden teminatlar›n temlik ile
birlikte kendili¤inden temlik alana geçmesi menkul k›ymetlefltirme için olumlu
özelliklerdir.
39

Lamia Obay, Financial Innovation in The Banking Industry; The Case of Asset

Securitization, Garland Publishing Inc., Newyork &London, 2000, s. 17 vd.
40

Bkz. s. 235.

41

Bkz. s. 22 vd.
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‹pote¤e dayal› menkul k›ymetlerin kanuni düzenleme olmaks›z›n ihraç
edilmesi, ihraç flartlar› bak›m›ndan esneklik, dolay›s›yla bir avantaj sa¤larken,
ayn› zamanda baz› hukuki belirsizliklerin ortaya ç›kmas›na da neden olabilmektedir.42 Nitekim, ABD'de menkul k›ymetlefltirmede ortaya ç›kan hukuki belirsizlikleri ortadan kald›rmak için bir kanun tasar›s› haz›rlanm›fl, ancak
Enron skandal›n›n patlak vermesinden sonra bu tasar›n›n yürürlü¤e sokulmas›ndan vazgeçilmifltir.43
‹potekli tahvil ihrac›n›n kanun ile düzenlenmesi nedeniyle, ilgili kanunlara
uygun ve gerekli hükümler konulmas› flart›yla, ipotekli tahvillerde, ipote¤e
dayal› menkul k›ymetlerde görülen hukuki belirsizlikler ortaya ç›kmaz. Buna
karfl›n, kanuni düzenlemenin mevcut olmas› ipotekli tahvil ihrac›n› daha az
esnek kurallara tabi hale getirebilmektedir. Zira, kanun ile düzenlenen flartlar›n, piyasa koflullar›na uymamas› veya sonradan uyumsuz hale gelmesi durumunda, var olan kanuni düzenlemeler bir engel haline gelebilecek, bunlar›n
kald›r›lmas› için yeni kanun de¤iflikliklerinin yap›lmas› gerekebilecektir.

2. ‹hraçç›s› Bak›m›ndan
Varl›¤a dayal› menkul k›ymetler, sadece bir ihrac› gerçeklefltirmek için kurulmufl baflkaca bir faaliyeti olmayan özel amaçl› kurulufl taraf›ndan ihraç edilir.
Özel amaçl› kuruluflun sermayesi çok az ve semboliktir. Menkul
k›ymetlefltirmede ihraçç›n›n (özel amaçl› kuruluflun) mali yap›s› de¤il, alacaklar›n sa¤laml›¤› önem tafl›r. Özel amaçl› kuruluflun tek fonksiyonu vard›r: Bu
da menkul k›ymetlefltirilen alacaklar için, üçüncü kiflilerin hak iddialar›ndan
korunaca¤› güvenli bir liman (“safe harbor”) oluflturmakt›r.
‹potekli tahviller ise kanunla düzenlenmifl ipotek bankalar› (“mortgage
banks”) veya baflka isimlerle an›lan sermayesi güçlü finansal kurumlar
taraf›ndan ihraç edilir.44 Bu kurumlar sadece bir kez de¤il, sürekli olarak
42

Bkz. s. 98 vd.

43

Bkz. s. 104.

44

Mortgage Kanunu'nda ipotekli tahvillerin karfl›l›¤› olarak düzenlenen ipotek teminatl› menkul

k›ymetlerin, bankalar ve ipotek finansman› kurulufllar› taraf›ndan ihraç edilmesi ve ipotek
finansman› kurulufllar›n›n sermayelerinin asgari 20 milyon YTL olmas› öngörülmüfltür. Bkz. §
10. III.B
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ipotekli tahvil ihrac›nda bulunurlar. Bu nedenle, ipotekli tahvil sahipleri
için alacaklar kadar, bu kurumlar›n mali yap›lar›n›n sa¤laml›¤› da önem
tafl›r.
‹potekli tahvillerde ipotek havuzunda bulunan alacaklar, belirli bir grup
ipotekli tahvillerin de¤il, ayn› kurum taraf›ndan ihraç edilen tüm ipotekli

tahvillerin

toplu

teminat›n›

teflkil

eder.

Oysa,

menkul

k›ymetlefltirmede özel amaçl› kurulufl, belirli bir alacak havuzu grubu
karfl›l›¤›nda tek bir varl›¤a dayal› menkul k›ymet ihraç eder.
3. Kaynak fiirketin ‹hraç Olunan Menkul K›ymete ‹liflkin Ödemelerden
Sorumlu Olup Olmamas› Bak›m›ndan
Menkul k›ymetlefltirmede kaynak flirket, menkul k›ymeti kendisi ihraç
etmedi¤inden, bu konuda özel bir güvence vermifl olmad›kça, temlik
etti¤i alacaklar›n ve varl›¤a dayal› menkul k›ymetlerin geri ödenmemesinden sorumlu olmaz.
‹potekli tahvillerde ise kaynak flirket, menkul k›ymetleri kendisi ihraç
etti¤inden ihraç olunan ipotekli tahvillerin borçlusu konumundad›r.
Bundan dolay›d›r ki ipotekli tahvillerin geri ödenmesinden ihraçç› flirket
birinci derecede sorumludur.
4. Alacaklar›n Kaynak fiirketin Mal Varl›¤›na Dahil Olup Olmamas›
Bak›m›ndan
Menkul k›ymetlefltirmede alacaklar, menkul k›ymeti ihraç edecek özel
amaçl› kurulufla devredildi¤inden, kaynak flirketin mal varl›¤› (aktifi)
içinde de¤il, varl›¤a dayal› menkul k›ymet sahipleri yarar›na kullan›lmak
üzere özel amaçl› kuruluflun mal varl›¤› (aktifi) içinde yer al›r.
‹potekli tahvillerde ise alacaklar, menkul k›ymeti ihraç eden kaynak
flirketin mal varl›¤› (aktifi) içinde kalmaya devam eder.
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5. ‹hraç Edilen Menkul K›ymetin Bilançoda Borç Olarak Görünüp
Görünmemesi (“On Balance Sheet”/ “Off Balance Sheet”) Bak›m›ndan
Menkul k›ymetlefltirmede, ilgili muhasebe standartlar›nda yer alan flartlara da
uyuldu¤u takdirde menkul k›ymetlefltirilen alacaklar kaynak flirketin bilançosunun aktifinden ç›kar›laca¤› gibi, ihraç edilen varl›¤a dayal› menkul k›ymet
tutar› da bilançonun pasifinde (yükümlülükleri aras›nda) borç olarak görünmez.45 Bu flekilde sa¤lanan finansman›n bilançoda görünmemesi nedeniyle,
menkul k›ymetlefltirme, bir bilanço d›fl› (“off balance sheet”) finansman tekni¤i
olarak adland›r›lmaktad›r.
Buna karfl›l›k, ipotekli tahvillerde ise ihraç olunan ipotekli tahvillere iliflkin
anapara ve faiz ödemeleri kaynak flirketin bilançosunun pasifinde borç olarak
yer al›r.
Bu bak›mdan varl›¤a dayal› menkul k›ymet yoluyla sa¤lanan finansman
neticesinde kaynak flirketin bilançosu, ipotekli tahvil veya tahvil gibi klasik bir
menkul k›ymet ihrac›na k›yasla daha az borçlu durumda olacakt›r.
6. Sermaye Yeterlili¤i Düzenlemeleri Bak›m›ndan
Kaynak flirket, sermaye yeterlili¤i düzenlemelerine tabi bir finansal kurum
oldu¤unda, ihraç edilen varl›¤a dayal› menkul k›ymetlerin bilançoda borç
olarak yer almamas›, bu kurumu ek sermaye koyma yükümlülü¤ünden (sermaye yeterlili¤i düzenlemelerine göre her birim borç için belirli bir sermaye
bulundurma zorunlulu¤u bulunmaktad›r.) kurtar›r.46 Oysa ipotekli tahviller, söz
konusu finansal kuruluflun pasifinde borç olarak yer al›r ve pasifte yer alan bu
borç için ek sermaye koyma borcu ortaya ç›kar.
7. Kaynak fiirketin ‹flas› Bak›m›ndan
Varl›¤a dayal› menkul k›ymetleri ipotekli tahvillerden ay›ran önemli farklardan
biri, varl›¤a dayal› menkul k›ymet sahiplerinin, özel amaçl› kurulufl vas›tas›yla
“ipotekle teminat alt›na al›nm›fl alacak hakk›na” sahip olmalar›; buna karfl›l›k
ipotekli tahvil sahiplerinin ise, alacak hakk› üzerinde “rehin” hakk›na sahip
olmalar›d›r.
45

Bu durumda menkul k›ymetlefltirme iflleminin bilanço dipnotlar›nda aç›klanmas› ile

yetinilecektir.
46

Bkz. § 4.V. D.
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Gerçekten varl›¤a dayal› menkul k›ymetler, özel bir kanuni düzenleme
olmaks›z›n borçlar hukukunda düzenlenmifl olan alaca¤›n temliki gibi bir
müessese sayesinde, alacaklar üzerinde varl›¤a dayal› menkul k›ymet sahipleri
lehine (özel amaçl› kurulufl vas›tas›yla) bir mutlak hak sa¤larken, ipotekli
tahviller, sahiplerine kanuni bir düzenleme ile s›n›rl› bir ayni hak olan “rehin
hakk›” sa¤lamaktad›r.
Menkul k›ymetlefltirmede özel amaçl› kurulufl, varl›¤a dayal› menkul k›ymet
sahipleri ad›na alacaklar›n sahibidir. Kaynak flirketin alacaklar üzerinde sahip
oldu¤u haklar alacaklar›n devri ile birlikte sona ermekte ve bu haklar özel
amaçl› kurulufla intikal etmektedir.47
‹potekli tahvillerde ise kaynak flirket, alacaklara sahip olmaya devam etmektedir.48 ‹potekli tahvil sahipleri, kaynak flirketin sahip oldu¤u bu alacaklar
üzerinde rehin hakk›na sahiptirler.
Rehin hakk›, sahibine rehinli alacaklar› tahsil etme hakk›n› sa¤lad›¤›ndan kaynak flirketin iflas› durumu d›fl›nda, iki menkul k›ymet aras›nda önemli bir fark
yoktur. Ancak kaynak flirketin iflas etmesi durumunda, iki menkul k›ymet
aras›nda önemli farklar ortaya ç›kar. Her ülkenin icra ve iflas hukuku hükümlerine göre ufak tefek de¤ifliklikler olsa da kaynak flirketin iflas› durumunda
ortaya ç›kan farklar› flöyle s›ralayabiliriz:
Menkul k›ymetlefltirmede, kaynak flirket iflas etti¤inde, alacaklar kaynak
flirketin mal varl›¤›ndan ç›k›p özel amaçl› kuruluflun mal varl›¤›na girdi¤inden,
alacaklar kaynak flirketin iflas masas›na girmez. Dolay›s›yla, kaynak flirketin
iflas›, esas olarak menkul k›ymetlefltirmeyi etkilemez. Varl›¤a dayal› menkul
k›ymetlerin anapara ve faiz ödemeleri normal vadelerine yap›lmaya devam
eder.
Yani, alaca¤›n devrinin hükümsüz veya al›nan borç karfl›l›¤› verilmifl teminat
say›lmas› gibi hukuki risklerin49 ortaya ç›kma hali bir yana b›rak›ld›¤›nda, kaynak flirketin iflas›n›n menkul k›ymetlefltirme üzerinde herhangi bir olumsuz
etkisi bulunmaz.
47

Kaynak flirketin alacaklar› tahsil hizmeti vermesi durumunda, kaynak flirket, alacaklar›

tahsil yetkisini özel amaçl› kurulufl ile yapm›fl oldu¤u vekalet sözleflmesinden alacakt›r.
Özel amaçl› kuruluflun vekalet akdini feshetmesi veya kaynak flirketin iflas› halinde, kaynak flirketin alacaklar üzerinde hiçbir yetkisi kalmayacakt›r. Konu ile ilgili aç›klamalar için
bkz. § 4.IV.
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‹potekli tahvillerde ise; ipotekli tahvil sahiplerinin rehin hakk›na sahip
oldu¤u, ipotek teminat› tafl›yan alacaklar iflas masas›na dahil olur. Bunun
anlam›, ipotekli tahvil sahiplerinin alacaklar› tahsil yetkisinin sona ermesi ve alacaklar› tahsil yetkisinin iflas masas›na ait olmas›d›r. Öte yandan,
iflas›n di¤er bir neticesi ise müflis flirketin di¤er borçlar› gibi ipotekli
tahvil sahiplerinin alacaklar›n›n da muaccel hale gelmesidir. Bu hükümlerin neticesinde, vadesi ne olursa olsun tüm ipotekli tahviller muaccel
hale gelir; ipotekli tahvillere iliflkin ödemeler bir süreli¤ine tatil
edilebilir;50 hatta yeni bir kaynak bulunabilmesi için alacaklar üzerinde
üçüncü kifliler lehine daha üstün bir rehin hakk› tesis edilebilir.51
Dolay›s›yla, kaynak flirketin iflas›, esas olarak, varl›¤a dayal› menkul
k›ymet sahiplerini etkilemezken, ipotekli tahvil sahiplerini oldukça olumsuz bir biçimde etkileyebilmektedir.
1980'li y›llarda varl›¤a dayal› menkul k›ymetlerin ortaya ç›kmas› ve
piyasalarda oldukça fazla ra¤bet görmesinden sonra Almanya gibi K›ta
Avrupas› ülkelerinin, ipotekli tahvillere iliflkin yasalar›nda de¤ifliklik
yapt›klar› ve iflas›n ipotekli tahviller üzerindeki sözü edilen olumsuz
etkilerini azaltma yoluna gittikleri görülmektedir.
Örne¤in, Almanya 1899 tarihli ‹potek Bankalar› Yasas›'nda (HGB) 1998
y›l›nda yapt›¤› de¤ifliklikle ihrac› yapan kredi müessesesinin iflas›
durumunda, ipotekli tahvillerin muaccel hale gelmeyip normal
vadesinde geri ödenmesini, ipotekli tahvillerin teminat›n› teflkil eden
ipotekle teminat alt›na al›nm›fl alacaklar›n iflas masas›na girmeden bir
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özel amaçl› kurulufla yap›lan alacak devrinin gerçek sat›fl de¤il, borç karfl›l›¤› rehin verme
ifllemi olarak kabul edilmesidir. Bu durumda varl›¤a dayal› menkul k›ymetler, alacaklar
üzerinde rehin hakk› sa¤layaca¤›ndan bir anlamda ipotekli tahvil haline gelmekte ve iflas
durumunda ipotekli tahviller için geçerli olan riskler bunlar için de söz konusu olmaktad›r.
Konu hakk›ndaki aç›klamalar›m›z için bkz. § 4.II.B. ve § 5.III.B.
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baflka kurulufla devredilmesini kabul etmifltir.52 Türkiye'de 5582 say›l›
Kanun ile Sermaye Piyasas› Kanunu'nda yap›lan de¤ifliklikle “ipotek
teminatl› menkul k›ymetler” ismi ile düzenlenen menkul k›ymetlerde
iflas durumunda bu menkul k›ymetlerin teminat›n› teflkil eden varl›klar›n
iflas masas›na dahil olmayaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.53
8. Derecelendirme (“Rating”) Bak›m›ndan
Menkul k›ymetlefltirmede derecelendirme (“rating”), sadece alacaklar ve
menkul k›ymetlefltirmeye iliflkin hukuki riskler dikkate al›narak yap›l›r.
E¤er alacaklar sa¤lam ve hukuki risklere iliflkin olumlu bir hukuki görüfl
al›nm›fl ise kaynak flirketin mali gücüne ve risklerine bak›lmaks›z›n
varl›¤a dayal› menkul k›ymetler için iyi bir derece al›nabilir.
Buna karfl›n, ipotekli tahvillerde derecelendirme, alacaklar›n kalitesinin
yan› s›ra ihraçç› kurumun mali durumu da dikkate al›narak yap›l›r. Yani
alacaklar istendi¤i kadar sa¤lam olsun, ihraçç› flirketin mali yap›s› güçlü
de¤ilse iyi bir derece al›nmas› mümkün olmaz.

B. Menkul K›ymetlefltirme (“Securitization”) ve ‹potekli Tahvillerin
(“Mortgage Bonds” veya “Covered Bonds”) Benzer ‹fllem ve Menkul
K›ymetlerle Karfl›laflt›r›lmas›
1. Faktoring ile Karfl›laflt›r›lmas›
“Faktoring”de menkul k›ymetlefltirmede oldu¤u gibi, bir iflletmenin
faaliyetlerinden do¤an alacaklar›n›n temliki suretiyle finansman sa¤lanmas› söz konusudur. Dolay›s›yla faktoring ile menkul k›ymetlefltirme
aras›nda bu yönden bir benzerlik bulunmaktad›r.
Buna karfl›n, ipotekli tahvillerde, alacak devri ve alacaklar› devralan (faktoringdeki faktor veya menkul k›ymetlefltirmedeki özel amaçl› kurulufl
gibi) bir kurulufl söz konusu olmad›¤›ndan ipotekli tahviller ile faktoring
ifllemi aras›nda bir benzerlik yoktur.
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Alacak temliki ile finansman sa¤lanmas› bak›m›ndan menkul k›ymetlefltirme
ile faktoring ifllemi birbirine benzese de, di¤er yönlerden karfl›laflt›r›ld›¤›nda
ise aralar›nda önemli farklar ortaya ç›kar.
“Faktoring”de alacaklar “faktor” ad› verilen bir kifli veya kurulufla devredilir.
Ticari ve hukuki anlamda faktor, mal sat›m› ve hizmet arz› ile u¤raflan iflletmelerin bu sat›fllar› dolay›s› ile do¤mufl ya da do¤acak alacaklar›n› temellük
ederek tahsilini üstlenen, bu alacaklara karfl›l›k peflin ödemelerde bulunarak
finansal kolayl›klar sa¤layan, ayn› zamanda mali, ticari ve idari konularda iflletmeye verdi¤i hizmetler karfl›l›¤› ücrete hak kazanan kifli veya kurulufltur.54
Bu tan›mdan anlafl›ld›¤› üzere, faktoring iflleminde faktor, müflterilerine mali,
ticari ve idari hizmet veren, amac› kâr elde etmek olan bir iflletmedir. Faktor
sadece bir müflteri ile de¤il birçok müflteriyle çal›fl›r, kredi kullan›r ve eleman
çal›flt›r›r. Dolay›s›yla, Faktor'un ücret, kira ve faiz gibi faaliyet giderleri
mevcuttur. Oysa menkul k›ymetlefltirme iflleminde özel amaçl› kurulufl, sadece
belirlenmifl bir alacak havuzunu devralarak sermaye piyasalar›nda varl›¤a
dayal› menkul k›ymet ihraç etmek amac›yla kurulur; baflka bir faaliyette
bulunmaz ve borçlanmaz; amac› kâr elde etmek de¤il, alacaklar› kaynak
flirketin risklerinden izole ederek bunlar›n sadece varl›¤a dayal› menkul k›ymet
sahiplerince tahsil edilmesini sa¤lamakt›r. Özel amaçl› kuruluflun eleman› ve
baflka bir faaliyeti de bulunmad›¤›ndan varl›¤a dayal› menkul k›ymet ihraç
giderleri d›fl›nda bir faaliyet gideri de yoktur.
Faktor, “gerçek faktoring”de55 alacaklar›n borçlular› taraf›ndan ödenmemesi
riskini üstlenir; alacaklar borçlular› taraf›ndan ödenmez ise faktor zarar edebilir, hatta mali aç›dan zor duruma düflebilir. Oysa, menkul k›ymetlefltirmede
alacaklar›n ödenmeme riski nihai olarak, bu riski üstlenmeye haz›r menkul
k›ymet sahiplerine aittir. Alacaklar ödenmezse özel amaçl› kurulufl da varl›¤a
54
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dayal› menkul k›ymet sahiplerine ödeme yapamaz. Zira, özel amaçl› kurulufl,
menkul k›ymetlefltirmede bir “araç” ve bir “arac›” durumundad›r; menkul
k›ymet sahiplerine ödeme yapabilecek kaynaklara da sahip de¤ildir.
Faktoring iflletmesi, müflterilerinin alacaklar› karfl›l›¤›nda müflterilerini fonlarken, kendisini de öz sermaye ve yabanc› kaynaklar ile fonlamas› gerekir. Bir
finansal kurum olan faktoring iflletmesinin alabilece¤i riskler ilgili mevzuat ile
s›n›rlanm›fl olup, faktoring iflletmesi belirli bir sermaye bulundurma yükümlü¤ü
alt›ndad›r. Bu nedenle, faktoring iflletmesinin müflterilerine sa¤layabilece¤i fon
sermayesi ile orant›l›d›r. Oysa özel amaçl› kurulufl bir finansal kurum de¤il,
sadece bir araç oldu¤undan esas olarak sermaye yeterlili¤i düzenlemelerine tabi
de¤ildir. Özel amaçl› kurulufl, fonu, menkul k›ymetlefltirilen alacaklar
karfl›l›¤›nda ihraç etti¤i menkul k›ymetlerden sa¤lad›¤›ndan, öz kayna¤a veya
baflka bir yabanc› kayna¤a da ihtiyaç duymaz.
2. Türk Hukuku'nda Mevcut Baz› Menkul K›ymetler ile Karfl›laflt›r›lmas›
a. Medeni Kanun'da Düzenlenen Menkul K›ymetlerle Karfl›laflt›r›lmas›
‹potekli borç senedi (MK md. 898-902), irat senedi (MK md. 903-908) ve
tafl›nmaz rehniyle temin edilmifl senetler (MK md. 930)56 Medeni Kanun'da
düzenlenmifl olan tafl›nmaz rehni ile ilgili k›ymetli evraklard›r.57 Bunlar d›fl›nda
MK'da düzenlenmifl tafl›nmaz rehni ile ilgili di¤er bir menkul k›ymet ise rehinli tahvildir (MK md. 970).
Bu senetlerin ortak özelli¤i, tafl›nmaz rehnini (ipotekli borç senedi, irat senedi
ve MK md. 930/1'e göre düzenlenmifl tafl›nmaz rehniyle temin edilmifl senetler)
veya tafl›nmaz rehni ile teminatl› alacak rehnini (rehinli tahviller ve MK md.
930/2'ye göre düzenlenmifl tafl›nmaz rehniyle temin edilmifl senetler) bir
k›ymetli evraka ba¤lamas›d›r.
Dolay›s›yla, bu k›ymetli evraka sahip olanlar, tafl›nmaz rehninden veya alacak
rehninden faydalanma hakk›na sahip olurlar.
56
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menkul k›ymet, Kanun'da “gayrimenkul karfl›l›kl› senet” ismi ile düzenlenmifl bulunmaktayd›. Yeni Medeni Kanun ile bu menkul k›ymetin ismi “rehinli tahviller” olarak de¤ifltirilmifltir. Ancak, Medeni Kanun'un 970. maddesinde ayn› isimle (“rehinli tahvil”) düzenlenmifl bir baflka menkul k›ymet daha bulunmaktad›r. Kar›fl›kl›¤› önlemek için MK md. 930'da
düzenlenmifl olan menkul k›ymet, Kitapta “tafl›nmaz rehniyle temin edilmifl senet”, MK md.
970'de düzenlenmifl olan menkul k›ymet ise MK'daki ismiyle, yani “rehinli tahvil” olarak
an›lacakt›r.
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Tafl›nmaz rehni ile ilgili olmalar› bak›m›ndan MK'da düzenlenmifl bu
senetlerin,

ipote¤e

dayal›

menkul

k›ymetler

(“mortgage

backed

securities”) ve ipotekli tahviller (“mortgage bonds” veya “covered
bonds”) ile karfl›laflt›r›lmas› daha anlaml› olacakt›r.
(aa) ‹potekli Borç Senedi, ‹rat Senedi, Tafl›nmaz Rehniyle Temin Edilmifl
Senetler
‹potekli borç senedi (MK md. 898-902) bir tafl›nmaz rehni çeflididir. Bir
borcu tafl›nmaz rehni ile teminat alt›na al›r ve bu hakk› bir k›ymetli evraka ba¤lar. Böylece, tafl›nmaz de¤erini tedavül ettirir.58 ‹potekli borç senedine sahip olan, tafl›nmaz rehni ile teminatl› bir alaca¤a ve dolay›s›yla alacak ödenmezse tafl›nmaz› paraya çevirterek alaca¤›n› tahsil etme hakk›na
sahip olur. ‹potekli borç senedinde, tafl›nmaz bedeli ile karfl›lanmayan
borç için senedi düzenleyenin kiflisel sorumlulu¤u vard›r. Tafl›nmaz sahibi
ile senet borçlusunun ayn› kifli olmas› da zorunlu de¤ildir. Fakat borçlu
olmayan

tafl›nmaz

maliki,

senet

bedeli

borçlusu

taraf›ndan

ödenmedi¤inde, tafl›nmaz›n›n paraya çevrilmesine katlanmak durumunda
kal›r.59
‹rat senedi (MK. md. 903-908) de, tafl›nmaz rehni ve tafl›nmaz›n de¤erinin
tedavülünü sa¤lar. Bu bak›mdan ipotekli borç senedine benzer. Ancak,
irat senedinde, ipotekli borç senetlerinin aksine borçlunun kiflisel sorumlulu¤u yoktur. Sorumluluk tafl›nmaz de¤eri ile s›n›rl›d›r. Tafl›nmaz el
de¤ifltirse dahi söz konusu yükümlülük ile beraber devredilir.60
‹potekli borç senedi ve irat senedi tertip halinde de ç›kar›labilir. (MK md.
931-938). Bu durumda ipotekli borç senetleri ve irat senetleri menkul
k›ymet halini al›r.
Tafl›nmaz rehniyle güvence alt›na al›nan ödünç senetleri, (MK md. 930) iki
ayr› yöntemle ç›kar›l›r:
MK md. 930/1'de düzenlenmifl birinci yöntemde ödüncü temin edecek
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tafl›nmaz›n maliki ödüncün tümü için bir ipotek veya ipotekli borç senedi
kurar. Buradaki tafl›nmaz rehni sözleflmesi tafl›nmaz maliki ile bir arac›
banka (ihraçç› kurum) aras›nda yap›l›r. Arac› banka bu sözleflmede senet
sahiplerinin temsilcisi s›fat›yla hareket eder.61 Böylece senet sahipleri,
tafl›nmaz rehnine do¤rudan de¤il, temsilci vas›tas› ile sahip olur. Senetler
arac› banka taraf›ndan ç›kar›l›r. Ancak senetlerin borçlusu arac› banka
de¤il, ödüncü alan kiflidir. Yani arac› banka, senetlerin ihrac›nda, bu kez
de ödünç alan›n temsilcisi s›fat›yla hareket eder.
‹kinci yöntemde (MK md. 930/2) ise ödünç alan, ald›¤› ödüncün güvencesi olarak arac› bankan›n yarar›na bir ipotek, ipotekli borç senedi veya irat
senedi tesis eder. Rehin sözleflmesi yine tafl›nmaz maliki ile arac› banka
aras›nda yap›l›r. Ancak bu kez arac› banka rehin sözleflmesinin kurulmas›nda senet sahiplerinin temsilcisi s›fat›yla hareket etmez. Tafl›nmaz
rehni do¤rudan arac› bankan›n yarar›na kurulur. Bu durumda arac› banka,
tafl›nmaz rehniyle temin edilmifl bir alacak hakk›na sahip olur. Arac›
banka kendisinin borçlu s›fat›yla imzalad›¤› senetler ç›kar›r ve sahibi
oldu¤u rehinli alaca¤›n üzerinde senet sahipleri yarar›na rehin hakk›
kurar.62 Dolay›s›yla, senet sahipleri, do¤rudan do¤ruya tafl›nmaz üzerinde
rehin hakk› sahibi olmay›p, arac› bankan›n rehinli alaca¤› üzerinde rehin
hakk›na sahip olurlar. Senet sahiplerinin rehinli alacak üzerinde rehin
hakk›na sahip olmas› bak›m›ndan MK md. 930/2'ye göre ç›kar›lan
senetler, MK md. 970'e göre ihraç edilen rehinli tahvillere benzer. Ancak
rehinli tahvillerin aksine bu senetlerde, alacaklar üzerinde senet sahipleri yarar›na rehin tesis edilmesi için yaz›l› bir rehin sözleflmesinin
(alaca¤›n rehni) bulunmas› gerekir.63
MK’da düzenlenen bu senetlerin ortak özelli¤i senet alacakl›lar›
karfl›s›nda tek bir borçlunun olmas› ve senetlerden do¤an borcun geri
ödenmesinde kullan›lacak bir alacak havuzunun mevcut olmay›fl›d›r. Söz
konusu senetlerden do¤an borcun geri ödenip ödenmemesi tamamen
borçlunun inisiyatifindedir.
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Borçlu yeterli nakde sahip olsa bile ödeme yapmaktan kaç›nabilir.64 Bir alacak
havuzu bulunmad›¤›ndan bu senetlerin geri ödemelerinde kullan›lacak bir
nakit ak›m› da mevcut de¤ildir.
Borcun ödenmemesi durumunda (MK md. 930/2'ye göre ç›kar›lanlar hariç)
senet sahipleri taraf›ndan yap›lacak tek fley, icraya baflvurmak tafl›nmaz›
paraya çevirmek suretiyle alacaklar›n› tahsil etmektir. Tafl›nmaz yeterli teminat sa¤lasa bile tafl›nmaz› paraya çevirmek belirli bir zaman alaca¤›ndan, bu
durumda en az›ndan senet sahiplerine yap›lacak ödemelerde gecikme olacakt›r. Ayr›ca, tafl›nmaz›n paraya çevrilmesi için zorunlu olarak yap›lmas›
gereken masraflara katlanmak da özellikle küçük tasarruf sahibi için hiç cazip
de¤ildir.
MK md. 930/2'ye göre ç›kar›lan senetlerde ise senet sahiplerinin di¤er
senetlerden farkl› olarak tafl›nmaz› paraya çevirmenin yan› s›ra bir de senet
borçlusu olan arac› bankay› da takip edebilirler.
Oysa ipote¤e dayal› menkul k›ymetler ve ipotekli tahviller belirli bir alacak
havuzu karfl›l›¤›nda ihraç edildi¤inden, bunlar›n geri ödemeleri havuzdaki alacaklardan yap›lacak tahsilatlarla gerçeklefltirilir. Alacaklardan yap›lacak tahsilatlar›n, menkul k›ymet sahiplerine yap›lacak ödemeleri karfl›lamas› daha en
bafltan planlanm›flt›r.
‹pote¤e dayal› menkul k›ymetlerde, menkul k›ymetlefltirilen alacaklar, özel
amaçl› kurulufla temlik edildi¤inden kaynak flirketin, menkul k›ymet anapara
ve faiz ödemelerinin yap›l›p yap›lmamas›nda hiçbir etkisi yoktur. Varl›¤a dayal›
menkul k›ymetler kaynak flirket taraf›ndan de¤il, alacaklar› devralan özel
amaçl› kurulufl taraf›ndan ihraç edildi¤inden geri ödemelerin yap›l›p yap›lmamas›na iliflkin inisiyatif, bu ihraçtan fon sa¤layan kaynak flirkete de¤il, özel
amaçl› kurulufla aittir. Özel amaçl› kurulufl ise yat›r›mc›lar ad›na hareket
etmek üzere kurulmufltur. Dolay›s›yla, özel amaçl› kurulufl alacaklar› tahsil
edecek ve tahsil etti¤i tutarlarla varl›¤a dayal› menkul k›ymete iliflkin anapara
ve faiz ödemelerini yapacakt›r.
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Özellikle irat senedinde, tafl›nmaz malikinin kiflisel sorumlulu¤u da bulunmad›¤›ndan,

tafl›nmaz›n de¤eri çok düfltü¤ünde borcu ödememek daha avantajl› olabilecektir.
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‹potekli tahvillerde ise menkul k›ymet sahipleri, alacaklar üzerinde rehin
hakk›na sahip oldu¤undan alacaklar› tahsil etme hakk›na da sahiptirler.65 Yani
ipotekli tahvili ihraç eden kurum menkul k›ymetlere iliflkin ödemeleri
aksatt›¤›nda, menkul k›ymet sahipleri, kaynak flirketi takip veya alacaklar›n
teminat›n› oluflturan ipotekleri paraya çevirmeyi takip etmeden önce teminat
havuzundaki alacaklar› tahsil etme imkan›na sahiptir.
Dolay›s›yla, ipotekli borç senedi, irat senedi ve tafl›nmaz rehniyle temin edilmifl senetler ile ipote¤e dayal› menkul k›ymetler ve ipotekli tahviller aras›ndaki
en temel fark, varl›¤a dayal› menkul k›ymet ve ipotekli tahvillerin geri
ödemelerinin bir alacak havuzundan elde edilen nakit ak›mlarla yap›lmas›,
buna karfl›l›k di¤erlerinde ise böylesi bir alacak havuzunun bulunmamas›d›r.
‹pote¤e dayal› menkul k›ymetler ve ipotekli tahvillerde ipotek hakk›, menkul
k›ymet geri ödemelerinin aksamas› durumunda baflvurulacak ilk ve tek çare
olmaktan öte; karfl›l›¤›nda menkul k›ymet ç›kar›lan alacaklar›n zaman›nda ve
tam olarak ödenmesini sa¤layan, alacaklar›, dolay›s›yla menkul k›ymeti daha
güvenilir hale getiren ek bir güvencedir.
(bb) Rehinli Tahvil
Türkiye'de tafl›nmaz rehni ile ilgili bir k›ymetli evrak ihraç edilmesi konusu
gündeme geldi¤inde, akla hep ipotekli borç senetleri ve irat senetleri gelmifl
ve bu k›ymetli evraklarla ilgili kanundaki engel ve zorluklar›n kald›r›lmas› veya
bunlar›n yeniden düzenlenmesi hususu tart›fl›lm›fl,66 ama nedense MK md.
970-972'de düzenlenmifl rehinli tahvillerin ihrac› gündeme hiç gelmemifltir.
Oysa Mortgage Kanunu’yla içinde “ipotek teminatl› menkul k›ymetler” ismiyle
düzenlenmek istenen K›ta Avrupas›'ndaki ipotekli tahvillerin (“mortgage
bonds” veya “covered bonds”) Türk hukukundaki karfl›l›¤› MK. md. 970972'de düzenlenmifl olan rehinli tahvillerden baflka bir fley de¤ildir.67
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mektedir. Borçlunun iflas› durumunda ise rehin hakk› sahibinin bu yetkisi sona ermektedir.
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Rehinli tahviller, ihrac› yapan kredi müessesesinin aktifinde bulunan
ipotekle teminat alt›na al›nm›fl kredi alacaklar› üzerinde rehinli tahvil
sahipleri lehine, kanun hükmü uyar›nca rehin hakk› sa¤layan menkul
k›ymetlerdir.68
MK md. 970'de rehinli tahviller ve bu tahvilleri ç›karacak müesseselerin
kanun ile düzenlenece¤i belirtilmektedir. Ancak, sözü edilen kanun
ç›kar›lmad›¤›ndan

rehinli

tahvil

müessesesi

Türkiye'de

hiç

uygulanmam›flt›r. Oysa Türk Medeni Kanunu'nun al›nd›¤› ‹sviçre'de
26.06.1930 tarihli “Rehinli Tahvil Ç›kar›lmas› Hakk›ndaki Federal Kanun”
ile rehinli tahvil müessesesi düzenlenmifl69 ve bu tarihten sonra ipotekli
tahvil uygulamas›na bafllanm›flt›r.70
MK md. 970'e göre “iflletme olarak tafl›nmaz rehni karfl›l›¤›nda ödünç verme
iflleriyle u¤raflmak üzere yetkili makamdan izin alanlar özel bir rehin
sözleflmesi ve teslim yükümlülü¤ü olmasa bile, tafl›nmaz rehniyle güvence
alt›na al›nm›fl alacaklar› ile cari ifllerden do¤an alacaklar›n› karfl›l›k göstererek rehinli tahvil ç›karabilirler”.
Madde metninden anlafl›laca¤› gibi, rehinli tahvil sahipleri, do¤rudan
do¤ruya alacaklar› teminat alt›na alan tafl›nmaz üzerinde bir rehin hakk›na
sahip olmay›p, tafl›nmaz rehni ile teminatl› alacaklar üzerinde kanun
hükmü uyar›nca rehin hakk›na sahip olurlar. Tafl›nmaz rehniyle temin edilmifl alacak üzerinde rehin hakk› sa¤lanmas› bak›m›ndan MK md. 930/2'ye
göre ç›kar›lan senetlere benzemektedir. Ancak, bu maddenin sa¤lad›¤›
imkan, kanuni flarta (yaz›l› alacak rehni sözleflmesi) uymak zorunda
olmadan, menkul k›ymet sahipleri lehine “alacaklar” üzerinde rehin tesis
edilebilmesidir. Bu madde sayesinde baflka bir iflleme gerek olmaks›z›n
rehinli tahviller, sahiplerine ihraçç› kredi müessesinin aktifinde bulunan
alacaklar üzerinde rehin hakk› sa¤lar. Oysa, MK md. 930/2'ye göre
ç›kar›lan senetlerde rehin tesisi için yaz›l› rehin sözleflmesinin bulunmas›
flartt›r.71
68

O¤uzman / Seliçi, s. 924.
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‹sviçre'deki ipotekli tahvil uygulamas› için bkz. § 7.IV.
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Alacak rehninin yaz›l› olmas› zorunlu bir flekil flart›d›r. Aksi takdirde rehin hakk› do¤maz.

§ 1. Genel Bilgiler

Rehinli tahvilleri, MK'da düzenlenmifl tafl›nmaz rehni ile ilgili di¤er
senetlerden ay›ran ve K›ta Avrupas›'ndaki ipotekli tahviller ve ABD'deki
ipote¤e dayal› menkul k›ymetlere yaklaflt›ran, rehinli tahvillerin geri
ödenmesinde kullan›lacak bir alacak havuzunun varl›¤›d›r. Rehinli tahvil
sahipleri, ihraçç› kredi kuruluflunun sahibi oldu¤u ipotek teminatl› alacaklar üzerinde rehin hakk›na sahiptirler.
Rehinli tahviller, ipote¤e dayal› menkul k›ymetler ile k›yasland›¤›nda ise
alacaklara sahip olan kuruluflun kendisi taraf›ndan ihraç edilmesi
bak›m›ndan bahse konu menkul k›ymetlerden ayr›l›rlar. Aradaki fark,
esas olarak, yukar›da de¤inilen K›ta Avrupas›'ndaki ipotekli tahviller
(“mortgage bonds” veya “covered bonds”) ile varl›¤a dayal› menkul
k›ymetler aras›ndaki fark gibidir. Ancak, rehinli tahvillere iliflkin olarak
özel bir istisna getirilmesi söz konusu olmad›¤›ndan ihraçç› flirketin iflas›
durumunda ‹cra ve ‹flas Kanunu hükümlerinin uygulanmas› söz konusu
olur.72
‹hrac› yapan kredi kuruluflunun iflas hali d›fl›nda, asl›nda rehinli tahviller
ile varl›¤a dayal› menkul k›ymetler sahiplerine benzer haklar sa¤larlar:
Rehinli tahvil, alacaklar üzerinde rehin hakk› sa¤lad›¤›ndan ipotekle
teminatl› alacaklar› tahsil yetkisi, rehinli tahvil sahiplerine aittir. ihraçç›
kuruluflun müessesinin rehinli tahvil sahiplerine ödemelerini aksatmas›
durumunda, rehinli tahvil sahipleri, üzerinde rehin hakk›na sahip oldu¤u
alacaklar› tahsil ederek kendi alacaklar›na kavuflma imkan›na sahip
olurlar.
Ancak, kredi müessesinin iflas› durumunda rehinli alacaklar iflas
masas›na dahil olur; rehinli tahvil sahiplerinin, alacaklar› tahsil etme
yetkileri sona erer ve bu yetki iflas idaresine geçer. Ayr›ca, iflas halinde
rehinli tahvil sahiplerinin alacaklar› muaccel hale gelir.73
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Dolay›s›yla, aksi yönde kanuni bir düzenleme olmad›kça rehinli tahvil sahipleri, ihraçç› kuruluflun iflas›ndan olumsuz olarak etkilenirler. Oysa varl›¤a
dayal› menkul k›ymet sahipleri, kaynak flirketin iflas›ndan etkilenmez.
Mortgage Kanunu ile yap›lan de¤ifliklikle, MK'daki mevcut rehinli tahvil
hükümlerine hiç de¤inilmeksizin K›ta Avrupas›'ndaki ipotekli tahvillerin
karfl›l›¤› olarak “ipotek teminatl› menkul k›ymetler” ismi ile yeni bir menkul
k›ymet düzenlenmifltir. ‹potek teminatl› menkul k›ymetler Üçüncü Bölüm
§ 10.’da ele al›nacakt›r.
b. Tahvil ve Finansman Bonosu Gibi Menkul K›ymetlerle Karfl›laflt›r›lmas›
Tahvil74 ve finansman bonolar›75 ihraçç› aç›s›ndan bir ödünç ifllemidir. Borçlanmay› ifade etmeleri bak›m›ndan söz konusu menkul k›ymetler varl›¤a
dayal› menkul k›ymetlere ve ipotekli tahvillere benzerler.
Tahvili (veya finansman bonolar›n›) ticari, s›nai veya mali faaliyetleri bulunan
flirketin kendisi ihraç eder ve tahvil bu flirketin bilançosunun pasifinde borç
olarak yer al›r. ‹potekli tahviller de kaynak flirketin kendisi taraf›ndan ihraç
edildi¤inden söz konusu menkul k›ymetler ile ipotekli tahviller aras›nda bu
bak›mdan farkl›l›k yoktur. Ancak ipotekli tahviller sahiplerine, ihraçç› flirketin
aktifinde yer alan alacaklar üzerinde rehin hakk› sa¤lar. Dolay›s›yla, kaynak
flirket iflas etti¤inde ipotekli tahvil sahipleri bu alacaklar üzerinde öncelikli
bir hakka sahip olurlar; alacaklardan elde edilecek tahsilat öncelikle ipotekli
tahvil sahiplerine ödenir. Buna karfl›n, tahvil veya finansman bonosu sahiplerinin ihraçç› flirketin varl›klar› üzerinde böyle bir rehin haklar› bulunmaz.
Dolay›s›yla, ihraçç› flirketin iflas› durumunda adi alacakl› olarak iflas
masas›na yaz›l›rlar; öncelikli hak sahiplerine yap›lan ödemelerden sonra, bir
mal varl›¤› arta kal›rsa tahvil sahipleri alacaklar›n› tahsil edebilirler.
Varl›¤a dayal› menkul k›ymetler ise kaynak flirketin kendisi taraf›ndan ihraç
edilmez. Bu flirket, faaliyetlerinden do¤an alacaklar›n›, s›rf bu ihraç için
kurulmufl özel amaçl› kurulufl olarak adland›rd›¤›m›z kurulufla temlik eder.
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SPK Seri: II No. 13 Tebli¤i ile düzenlenmifltir.
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SPK Seri: III No. 13 Tebli¤i ile düzenlenmifltir.
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Varl›¤a dayal› menkul k›ymet de özel amaçl› kurulufl taraf›ndan ihraç olunur.
Menkul k›ymetlefltirmede kaynak flirketin iflas etmesi durumunda, alacaklar,
temlik neticesinde kaynak flirketin mal varl›¤›ndan ç›kt›¤›ndan iflas masas›na
dahil olmaz ve menkul k›ymet sahipleri iflastan olumsuz yönde etkilenmezler.
Tahvil bedellerinin geri ödenmesi tamam›yla flirketin mali durumuna ba¤l›d›r.
Varl›¤a dayal› menkul k›ymet bedellerinin geri ödenmesi ise flirketin mali
durumuna de¤il, karfl›l›k gösterilen alacaklar›n geri ödenmesine ba¤l›d›r.
‹potekli tahvillerde ise alacaklardan karfl›lanmayan ödemelerden ihraçç› flirket
sorumlu oldu¤undan, geri ödemelerin yap›lmas›, hem rehinli alacaklar›n geri
ödenmesine hem de ihraçç›n›n mali yap›s›na ba¤l›d›r.
3. Sentetik Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymetlerle Karfl›laflt›r›lmas›
Sentetik menkul k›ymetlefltirmede menkul k›ymetlefltirilen alacaklar, özel
amaçl› kurulufla devredilmemekte, kaynak flirketin aktifinde kalmaya devam
etmektedir. Bu bak›mdan tahvillere benzese de, tahvillerden farkl› olarak sentetik varl›¤a dayal› menkul k›ymetler kaynak flirketin kendisi taraf›ndan de¤il,
menkul k›ymetlefltirmedeki gibi özel amaçl› kurulufl taraf›ndan ihraç edilmektedir.
Sentetik menkul k›ymetlefltirmede, özel amaçl› kurulufl, kaynak flirketin
aktifindeki alacaklar›n risk ve getirilerine tabi olan bir menkul k›ymet (“sentetik varl›¤a dayal› menkul k›ymet”)76 ihraç etmektedir.
Sentetik menkul k›ymetlefltirmede özel amaçl› kurulufl, alacaklar› hukuken
temlik / devir almamakta, buna karfl›n alacaklar›n ekonomik fayda ve risklerini sözleflmeyle devralmaktad›r. Dolay›s›yla menkul k›ymet ihrac›ndan sonra da
alacaklar kaynak flirketin aktifi içinde kalmaya devam etmektedir.
Alacaklara iliflkin risklerin (alacaklar›n ödenmemesi ve faiz oranlar›n›n
de¤iflmesinden do¤abilecek tüm riskler) kaynak flirketten özel amaçl› kurulufla
geçmesi, menkul k›ymetlefltirmede alacaklar›n temlik edilmesinin hukuki
neticesiyken, sentetik menkul k›ymetlefltirmede bu husus, bir sözleflme
hükmü uyar›nca gerçekleflmektedir.
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Sentetik menkul k›ymetlefltirmede alaca¤a iliflkin riskler devredilmifl
oldu¤undan art›k bu alacaklar›n geç veya erken geri ödenmesinden veya hiç
geri ödenmemesinden do¤an zararlar kaynak flirkete de¤il, özel amaçl›
kurulufl ve dolay›s›yla menkul k›ymet sahiplerine ait olmaktad›r.77
Sentetik varl›¤a dayal› menkul k›ymetlerin sat›fl›ndan elde edilen has›lat,
menkul k›ymetlefltirmede oldu¤u gibi kaynak flirkete ödenmemekte, sentetik varl›¤a dayal› menkul k›ymetler ve di¤er borçlardan do¤an yükümlülükleri teminat alt›na almak üzere bir hesapta bloke edilmifl olarak tutulmaktad›r.78 Bloke hesaptaki nakit, devlet tahvili veya ipote¤e dayal› menkul
k›ymetler gibi riski düflük menkul k›ymetlere yat›r›labilmektedir.79
Menkul k›ymetlefltirmede varl›¤a dayal› menkul k›ymet sahipleri, alacaklara özel amaçl› kurulufl vas›tas›yla sahiptir. ‹potekli tahvillerde, menkul
k›ymet sahipleri, alacaklar üzerinde rehin hakk›na sahiptir. Sentetik
menkul k›ymetlefltirmede ise menkul k›ymet sahipleri, alacaklar üzerinde
bir ayni hakka sahip de¤ildir. Menkul k›ymet sahipleri, sadece alacaklardan yap›lacak tahsilatlar›n ve alacaklara iliflkin ekonomik yararlar›n kendilerine ödenmesini kaynak flirketten özel amaçl› kurulufl vas›tas›yla ve bir
nispi hak olarak talep edebilirler. Sentetik menkul k›ymet sahiplerinin alacaklar›n›n teminat› menkul k›ymetlefltirilen alacaklar de¤il, bloke banka
hesab›nda bulunan varl›klard›r.
Sentetik menkul k›ymetlefltirmede alacaklar kaynak flirketin aktifinde
kalmaya devam etti¤inden, alacaklar kaynak flirket taraf›ndan tahsil
edilir.80 Buna karfl›l›k, menkul k›ymetlefltirmede alacaklar özel amaçl› kurulufla devredildi¤inden alacaklar›n tahsilat› bu kurulufl taraf›ndan yap›l›r.
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bir zarar ortaya ç›kmas› durumunda riskin devredilmifl olmas› nedeniyle bu zarar banka
hesab›ndaki teminatlardan karfl›lanarak kaynak flirkete ödenecektir.
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VI. Terim Sorunu: Menkul K›ymetlefltirme (“Securitization”) ve
‹potekli Tahviller (“Mortgage Bonds” veya “Covered Bonds”)
Terimlerine Verdi¤imiz Anlam
Yukar›da aç›kland›¤› gibi, 1980'li y›llarda ABD'de bir finansal yenilik
(“innovation”) olarak ortaya ç›kan menkul k›ymetlefltirme (“securitization”) ile
18. yüzy›ldan bu yana K›ta Avrupas›'nda uygulanan ipotekli tahviller
(“mortgage bonds” veya “covered bonds”) aras›nda baz› benzerlikler olsa da,
aralar›nda yukar›da de¤inmifl oldu¤umuz çok temel farklar bulunmaktad›r.
Bu temel farkl›l›klara ra¤men, menkul k›ymetlefltirme ve ipote¤e dayal›
menkul k›ymet terimlerinin zaman zaman ipotekli tahvilleri de içerecek
flekilde genifl olarak kullan›ld›¤› görülmektedir.81 Nitekim, Mortgage
Kanunu'nun gerekçesinde de K›ta Avrupas›'ndaki ipotekli tahvillerin karfl›l›¤›
olarak düzenlenen ipotek teminatl› menkul k›ymetler, menkul k›ymetlefltirme
kavram›n›n içinde de¤erlendirilmifltir.82
Kanaatimizce, aradaki temel farkl›l›klar nedeniyle K›ta Avrupas›'nda uygulanan ipotekli tahvillerin, menkul k›ymetlefltirme ve ipote¤e dayal› menkul
k›ymetler kavram› içinde de¤erlendirilmemesi gerekir. Bu yüzden, Kitapta
“menkul k›ymetlefltirme”, “varl›¤a dayal› menkul k›ymetler” ve “ipote¤e dayal›
menkul k›ymetler” kavramlar›, sadece ABD'deki uygulamada oldu¤u flekilde,
alacaklar›n devri suretiyle özel amaçl› kurulufl taraf›ndan yap›lan ve afla¤›daki
unsurlara sahip olan menkul k›ymet ihraçlar› için kullan›lacakt›r.
• Menkul k›ymetlefltirmeye konu alacaklar, kaynak flirkete iliflkin risklerden
hukuki olarak ar›nd›r›lm›fl olmal›d›r.
• Bu amaçla, kaynak flirket, alacaklar› özel amaçl› kurulufla devretmifl olmal›
ve varl›¤a dayal› menkul k›ymetler kaynak flirket taraf›ndan de¤il, özel amaçl›
kurulufl taraf›ndan ihraç edilmedir.

81
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Nasarre-Aznar, s. 8.
“Konut finansman›na yönelik bir menkul k›ymetlefltirme arac› olarak, özellikle K›ta

Avrupas›'nda kullan›lan ve “covered bond” olarak adland›r›lan varl›k teminatl› ve ipotek
teminatl› menkul k›ymetler düzenlenmifltir” (Bkz. Mortgage Kanunu'na iliflkin genel
gerekçe).
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• Bu devir, hukuken alacaklar›n kaynak flirketin mal varl›¤›ndan ç›kmas›
ve özel amaçl› kuruluflun mal varl›¤›na dahil olmas› sonucunu do¤uracak
flekilde (“gerçek sat›fl”) yap›lmal›d›r.
• Özel amaçl› kuruluflun baflkaca faaliyette bulunmas› ve borçlanmas›
k›s›tlanmal›d›r.
• Bu flekilde, menkul k›ymetlefltirilecek alacaklar üzerinde, varl›¤a dayal›
menkul k›ymet sahipleri d›fl›nda üçüncü kiflilerin hak iddia edemeyece¤i
hukuki bir yap› kurulmufl olmal›d›r.
Kitapta, ipotekli tahviller terimi ise, K›ta Avrupas›'nda uyguland›¤›
flekliyle, bir flirketin kendi aktifinde bulunan ipotek teminat› tafl›yan alacaklar karfl›l›¤›nda ihraç etti¤i ve ipotek teminat› tafl›yan alacaklar
üzerinde rehin hakk› sa¤layan menkul k›ymetler için kullan›lacakt›r. K›ta
Avrupas› ülkelerinde tek bir ipotekli tahvilden bahsedilmesi mümkün
de¤ildir. ‹lgili ülke kanunlar›na göre ipotekli tahvillerin özellikleri
farkl›l›k gösterebilmektedir. Bu nedenle, ihraçç›n›n kendi aktifinde bulunan ipotek teminat› tafl›yan alacaklar üzerinde rehin hakk› sa¤layan tüm
menkul k›ymetler, kendi içlerindeki farkl›l›klara bak›lmaks›z›n “ipotekli
tahvil” (“mortgage bonds” veya “covered bonds”) kavram› içinde
de¤erlendirilecektir.
Bu kapsamda, MK md. 970-972'de düzenlenmifl bulunan rehinli tahvilleri
de, K›ta Avrupas›'nda uygulanan ipotekli tahvillerin kapsam› içinde
gördü¤ümüzü belirtmek isteriz. Ancak, MK md. 970-972'de düzenlenen
menkul k›ymetlerden söz edildi¤ini vurgulamak için bu menkul k›ymetler
için “rehinli tahvil” terimi kullan›lacakt›r.
Bu arada, gerek SPK Seri: III No. 14 Tebli¤i'nde düzenlenen VDMK
gerekse Mortgage Kanunu'yla düzenlenen ipotek teminatl› menkul
k›ymetler, menkul k›ymetlefltirme ve ipotekli tahvil kavram› d›fl›nda
de¤erlendirilecek olup, bu menkul k›ymetler, Üçüncü Bölüm’de ayr›
bafll›k alt›nda ele al›nacakt›r.

