Sermaye Piyasası Kurulundan:

TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(III-59.1a)

MADDE 1 - 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, (r)
bendi ve (bb) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (bb) bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bent eklenmiştir.
“g) Hizmet sağlayıcı: İhraççının teminat varlıkların idaresine ilişkin görevlerini
devrettiği bankayı, ipotek finansmanı kuruluşunu veya varlık yönetim şirketini,”
“r) Teminat defteri: Teminat varlıkların ve türev araçlardan kaynaklanan hak ve
yükümlülüklerin, ihraççının diğer malvarlığından ayrıştırılması amacıyla yazılı veya
elektronik olarak takip edildiği kayıt sistemini,”
“bb) Varlık yönetim şirketi: 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi
uyarınca faaliyet gösteren şirketleri,”
“cc) VTMK: Varlık teminatlı menkul kıymeti,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci, dördüncü, altıncı, yedinci ve
sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) TMK; halka arz edilerek, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle veya birim
nominal değeri asgari 100.000 TL olmak kaydıyla tahsisli olarak ihraç edilebilir. Yurt
dışında tahsisli olarak yapılacak ihraçlarda bu fıkrada belirlenen asgari birim nominal değer
şartı aranmaz.”
“(4) Kurul ihraççıdan;
a) Toplam yükümlülüklerin yurt içinde yerleşik bir banka veya üçüncü bir tüzel kişi
tarafından garanti edilmesini veya 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda
tanımlanan sigorta şirketleri tarafından sigorta teminatı altına alınmasını,
b)

Hizmet

sağlayıcı,

yedek

hizmet

sağlayıcı

veya

nakit

görevlendirilmesini.
c) Teminat varlıkların bir banka veya İFK nezdinde muhafaza edilmesini,

yöneticisi

ç) Satışın yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olarak yapılmasını,
talep edebilir.”
“(6) Kanunun 31 inci maddesine göre TMK ihraç yetkisi tüm ihraççılar bakımından
esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir. Esas sözleşmesinde borçlanma aracı ihraç
yetkisi yönetim kuruluna devredilmiş ihraççıların yönetim kurullarının TMK ihraç yetkisine
sahip oldukları kabul edilir. Ancak yetkili organ kararında VTMK veya İTMK ihraç
edileceğinin açıkça belirtilmiş olması ve asgari olarak ihraç edilmesi planlanan TMK’nın
azami tutarı ile satışın şekline ilişkin bilgilere yer verilmesi gereklidir.”
“(7) İFK dışındaki bir ihraççı tarafından ihraç edilmiş TMK’ların herhangi bir anda
tedavülde bulunan kısmının nominal değeri, ihraççının, Kurulun sermaye piyasası araçları
bir borsada işlem gören ortaklıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin
düzenlemelerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş son hesap dönemine
ilişkin yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %10’unu aşamaz.”
“(8) İFK tarafından ihraç edilmiş TMK’ların herhangi bir anda tedavülde bulunan
kısmının nominal değeri, İFK’nın, Kurulun sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören
ortaklıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin düzenlemelerine göre
hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal
tablolarında yer alan özkaynak tutarının beş katını aşamaz.”
MADDE 3 –Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Halka arz edilecek TMK’ya ilişkin teminat defterinin izahname onayı için
Kurula yapılan başvuru öncesinde; halka arz edilmeksizin veya yurtdışında ihraç edilecek
TMK’ya ilişkin teminat defterinin ise ihraç belgesi alınmadan önce oluşturulması
zorunludur. Türev araçlara ilişkin hak ve yükümlülüklerin, ihraca ilişkin tutar, vade ve
benzeri koşulların kesinleşmesini müteakip teminat defterine kaydedilmesi mümkündür.
Ancak başvuru aşamasında, yapılması planlanan türev araç sözleşmelerine ve riskten
korunması planlanan pozisyonlara ilişkin Kurula bilgi verilir.”
MADDE 4 - Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Türev aracın borsalarda alım satıma konu olması veya karşı tarafının kurulduğu
ülke yetkili otoritesi tarafından yetkilendirilmiş bir banka, kredi kuruluşu, sigorta şirketi
veya merkezi takas kuruluşu olması ve kredi derecelendirme kuruluşlarınca belirlenen

yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen yabancı para cinsinden uzun vadeli derecelendirme
notuna sahip olması,”
“(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen
derecelendirme notunun değerlendirilmesinde:
a) Türkiye'de yerleşik kuruluşlar için ulusal derecelendirme notlarının esas alınması,
b) Derecelendirme notu, ilgili derecelendirme kuruluşunun derecelendirme sistemine
göre yatırım yapılabilir seviyenin en alt sınırında olan kuruluşlar için notun görünümünün en
az durağan olması şartının aranması,
c) İlgili kuruluşun aldığı birden fazla derecelendirme notu bulunması halinde en
yüksek ikinci derecelendirme notunun esas alınması,
gerekmektedir.”
MADDE 5 - Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrası, üçüncü
fıkrası ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) İhraççılar, teminat varlıkları ve teminat varlıklardan elde edilen nakdi kendi
malvarlıklarından ayrı ve özel hesaplarda güvenli bir şekilde izlemek, yapılan her türlü
kaydın günlük takibini sağlayacak şekilde ayrı muhasebe hesapları açmak veya teminat
varlıkları ayırt edici bir

altyapı oluşturmak suretiyle

teminat

defteri tutmakla

yükümlüdürler.”
“(2) Teminat defterinin tutulmasına ilişkin iş akışları ihraççının yönetim kurulu veya
yönetim kurulu tarafından bu konuda yetkilendirilen başka bir organı veya birimi tarafından
onaylanır.”
“(3) Kurul, teminat defterinin ihraççının yanı sıra ayrı bir kuruluş nezdinde de
tutulmasını zorunlu tutabilir.”
“(5) Teminat defterinin elektronik ortamda tutulduğu ihraçlarda, teminat defteri
güncellendiği her gün itibarıyla MKK’ya elektronik ortamda iletilir. Teminat defterine
ilişkin bilgilerin günlük bazda ve geriye dönük olarak takibinin yapılabileceği bir alt yapı
kurulması ve bunun teminat sorumlusu tarafından 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b)
bendi uyarınca hazırlanacak raporda teyit edilmesi durumunda, bu fıkrada yer alan MKK’ya
bildirim zorunluluğu uygulanmaz.”
MADDE 6 - Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Teminat varlıkların idaresi ve korunması

MADDE 13 – (1) İhraççı, teminat varlıkların teminat uyum ilkelerine, izahname,
ihraç belgesi veya varsa özel sözleşmelerde belirtilen esaslara uygun olarak idaresinden
sorumludur.
(2) TMK itfa edilinceye kadar teminat varlıklar, ihraççının yönetiminin veya
denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi teminat amacı dışında tasarruf
edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil
olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati
tedbir kararı verilemez.
(3) Teminat varlıkların idaresi;
a) Teminat defterinin oluşturulması ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak
tutulmasını,
b) Teminat varlıklara ilişkin ödemelerin zamanında tahsil edilmesini,
c) Teminat uyum ilkelerine uyumun sağlanmasını ve kontrolünü,
ç) TMK sahiplerine ve teminat varlıkların korunması amacıyla yapılmış olan
sözleşmelerin karşı taraflarına gerekli ödemelerin yapılmasını,
d) Teminat varlıklara ilişkin sigorta, vergi ve benzeri idari işlemlerin yerine
getirilmesini,
e) Teminat defteri ve teminat varlıklarla ilgili bu Tebliğde öngörülen diğer idari
hizmetlerin yerine getirilmesini
kapsar.
(4) Teminat varlıklardan tahsilat yapılması durumunda elde edilen nakit, teminat
uyum ilkelerinin ihlal edilmemesi ve ihraççının yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla
serbestçe tasarruf edilebilir. Bu Tebliğin 25 ve 26 ncı maddeleri çerçevesinde alınacak
tedbirler saklıdır.
(5) Teminat defterinde yer alan varlıkların 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen
nitelikleri teminat defterine kayıt tarihinden sonra kaybettiğinin anlaşılması veya bu
nitelikleri haiz olmayan varlıkların teminat defterine kaydedildiğinin anlaşılması halinde bu
varlıkların söz konusu nitelikleri sağlayan varlıklar ile değiştirilmesi esastır. Bu varlıkların,
söz konusu nitelikleri sağlayan yeni varlıklar teminat defterine kaydedilmeksizin teminat
defterinden çıkarılması ancak teminat uyum ilkeleri ihlal edilmediği ve ihraççının
yükümlülüklerini yerine getirdiği müddetçe mümkündür. İTMK ihraçlarında ise, teminat
uyum ilkelerinin ihlal edilmemesi ve ihraççının yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla
bu varlıklar teminat defterinde yer almaya devam edebilir.

(6) Teminat varlıkların kredi kalitesinin korunması veya artırılması için teminat
defterine yeni teminat varlıklar eklenebileceği gibi, mevcut varlıklar değiştirilebilir.
(7) İhraççı bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak, teminat sorumlusu
ve varsa garanti veren kurum, 14 üncü maddede belirtilen kuruluşlar ve benzeri üçüncü
kişilerle TMK sahiplerinin korunmasını teminen gerekli sözleşmeleri yapmakla yükümlüdür.
(8) İhraççının teminat sorumlusu veya üçüncü bir taraf ile yapacağı sözleşmeler
aracılığı ile 25 ve 26 ncı maddelerde belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde teminat
varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesaba aktarımını sağlayacak tedbirleri alması
zorunludur. Bu tedbirlere izahnamede veya ihraç belgesinde yer verilir.
(9) İhraççı, taşınmaz ipotekli kredi ve alacakların teminatı olan taşınmazlara ilişkin
kanuni zorunluluklardan kaynaklanan sigorta yükümlülükleri ile deniz, hava ve kara
taşıtlarına ilişkin ticari kredilerin teminatı olan varlıklara ilişkin sigorta yükümlülüklerinin,
söz konusu kredi ve alacakların teminat varlıklar arasında yer aldığı süre boyunca düzenli
olarak yerine getirildiğini takip etmekle yükümlüdür.”
MADDE 7 - Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Dışarıdan hizmet alımına ilişkin esaslar
MADDE 14 – (1) İhraççının bu Tebliğ kapsamındaki sorumlulukları devam etmek
koşuluyla, teminat varlıkların idaresine ilişkin görevler bir hizmet sağlayıcıya, teminat
varlıklara ilişkin nakdîn yönetilmesi hizmeti ise bir nakit yöneticisine devredilebilir.
(2) Aşağıdaki hallerde, toplam yükümlülükleri üstlenmeksizin, teminat varlıkları
idare etmek ve teminat varlıklardan elde edilen gelir yeterli olduğu ölçüde toplam
yükümlülüklerden kaynaklanan ödemeleri yapmak üzere ihraççı tarafından bir yedek hizmet
sağlayıcı görevlendirilebilir:
a) İhraççının toplam yükümlülüklerini vadesinde yerine getirememesi,
b) Toplam yükümlülüklerin, varlıkların toplam değerini aşması,
c) İhraççının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi,
ç) İhraççının faaliyet izninin kaldırılması,
d) İhraççının iflâsı.
(3) İhraççı, bu Tebliğ kapsamındaki sorumlulukları devam etmek koşuluyla, teminat
varlıkların idaresine ilişkin görevlerinin bir kısmını yerine getirmek üzere Kurulca uygun
görülecek uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan hizmet alabilir. Uzmanlaşmış kuruluşlardan

hizmet alınması halinde bu kuruluşların TMK’nın satışı öncesinde ihraççı tarafından Kurula
bildirilmesi ve izahname veya ihraç belgesinde açıklanması zorunludur.
(4) İhraççının, bu madde kapsamında dışarıdan hizmet aldığı kuruluşun, sağlanacak
hizmeti istenilen kalitede gerçekleştirebilecek düzeyde teknik donanım, alt yapı, mali güç,
tecrübe, bilgi birikimi ve insan kaynağına sahip olup olmadığını tespit etmesi, kendi
nezdinde hizmet alımına ilişkin iş akış prosedürlerini oluşturması ve gerekli iç kontrol
mekanizmalarını kurması, alınan hizmetlere ilgili faaliyetlerin mevzuat ve sözleşme
hükümlerine uygunluğunu izlemek üzere gerekli organizasyonu oluşturması zorunludur.
(5) Kurul ihraççının dışarıdan hizmet aldığı kuruluşlardan, Kanun ve bu Tebliğ
hükümleri ile ilgili her türlü bilgiyi istemeye, bunların tüm defter ve belgeleri ile elektronik,
manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar dâhil tüm kayıtlar ve sair bilgi ihtiva eden
vasıtalar ile bilgi işlem sistemini incelemeye, bunlara erişimin sağlanmasını istemeye ve
bunların örneklerini almaya, işlem ve hesaplarını denetlemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü
bilgi almaya, gerekli tutanakları düzenlemeye yetkili olup, ilgililer de istenilen bilgi, defter
ve belge ile elektronik, manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar dâhil tüm kayıtlara ve sair
bilgi ihtiva eden vasıtalar ile bilgi işlem sistemine erişim sağlamak, kayıtların ve bilgi ihtiva
eden vasıtaların örneklerini vermek, yazılı ve sözlü bilgi vermek ve tutanakları imzalamakla
yükümlüdürler.”
MADDE 8 - Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Türev araçların sözleşmesel değeri (notional amount) nominal değer uyumu
hesaplamalarına dahil edilmez.”
MADDE 9 - Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Hesaplama tarihini takip eden 1 yıl içerisinde teminat defterinde yer alan
varlıklardan elde edilmesi beklenen toplam faiz, getiri ve benzeri gelirler toplamı, aynı
dönemde toplam yükümlülüklerden kaynaklanması beklenen benzer ödemelerden az
olamaz.”
MADDE 10 - Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) VTMK ihraçlarında, teminat defterinde yer alan varlıkların net bugünkü değeri,
toplam yükümlülüklerin net bugünkü değerinden, teminat varlıkların türüne göre bu Tebliğin
4 numaralı ekinde yer alan tablonun II numaralı sütununda belirtilen oranlardan az olmamak
üzere ihraççının belirleyeceği bir oranda daha fazla olmalıdır. 18 inci madde çerçevesinde
stres testi ölçümü yapılması gereken VTMK ihraçlarında ise, aynı madde kapsamında
yapılan stres testi senaryolarının tümünde teminat varlıkların türüne göre asgari olarak bu
Tebliğin 4 numaralı ekinde yer alan tablonun III numaralı sütununda belirlenen teminat
fazlası oranları sağlanmalıdır. Farklı varlık sınıflarının teminat defterine kaydedilmesi
durumunda teminat fazlası oranı, ilgili varlıklara ilişkin bu Tebliğin 4 numaralı ekinde yer
alan tabloda belirtilen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan ağırlıklı ortalamadan az
olamaz.”
“(2) İTMK ihraçlarında ise teminat defterinde yer alan varlıkların net bugünkü
değeri, toplam yükümlülüklerin net bugünkü değerinden ihraççının başlangıçta belirleyeceği
bir oranda daha fazla olmalıdır. Bu oranın %2’den az olmaması zorunludur.”
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) İTMK ihraçlarında, bu madde çerçevesinde yapılacak stres testi senaryolarının
tümünde 17 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ihraççı tarafından belirlenen teminat
fazlası oranı sağlanmalıdır. Teminat fazlası teminat defterine kaydedilir. Zorunlu teminat
fazlası ikame varlıklardan oluşur ve 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
sınırlamada dikkate alınmaz.”
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Teminat uyum ilkelerine uyum, ihraççı tarafından teminat defterine ilişkin her
değişiklikte ve asgari olarak ayda bir kez kontrol edilir.”
MADDE 13 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) TMK’nın halka arz edilmeksizin ihraç edilmesi durumunda ise birinci fıkra
kapsamında yapılması gereken ilanlar MKK aracılığıyla TMK sahiplerine elektronik
ortamda iletilir ve ihraççının internet sitesinde yayımlanarak TMK sahiplerinin erişimine
açık tutulur. İlanın ihraççının internet sitesinde yayımlandığı hususu, ilanı takip eden altı iş

günü içinde Kurula varsa gerekli erişim bilgileri ile birlikte iletilir. Yurt dışında yapılacak
ihraçlarda bu bildirimler ihraççı tarafından serbestçe belirlenen yöntemlerle yapılır.”
MADDE 14 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d),
(e) ve (f) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasından
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“a) Bu Tebliğ hükümlerine uygun varlıkların kaydedilmesi suretiyle teminat
defterinin oluşturulup oluşturulmadığını ve halka arz edilecek TMK’lar için başvuru tarihi
itibarıyla, halka arz edilmeksizin veya yurt dışında ihraç edilecek TMK’lar için ise teminat
defterinin oluşturulmasını müteakip teminat uyum ilkelerinin sağlanıp sağlanmadığını
inceler,”
“b) Teminat defterinin elektronik ortamda tutulması halinde, teminat defterinde yer
alan varlıkların bu Tebliğe uygun olarak kaydedilmesi ve korunmasını teminen ihraççının
ve/veya dışarıdan hizmet alınan kuruluşun bilgi işlem sistemi ve altyapısında gerekli çapraz
kontrollerin, otomasyon ve yetkilendirmelerin tesis edildiğini inceler, bu incelemenin
sonuçlarını içeren bir raporu ihraççıya sunar ve bir örneğini Kurula gönderir,”
“c) Varlıkların teminat defterine eklenmesine, teminat defterinden çıkarılmasına ve
13 üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde değiştirilmesine ilişkin olarak
yapılan kayıtları, bunlara dayanak kredi dokümanlarını ve gerek gördüğü diğer bilgi ve
belgeleri inceleyerek doğruluğunu teyit eder,”
“d) Halka arz edilerek yapılan ihraçlarda asgari üçer aylık hesap dönemleri, halka arz
edilmeksizin veya yurt dışında yapılan ihraçlarda ise asgari altışar aylık hesap dönemleri
itibarıyla olmak şartıyla teminat sorumlusunun serbestçe belirleyebileceği zamanlarda (c) ve
(ç) bentlerinde yer verilen incelemelerin sonuçlarını ve bu Tebliğin 25 ve 26 ncı maddeleri
kapsamında olunması halinde müteakip kontrollerin sonuçlarını içerecek şekilde hazırlanan
teminat uyum ilkelerine uyum raporunun bir örneğini hesap döneminin bitimini izleyen
yirmi iş günü içinde ihraççıya iletir,”
“e) Bu Tebliğde belirtilen teminat uyum ilkelerinin ihlal edilmesi durumunda, ihlalin
tespit edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde, söz konusu ilkelere uyumun yeniden
sağlanıp sağlanmadığını, teminat varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesapta biriktirilip
biriktirilmediğini ve varsa ihlal süresi boyunca muaccel hale gelen toplam yükümlülüklerin
yerine getirilmesinde kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder ve 25 inci maddede belirtilen
bildirimleri gerçekleştirir,”

“f) Toplam yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmediği tarihten
itibaren bir ay içerisinde, teminat varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesapta biriktirilip
biriktirilmediğini,

yalnızca

muaccel

hale

gelen

toplam

yükümlülüklerin

yerine

getirilmesinde kullanılıp kullanılmadığını, teminat varlıkların TMK sahiplerinin alacaklarını
karşılayıp karşılamadığını kontrol eder ve 26 ncı maddede belirtilen bildirimleri
gerçekleştirir,”
“(2) Teminat uyum ilkelerine uyum raporunun hazırlandığı tarih itibarıyla teminat
varlıkların kalan ortalama birim anapara değerinin 20.000 TL’den düşük veya sayılarının
500’den yüksek olduğu durumda, birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yapılacak
incelemeler, asgari %95 oranında bir güvenilirlik düzeyi esas alınarak hesaplanacak
örneklem sayısı üzerinden gerçekleştirilir.”
“(5) Halka arz edilmeksizin veya yurt dışında yapılacak ihraçlarda, ihraççıların
mevcut bir ihraç programı kapsamında oluşturulmuş teminat defteri ile yeni bir ihraç tavan
talebi için Kurula başvurmaları durumunda, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında
daha önce hazırlanmış rapor ve/veya beyanları bulunan ihraççılar için bu görevlerin yerine
getirilmesi şartı aranmayabilir.”
MADDE 15 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrası ve
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Teminat uyum ilkelerinin ihlalinin ihraççı tarafından tespit edilmesi halinde bu
durum ivedilikle teminat sorumlusuna bildirilir. İhlalin tespit edildiği tarihten itibaren bir ay
içerisinde teminat varlıkların ihraççı tarafından yapılandırılması, ihraç edilen TMK’ların geri
satın alınması veya benzeri tedbirlerin alınması suretiyle teminat uyum ilkelerine uyumun
yeniden sağlanması ve bu durumun teminat sorumlusu tarafından teyit edilmesi zorunludur.”
“(2) Teminat uyum ilkelerinin ihlal edilmesi halinde, ihlalin tespit edildiği tarihten
söz konusu ilkelere uyumun yeniden sağlandığı tarihe kadar teminat varlıklardan yapılan
tahsilatlar ayrı bir hesapta biriktirilir ve yalnızca ihlal süresi boyunca muaccel hale gelen
toplam yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılır.”
“(3) Teminat sorumlusu, teminat uyum ilkelerinin sağlanıp sağlanmadığını, teminat
varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesapta biriktirilip biriktirilmediğini ve varsa ihlal
süresi boyunca muaccel hale gelen toplam yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde
kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder. Bu kontroller sonucunda;
a) Teminat uyum ilkelerinin sağlandığının tespit edilmesi durumunda ayrı bir hesapta
biriktirilen nakit ihraççı hesaplarına aktarılarak ihraççı tarafından kullanılabilir,

b) Teminat uyum ilkelerinin sağlanmadığının, teminat varlıklardan yapılan
tahsilatların ayrı bir hesapta biriktirilmediğinin veya bu tahsilatların ihlal süresi boyunca
muaccel hale gelen toplam yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılmadığının tespit
edilmesi halinde teminat sorumlusu tarafından ihraççıya bildirimde bulunulur.”
MADDE 16 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) İhraççının toplam yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine
getirememesi durumunda, bu durum ivedilikle teminat sorumlusuna bildirilir.”
“(2) İhraççının toplam yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirememesi
durumunda ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmediği tarihten itibaren teminat
varlıklardan yapılan tahsilatlar ayrı bir hesapta biriktirilir ve yalnızca muaccel hale gelen
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanılır.”
“(3) Toplam yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmediği tarihten
itibaren bir ay içerisinde;
a) Teminat varlıklardan

yapılan tahsilatların ayrı bir hesapta biriktirilip

biriktirilmediğinin,
b) Yalnızca muaccel hale gelen toplam yükümlülüklerin yerine getirilmesinde
kullanılıp kullanılmadığının,
c) Teminat varlıkların toplam yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığının,
teminat sorumlusu tarafından tespit edilmesi ve tespitlerin ihraççıya bildirilmesi
zorunludur.”
“(4) Teminat sorumlusu tarafından üçüncü fıkrada belirtilen şartların ihraççı
tarafından kısmen veya tamamen sağlanmadığının tespiti halinde 13 üncü maddenin
sekizinci fıkrası kapsamında teminat varlıkların esas borçlularına; ihraççı nezdinde
bulunmayan ve ihraççıya ait olmayan bir hesaba ödeme yapmaları gerektiğine ilişkin yazı
gönderilmesi veya Kurulca uygun görülen muadil tedbirlerin alınması zorunludur.”
“(5) İhraççının toplam yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirememesi
durumunda, alacağı teminat varlıklarla karşılanmayan TMK sahipleri teminat varlıkların
tahsil edilmesini beklemeksizin ihraççının diğer malvarlığına başvurabilir.”
MADDE 17 –Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen
hallerin gerçekleşmesi durumunda ihraççı tarafından bir yedek hizmet sağlayıcı

görevlendirilmemiş veya görevlendirilen yedek hizmet sağlayıcının, herhangi bir nedenle
görevini yerine getiremeyeceğinin anlaşılmış olması halinde Kurul, toplam yükümlülükleri
üstlenmeksizin, teminat varlıkları yönetmek ve teminat varlıklardan elde edilen gelir yeterli
olduğu ölçüde toplam yükümlülükleri yerine getirmek için kullanmak üzere ihraççı niteliğini
haiz bir başka banka ya da İFK’yı, teminat sorumlusunu veya başka bir bağımsız denetim
kuruluşunu idareci olarak atar.”
MADDE 18 – Aynı Tebliğin Geçici Madde 4’ünün birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Bu Tebliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca teminat defterlerinin
MKK’ya iletilmesi uygulaması ile 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca halka arz
edilmeksizin gerçekleştirilen TMK ihraçlarında TMK sahiplerine iletilmesi gereken rapor ve
bildirimlerin MKK aracılığıyla elektronik ortamda iletilmesi uygulamasına MKK tarafından
duyurulacak tarihte başlanır.”
MADDE 19 – Aynı Tebliğin 1 numaralı Ek’inde yer alan 7 numaralı madde
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“7) İhraççının bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak, teminat
sorumlusu ve varsa garanti veren kurum, nakit yöneticisi, hizmet sağlayıcı veya benzeri
üçüncü kişilerle TMK sahiplerinin korunmasını teminen yaptığı sözleşmeler ile bu Tebliğin
25 ve 26 ncı maddelerinde durumların gerçekleşmesi halinde teminat varlıklardan yapılan
tahsilatların ayrı bir hesaba aktarımı sağlayacak tedbirleri tevsik eden sözleşmelerin birer
örneği,(**)”
MADDE 20 – Aynı Tebliğin 2 numaralı Ek’inde yer alan 6 numaralı madde
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6) Yurtiçinde yapılacak ihraçlarda teminat defterinin bu Tebliğ hükümlerine uygun
olarak oluşturulacağına ve ihraç tarihi itibarıyla teminat uyum ilkelerinin sağlanacağına
ilişkin teminat sorumlusu tarafından Kurula hitaben hazırlanan yazı ile teminat defterinin
elektronik ortamda tutulması halinde teminat sorumlusu tarafından hazırlanan rapor,”
MADDE 21 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 22 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

