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Haber N L İ

A RİMENKUL İ A A IN A 
İNAN ALLA MA  

A RİMENKUL 
A IRIM NLARI

Bahadır Dalkılıç-Mustafa Aşkın

lkemizde tebli den sonra 
gayrimenkul yatırım fonu 
kurma amacıyla giri imler 

ızlanmı tır. urumsal ve 
profesyonel bu yapıların 
artması em nansal em 
de gayrimenkul piyasasının 
rasyonelle mesi adına 
oldukça olumludur.

senetleri çıkarılması veya tüketiciler 
için yakın çevreden alınacak 
kaynaklar bulunmakla birlikte 
in aat sektörü ve bile enlerinin gider 
ölçeklerini büyüterek da a verimli 
i  yapabilmeleri için ‘ nansman 
kaynaklarını’ çe itlendirmesi 
gerekmektedir. i er yandan 
gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen 
kurulu lar ile bireylerin de do rudan 
gayrimenkul almak yerine uzman 
bir kurulu  tarafından alınmı  
ta ınmazlara ortak olmak istemesi 
sonucu ‘ ayrimenkul atırım onları’ 
olu maya ba lamı tır.

ısaca geli im sürecine 
de indi imiz gayrimenkul fonları 
ülkemizde  . .  tari inde 

ermaye Piyasası urulu P  
tarafından yapılan düzenlemeye 

ayata geçirilmi tir. on  anun 
ükümleri uyarınca nitelikli  

yatırımcılardan katılma payları 
kar ılı ında toplanan paralarla  pay 
sa ipleri esabına inançlı mülkiyet 
esaslarına göre üçüncü fıkrada 
belirtilen varlık ve i lemlerden olu an 
portföyü i letmek amacıyla kuruldan 
faaliyet izni alan portföy yönetim 
irketleri ve gayrimenkul portföy 

yönetim irketleri tarafından bir iç 
tüzük ile süreli veya süresiz olarak 

n aat ve gayrimenkule dayalı 
sektörlerin en önem vermesi 
gereken konulardan birisi de 
‘ nansalla ma’ kavramıdır. 
Bu kavram em arz yapıp 

sektör için üretim yapan tüm 
i letmeleri kapsadı ı gibi em de 
ilgili gayrimenkule yatırım yapacak 
ki i ve kurumları ilgilendirmektedir. 

eleneksel yöntemler olarak 
adlandırabilece imiz banka yolu 
ile kaynak sa lanması  borçlanma 
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1  N Y  erli ve yabancı yatırım fonları  emeklilik fonları  yatırım ortaklıkları  aracı kurumlar  bankalar  sigorta şirketleri  portföy yönetim şirketleri  
ipotek nansmanı kuruluşları  emekli ve yardım sandıkları  vakı ar  Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili maddesince kurulmuş sandıklar  kamuya yararlı dernekler 
ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon lira 
tutarında Türk Lirası  yabancı para veya sermaye piyasası aracına sahip gerçek ve tüzel kişiler’  kanunda nitelikli yatırımcı olarak tanımlanmaktadır.

kurulan ve tüzel ki ili i bulunmayan 
malvarlı ıdır.   

i er yandan  gayrimenkul 
yatırım fonu  tapuya tescil ve tescile 
ba lı de i iklik  terkin ve düzeltme 
i lemleri ile sınırlı olarak tüzel ki ili i 

aiz addolunur. on  bilgilendirme 
dokümanlarında belirtilmek kaydı 
ile belirli bir gayrimenkule yatırım 
yapmak ya da belirli bir sektörde 
faaliyet göstermek amacıyla 
kurulabilece i gibi amacında 

er angi bir sınırlama olmaksızın da 
kurulabilir.  

onların asıl amacı ta ınmaz 
varlıkların alınması ve buna ba lı 

aklarla ilgili i lemler olmakla 
birlikte a a ıda ifade edilen araçların 
alım satımını da yapabilirler
a. ayrimenkuller ve gayrimenkule 

dayalı aklar  
b. zelle tirme kapsamına alınanlar 

d il ürkiye’de kurulan anonim 
ortaklıklara ait paylar  özel sektör 
ve kamu borçlanma araçları

c.   tari li ve  
sayılı Bakanlar urulu ararı ile 
yürürlü e konulan ürk Parası 

ıymetini oruma Hakkında 
 ayılı arar ükümleri 

çerçevesinde alım satımı 
yapılabilen  yabancı özel sektör 
ve kamu borçlanma araçları ve 
anonim ortaklık payları  

d.  adeli mevduat ve katılma 
esabı  

e.  atırım fonu katılma payları  
f.  epo ve ters repo i lemleri  
g.  ira serti kaları ve gayrimenkul 

serti kaları  
.  arantlar ve serti kalar  

i.  akasbank para piyasası 
i lemleri  

j.  ürev araç i lemlerinin nakit 
teminatları ve primleri  

k.  urulca uygun görülen özel 
tasarlanmı  yabancı yatırım 
araçları ve ikraz i tirak senetleri  

l.  urulca uygun görülen di er 
yatırım araçları gibi varlık ve 

i lemlerden olu an portföyü 
i letmek amacı dı ında er angi 
bir i le u ra amazlar.
Bu tip sermaye piyasası 

kurumları açısından denetleyici 
ve düzenleyici otorite konumunda 
bulunan P  fon yatırımcısının 

aklarını koruyup piyasasının 
da a etkin çalı abilmesi için 
düzenlemeler yapmı tır. Bu 
ba lamda  gayrimenkul yatarım 
fonları için yapılan düzenlemede 
a a ıda bulunan ususlarda dikkat 
çekmektedir.

onun malvarlı ı kurucunun  
portföy saklayıcısının ve portföy 
yöneticisinin malvarlı ından ayrıdır. 

on malvarlı ı kurucunun ve portföy 
saklayıcısının yönetiminin veya 
denetiminin kamu kurumlarına 
devredilmesi alinde da i ba ka 
bir amaçla tasarruf edilemez  kamu 
alacaklarının ta sili amacı da 
da il olmak üzere aczedilemez  
üzerine i tiyati tedbir konulamaz 
ve i as masasına da il edilemez. 

urucunun ve veya portföy 
yöneticisinin üçüncü ki ilere olan 
borçları ve yükümlülükleri ile 
fonun aynı üçüncü ki ilerden olan 
alacakları birbirine kar ı ma sup 
edilemez.

ayrimenkul yatırım fonuna 
ait katılma paylarının nitelikli 
yatırımcıya satı ına ba landı ı tari i 
müteakip en geç bir yıl içinde fon 
portföy de erinin en az . .  

 büyüklü e ula ması ve katılma 
payı sa iplerinden toplanan 
paraların bu tebli de belirtilen 
portföy sınırlamaları da ilinde 
yatırıma yönlendirilmesi zorunludur. 

urul bu tutarı er yıl yeniden 
belirleyebilir. Bu durumda yeniden 
belirlenmi  tutar kurul bülteni ile 
ilan edilir. Birinci fıkrada belirtilen 
süre sonunda fon portföy de erinin 
kurulca belirlenen asgari de ere 
ula maması alinde fonun yatırım 
faaliyetlerine son verilerek en geç 

altı ay içinde fon içtüzü ü kurucu 
tarafından ticaret sicilinden terkin 
ettirilir. Buna ili kin belgeler altı i  
günü içinde kurula P  gönderilir.

ayrimenkul portföy yönetim 
irketi dı ındaki kurucuların yönetim 

kurulu üyelerinden en az birinin 
gayrimenkul alım satım i i aricinde 
gayrimenkul yatırımları konusunda 
en az be  yıllık tecrübeye sa ip 
olması  ayrıca kurucular nezdinde 

urulun lisanslamaya ili kin 
düzenlemeleri uyarınca gayrimenkul 
de erleme lisansına sa ip bir 
de erleme uzmanı ve genel müdür ile 
bu fıkrada belirtilen yönetim kurulu 
üyesinden olu an en az üç ki ilik bir 
yatırım komitesinin olu turulması 
zorunludur. on portföyünün 
kurucu dı ında bir portföy 
yöneticisi tarafından yönetilmesi 

alinde  söz konusu organizasyon 
yapısının portföy yöneticisi 
nezdinde olu turulması zorunludur. 

ayrimenkul portföy yönetim 
irketlerine ili kin portföy yönetim 

tebli inin ilgili maddelerinde yer 
alan esaslar saklıdır.

lkemizde tebli den sonra 
gayrimenkul yatırım fonu kurma 
amacıyla giri imler ızlanmı tır. 

urumsal ve profesyonel bu 
yapıların artması em nansal 

em de gayrimenkul piyasasının 
rasyonelle mesi adına oldukça 
olumlu görünmektedir.

onuç olarak  dünyada büyük 
piyasalarda yaygın olarak kullanılan 

ayrimenkul atırım onları 
 ürkiye pazarında da yava  

yava  yer almaya ba lamı lardır. 
ünyadaki benzerleri ve ürk 

ekonomisinin dinamikli i göz 
önüne aldı ında önümüzdeki  
yıl içerisinde ülkemizdeki toplam 
yatırım acminin  milyar ’ye 
ula abilmesi olası görülmektedir. 
Ancak bu amaçlı nansal tanıtımın 
yapılması süreci ızlandırıcı bir 
etken olacaktır. 




