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YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI

İLE DEVRALINACAK ALACAKLARA İLİŞKİN İŞLEMLER
HAKKINDA YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel몭ğ몭n amacı, varlık yönet몭m ş몭rketler몭n몭n kuruluş ve faal몭yetler몭ne ve varlık yönet몭m

ş몭rketler몭nce devralınacak alacaklara 몭l몭şk몭n süreç ve 몭şlemlere 몭l몭şk몭n usul ve esasları düzenlemekt몭r.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel몭k, 19/10/2005 tar몭hl몭 ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü ve 143 üncü

maddeler몭  몭le  21/11/2012  tar몭hl몭  ve  6361  sayılı  F몭nansal  K몭ralama,  Faktor몭ng,  F몭nansman  ve  Tasarruf  F몭nansman
Ş몭rketler몭 Kanununun 15 몭nc몭 maddes몭ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel몭kte yer alan;
a) Banka: 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddes몭nde tanımlanan bankaları,
b) Değerleme kuruluşu: 12/1/2017  tar몭hl몭  ve 29946  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Değerleme

H몭zmet몭 Almaları  ve  Bankalara  Değerleme  H몭zmet몭  Verecek  Kuruluşların  Yetk몭lend몭r몭lmes몭  ve  Faal몭yetler몭  Hakkında
Yönetmel몭k kapsamında Kurulca yetk몭lend몭r몭len değerleme kuruluşlarını,

c) D몭ğer mal몭 kurumlar: 6361 sayılı Kanunda tanımlanan F몭nansal Kurumlar B몭rl몭ğ몭ne üye olan kuruluşlar 몭le ana
faal몭yet konuları para ve sermaye p몭yasaları olan ve bu konulardak몭 özel kanunlara göre  몭z몭n ve  ruhsat  almak  suret몭yle
f몭nansman  sağlama  veya  ödünç  para  verme  konularında  ya  da  s몭gortacılık  alanında  faal몭yet  gösteren  yurt  몭ç몭  ve  yurt
dışındak몭 kuruluşları,

ç)  F몭nansal  tablo:  1/11/2006  tar몭hl몭  ve  26333  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Bankaların  Muhasebe
Uygulamalarına ve Belgeler몭n Saklanmasına İl몭şk몭n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel몭kte bel몭rt몭len f몭nansal tabloları,

d)  F몭nansal  tüket몭c몭:  7/3/2020  tar몭hl몭  ve  31061  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  F몭nansal  Tüket몭c몭lerden
Alınacak Ücretlere  İl몭şk몭n Usûl ve Esaslar Hakkında Tebl몭ğ  (Sayı: 2020/7)’몭n 4 üncü maddes몭n몭n b몭r몭nc몭 fıkrasının (e)
bend몭nde  bel몭rt몭len  tüket몭c몭lerden,  banka  veya  d몭ğer mal몭  kurumlara  olan  ve  tac몭rlere  kullandırılan  t몭car몭  b몭r  f몭nansman
n몭tel몭ğ몭nde olmayan borçları varlık yönet몭m ş몭rketler몭nce devralınan tüket몭c몭y몭,

e) Kalıcı ver몭  saklayıcısı: Müşter몭n몭n gönderd몭ğ몭 veya kend몭s몭ne gönder몭len b몭lg몭y몭,  bu b몭lg몭n몭n  amacına uygun
olarak makul b몭r süre 몭ncelemes몭ne elverecek şek몭lde kayded몭lmes몭n몭 ve değ몭şt몭r몭lmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu
b몭lg몭ye aynen ulaşılmasına 몭mkân veren kısa mesaj, elektron몭k posta, 몭nternet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzer몭 her türlü
araç veya ortamı,

f) Kanun: 5411 sayılı Kanunu,
g)  Kayıtlı  elektron몭k  posta:  13/1/2011  tar몭hl몭  ve  6102  sayılı  Türk  T몭caret  Kanununun  1525  몭nc몭  maddes몭nde

düzenlenen elektron몭k ortamda tebl몭gatı sağlayan hesabı,
ğ) Kaynak kuruluş: Ana faal몭yet konularından doğan alacaklarını veya d몭ğer varlıklarını varlık yönet몭m ş몭rket몭ne

devreden Tasarruf Mevduatı S몭gorta Fonu, banka veya d몭ğer mal몭 kurumları,
h) Kontrol: Kanunun 3 üncü maddes몭nde tanımlanan kontrolü,
ı) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
몭) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
j)  Ödenm몭ş  sermaye:  Ş몭rket몭n  f몭몭len  ve  her  türlü  muvazaadan  arî  olarak  ödenm몭ş  sermayes몭nden,  b몭lançoda

görülen zararın yedek akçelerle karşılanamayan kısmı düşüldükten sonra kalan tutarı,
k) Özkaynak: Ödenm몭ş sermaye, sermaye yedekler몭, kâr yedekler몭, dönem net kârı, geçm몭ş yıllar kârı ve Kurulca

bel몭rlenecek  d몭ğer  kalemler  toplamından  varsa  dönem  net  zararı,  geçm몭ş  yıllar  zararı  ve  Kurulca  bel몭rlenecek  d몭ğer
kalemler몭n düşülmes몭 suret몭yle elde ed몭len bak몭yey몭,

l) R몭sk grubu: Kanunun 49 uncu maddes몭nde yer alan r몭sk grubunu,
m)  R몭sk  Merkez몭:  Kanunun  ek  1  몭nc몭  maddes몭  uyarınca  Türk몭ye  Bankalar  B몭rl몭ğ몭  nezd몭nde  kurulan  R몭sk

Merkez몭n몭,
n) Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmel몭k:  1/8/2019  tar몭hl몭 ve 30849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmel몭ğ몭,
o) Türk몭ye Muhasebe Standartları: 6102 sayılı Kanunda bel몭rt몭len Türk몭ye Muhasebe Standartlarını,
ö) Varlık  yönet몭m  ş몭rket몭: Kaynak  kuruluşların  alacakları  몭le  d몭ğer  varlıklarının  satın  alınması,  tahs몭l몭,  yen몭den

yapılandırılması ve satılması amacına yönel몭k olarak faal몭yet göstermek üzere Kanun ve 몭lg몭l몭 mevzuat hükümler몭ne göre
몭z몭n alarak kurulan ş몭rketler몭,

몭fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve İzne Tab몭 İşlemler
Kuruluş şartları



MADDE 4 – (1) Varlık yönet몭m ş몭rketler몭n몭n kuruluşlarına Kurulca 몭z몭n ver몭l몭r.
(2) Varlık yönet몭m ş몭rketler몭n몭n;
a) Anon몭m ş몭rket şekl몭nde kurulması,
b) Nakden ve her türlü muvazaadan ar몭 olarak ödenm몭ş sermayes몭n몭n ell몭 m몭lyon Türk L몭rasından az olmaması,
c) H몭sse senetler몭n몭n tamamının nama yazılı ve nak몭t karşılığı çıkarılması,
ç) T몭caret unvanında "Varlık Yönet몭m Ş몭rket몭" 몭bares몭n몭n bulunması,
d) Ana sözleşmes몭n몭n 6102 sayılı Kanun, bu Yönetmel몭k ve 몭lg몭l몭 d몭ğer mevzuat hükümler몭ne uygun olması,
e) Kurucularının 5 몭nc몭 maddede sayılan şartları taşıması,
şarttır.
(3) Kuruluş 몭ç몭n gerekl몭 olan asgar몭 sermaye tutarını arttırmaya Kurul yetk몭l몭d몭r.
(4) Faal몭yet konuları  farklı olan ş몭rketler ana sözleşmeler몭n몭 6102 sayılı Kanun ve bu Yönetmel몭k hükümler몭ne

uygun olarak değ몭şt몭rmek ve 몭k몭nc몭 fıkrada bel몭rt몭len şartları taşımak üzere kuruluşta aranan belgelerle Kuruma başvurmak
ve Kuruldan gerekl몭 몭z몭nler몭 almak kaydıyla varlık yönet몭m ş몭rket몭 olarak faal몭yet göstereb몭l몭rler.

Kurucularda aranan şartlar
MADDE 5 – (1) Varlık yönet몭m ş몭rket몭 kurucuları 몭le tüzel k몭ş몭 kurucuların sermayes몭nde yüzde on ve daha fazla

paya  sah몭p  ortaklarının  veya  kontrolü  el몭nde  bulunduran  gerçek  ve  tüzel  k몭ş몭ler몭n  Kanunun  8  몭nc몭  maddes몭n몭n  b몭r몭nc몭
fıkrasında bel몭rt몭len şartları taşımaları zorunludur.

Kuruluş ve faal몭yet 몭zn몭
MADDE 6 – (1) Varlık yönet몭m ş몭rket몭 kurulması veya mevcut b몭r ş몭rket몭n varlık yönet몭m ş몭rket몭ne dönüşmes몭

몭ç몭n EK1’de bel몭rt몭len belgelerle b몭rl몭kte Kuruma başvurulması zorunludur. Kurum gerekl몭 görmes몭 hal몭nde 몭lave b몭lg몭 ve
belge talep etmeye yetk몭l몭d몭r.

(2) Yabancı  uyruklu  k몭ş몭lerce  tem몭n  ed몭lecek  b몭lg몭  ve  belgeler  hakkında  EK1’de  yer  alan  hükümler  kıyasen
uygulanır. Bu Yönetmel몭k kapsamında;

a) Yabancı  uyruklu  k몭ş몭lerden  몭sten몭len  belgeler몭n  bu  k몭ş몭ler몭n  yerleş몭k  olduğu  ülkede  kayıtların  tutulduğu  b몭r
merc몭 ya da s몭stem olmaması neden몭yle  tem몭n ed몭lememes몭 durumunda, bu durumun 몭lg몭l몭 ülken몭n yetk몭l몭 merc몭ler몭nden
alınacak b몭r belge 몭le Kuruma tevs몭k ed몭lmes몭 zorunludur.

b) Yabancı  uyruklu  k몭ş몭lerden  몭sten몭len  belgeler몭n  bu  k몭ş몭ler몭n  yerleş몭k  olduğu  ülkede  kayıtların  tutulduğu  b몭r
merc몭 ya da s몭stem olmaması neden몭yle  tem몭n ed몭lemed몭ğ몭 ve bu durum  몭lg몭l몭 ülken몭n yetk몭l몭 merc몭ler몭nden  alınacak  b몭r
belge  몭le Kuruma  tevs몭k  ed몭lemed몭ğ몭  takd몭rde,  söz  konusu  tevs몭k몭n  yapılamayacağına  da몭r  몭lg몭l몭  gerçek  k몭ş몭  veya  tüzel
k몭ş몭lerce yazılı olarak beyanda bulunulması zorunludur.

c) Bu Yönetmel몭kte yer alan başvurularla 몭lg몭l몭 olarak yurt dışından tem몭n ed몭lecek belgeler몭n 몭lg몭l몭 ülken몭n yetk몭l몭
makamlarınca ve Türk몭ye’n몭n o ülkedek몭 konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçeves몭nde
hazırlanan  20/6/1984  tar몭hl몭  ve  3028  sayılı  Kanun  몭le  kabul  ed몭len Yabancı  Resm몭  Belgeler몭n  Tasd몭k몭  Mecbur몭yet몭n몭n
Kaldırılması  Sözleşmes몭  hükümler몭ne  göre  onaylanmış  olması  ve  başvuruya  belgeler몭n  noter  onaylı  tercümeler몭n몭n  de
eklenmes몭 şarttır.

(3) Kurulca  başvurunun  uygun  görülmes몭  hal몭nde,  varlık  yönet몭m  ş몭rket몭,  kuruluş  veya  dönüşüm  몭şlemler몭n몭n
mevzuat  hükümler몭ne  uygun  b몭r  şek몭lde  gerçekleşt몭r몭lmes몭nden  ve  T몭caret  S몭c몭l몭ne  tesc몭l  ve  몭lân  몭şlemler몭n몭n
tamamlanmasından sonra faal몭yet 몭zn몭 almak üzere Kuruma başvuruda bulunur.

(4) Faal몭yet 몭zn몭 몭ç몭n yapılacak başvurularda ana sözleşmen몭n yayımlandığı Türk몭ye T몭caret S몭c몭l몭 Gazetes몭n몭n b몭r
nüshası, yönet몭m kurulu üyeler몭, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının 10 uncu maddede  bel몭rt몭len  şartları  ha몭z
olduklarını  tevs몭k ed몭c몭 belgeler  몭le varlık yönet몭m몭  ş몭rket몭n몭  tems몭l ve  몭lzama yetk몭l몭 k몭ş몭ler몭n adres b몭lg몭ler몭n몭n  Kuruma
gönder몭lmes몭 gerekl몭d몭r.

(5) Kurumca, faal몭yet 몭zn몭 몭ç몭n başvuran varlık yönet몭m ş몭rket몭n몭n sermayes몭n몭n her türlü muvazaadan ar몭 olarak
nakden öden몭p ödenmed몭ğ몭 몭le planlanan faal몭yetler몭 gerçekleşt몭reb몭lecek düzeyde olup olmadığı, uygun h몭zmet b몭r몭mler몭
몭le  r몭sk  yönet몭m몭,  몭ç  kontrol,  muhasebe,  b몭lg몭  몭şlem  ve  raporlama  s몭stemler몭n몭n  kurulup  kurulmadığı,  bu  b몭r몭mler  몭ç몭n
yeterl몭  personel  kadrosunun  oluşturulup  oluşturulmadığı  ve  personel몭n  buna  uygun  görev  tanımları  몭le  yetk몭  ve
sorumlulukların  bel몭rlen몭p  bel몭rlenmed몭ğ몭  hususları  몭ncelen몭r.  Yapılan  değerlend몭rmeler  net몭ces몭nde  faal몭yet  konularını
yürüteb몭lecek yeterl몭l몭ğe sah몭p bulunduğuna hükmed몭len varlık yönet몭m ş몭rketler몭ne Kurulca faal몭yet 몭zn몭 ver몭l몭r.

(6) Varlık yönet몭m ş몭rketler몭n몭n kuruluş 몭z몭nler몭 kuruluş 몭zn몭n몭n gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olması, kuruluş
몭zn몭nden  vazgeç몭ld몭ğ몭n몭n  beyan  ed몭lmes몭,  몭zn몭n  ver몭lmes몭nde  aranan  şartların  faal몭yete  geç몭l몭nceye  kadar  kaybed몭lmes몭,
faal몭yet 몭zn몭 alınamamış olması veya kuruluş 몭zn몭n몭 tak몭p eden yüz seksen gün 몭ç몭nde faal몭yet 몭zn몭 almak üzere başvuruda
bulunulmaması  haller몭nden  herhang몭  b몭r몭n몭n  gerçekleşmes몭  durumunda Kurulca  몭ptal  ed몭l몭r.  Faal몭yet  몭zn몭n몭n  alınmasını
müteak몭p  b몭r  yıl  몭ç몭nde  faal몭yete  geçmeyen  ya  da  faal몭yetler몭ne  b몭r  yıl  süre  몭le  kes몭nt몭s몭z  ara  veren  varlık  yönet몭m
ş몭rketler몭n몭n  faal몭yet  몭zn몭 Kurulca  몭ptal  ed몭l몭r. Faal몭yete geç몭ld몭ğ몭  tar몭hten  몭t몭baren yed몭  몭ş günü  몭ç몭nde durumun Kuruma
b몭ld몭r몭lmes몭 zorunludur.

Ana sözleşme değ몭ş몭kl몭ğ몭 ve h몭sse devr몭
MADDE 7 – (1) Varlık yönet몭m ş몭rketler몭, ana sözleşmeler몭nde yapılacak değ몭ş몭kl몭kler önces몭nde Kuruma b몭lg몭

ver몭r. Kurum, ana sözleşme değ몭ş몭kl몭kler몭 몭le 몭lg몭l몭 olarak on beş 몭ş günü 몭ç몭nde olumsuz görüş b몭ld몭rmed몭ğ몭 takd몭rde, bu
değ몭ş몭kl몭kler ş몭rketler몭n genel kurul gündem몭ne alınır ve sonucundan Kuruma b몭lg몭 ver몭l몭r. Kurumca uygun görülmeyen
değ몭ş몭kl몭k  tasarıları  genel  kurulda  görüşülemez.  S몭c몭l  memuru,  Kurumun  uygun  görüşü  olmaksızın  ana  sözleşme
değ몭ş몭kl몭kler몭n몭 T몭caret S몭c몭l몭ne tesc몭l edemez. Varlık yönet몭m ş몭rketler몭n몭n ana sözleşmeler몭 güncel olarak varlık yönet몭m몭
ş몭rket몭n몭n  몭nternet  sayfasında  yayımlanır.  Ana  sözleşmeler몭n  güncelleşt몭r몭lmes몭,  değ몭ş몭kl몭kler몭n  gerçekleşt몭ğ몭  tar몭hten
몭t몭baren  on  몭ş  günü  몭ç몭nde  yapılmak  zorundadır.  Varlık  yönet몭m  ş몭rket몭n몭n  adres  değ몭ş몭kl몭kler몭n몭  değ몭ş몭kl몭k  tar몭h몭nden



몭t몭baren on beş 몭ş günü 몭ç몭nde Kuruma b몭ld몭rmes몭 zorunludur.
(2) B몭r  gerçek veya  tüzel  k몭ş몭n몭n,  varlık  yönet몭m  ş몭rket몭  sermayes몭n몭n  yüzde  onunu  veya  daha  fazlasını  tems몭l

eden  payları  ed몭nmes몭  veya  varlık  yönet몭m  ş몭rket몭n몭n  kontrolünün  el  değ몭şt몭rmes몭  sonucunu  doğuran  pay  dev몭rler몭
Kurulun  몭zn몭ne  tab몭d몭r. Bu  kapsam dâh몭l몭nde  yen몭  몭mt몭yazlı  pay  몭hracı, mevcut  paylar  üzer몭ne  몭mt몭yaz  tes몭s몭,  몭mt몭yazın
kaldırılması  veya  몭nt몭fa  hakkı  tes몭s몭  de  bu maddede  bel몭rt몭len  usul  ve  esaslar  çerçeves몭nde Kurulun  몭zn몭ne  tab몭d몭r. Oy
hakkı ed몭n몭lmes몭 몭le h몭sseler몭n rehned몭lmes몭nde de bu hüküm uygulanır. Yönet몭m veya denet몭m kurullarına üye bel몭rleme
몭mt몭yazı  veren  payların  tes몭s몭  veya  devr몭  bu  fıkradak몭  oransal  sınırlara  bakılmaksızın  Kurulun  몭zn몭ne  tâb몭d몭r.  İz몭n
alınmadan  yapılan  pay  dev몭rler몭  pay  defter몭ne  kaydolunmaz.  Bu  hükme  aykırı  olarak  pay  defter몭ne  yapılan  kayıtlar
hükümsüzdür.

(3)  Yönet몭m  veya  denet몭m  kurullarına  üye  bel몭rleme  몭mt몭yazı  veren  h몭sse  senetler몭ne  sah몭p  olan  ortakların
kurucularda aranan n몭tel몭kler몭 taşıması şarttır.

(4) Varlık yönet몭m ş몭rket몭 sermayes몭n몭n kontrolünü el몭nde bulunduran tüzel k몭ş몭ler몭n kontrolünün el değ몭şt몭rmes몭
Kurulun 몭zn몭ne bağlıdır. Bu hüküm tüzel k몭ş몭 ortağın yönet몭m ve denet몭m몭n몭 bel몭rleyen sermaye paylarının b몭r başka tüzel
k몭ş몭ye a몭t olması hal몭nde gerçek k몭ş몭 ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar uygulanır.

(5) Bu madde kapsamındak몭 h몭sse dev몭r 몭z몭nler몭, devralan ortağın kurucularda aranan n몭tel몭kler몭 taşıması şartıyla
ver몭leb몭l몭r.

(6)  Pay  defter몭ne  kayded몭len  h몭sse  dev몭rler몭n몭n  몭zne  tab몭  olmasalar  b몭le  b몭r  ay  몭ç몭nde  Kuruma  b몭ld몭r몭lmes몭
zorunludur.

(7) Sermaye artırımlarına 몭l몭şk몭n ana sözleşme değ몭ş몭kl몭ğ몭ne da몭r yönet몭m kurulu kararının b몭r örneğ몭 ve b몭r öncek몭
sermayen몭n ödend몭ğ몭n몭n  tesp몭t몭ne  몭l몭şk몭n  rapora ek olarak,  sermaye artırımının  몭ç kaynaklardan gerçekleşt몭r몭l몭yor olması
hal몭nde  몭ç  kaynakların  sermayeye  몭lave  ed몭leb몭l몭rl몭ğ몭ne  몭l몭şk몭n  tesp몭t  raporunun,  몭ç  kaynaklara  başvurulmadan
gerçekleşt몭r몭lecek sermaye artırımlarında 몭se arttırılacak tutarın her türlü muvazaadan âr몭 olarak nakden ödeneceğ몭ne 몭l몭şk몭n
beyanın  Kuruma  gönder몭lmes몭  gerek몭r.  Sermayen몭n  mevzuata  aykırı  olarak  artırıldığı  tesp몭t  ed몭len  kısmı,  özkaynak
hesabında d몭kkate alınmaz.

(8) Yed몭nc몭  fıkra uyarınca Kuruma gönder몭lecek  raporların, 6102 sayılı Kanun, 26/9/2011  tar몭hl몭 ve 660 sayılı
Kamu Gözet몭m몭, Muhasebe  ve  Denet몭m  Standartları  Kurumunun  Teşk몭lat  ve  Görevler몭  Hakkında  Kanun  Hükmünde
Kararname  ve  몭lg몭l몭 mevzuat  çerçeves몭nde,  26/12/2012  tar몭hl몭  ve  28509  sayılı  Resmî Gazete’de  yayımlanan  Bağımsız
Denet몭m Yönetmel몭ğ몭n몭n  28  몭nc몭  maddes몭n몭n  b몭r몭nc몭  fıkrasının  (a)  bend몭nde  bel몭rt몭len  şartları  ha몭z  bağımsız  denetç몭ler
tarafından onaylanması zorunludur.

(9) 6102 sayılı Kanun çerçeves몭nde kayıtlı sermaye s몭stem몭ne geçm몭ş ş몭rketler 몭ç몭n kayıtlı sermaye tavanı 몭ç몭nde
yapılacak sermaye artırımlarında, yed몭nc몭 fıkra kapsamında Kuruma b몭ld몭r몭mde bulunulması zorunludur.

(10)  Ana  sözleşme  değ몭ş몭kl몭ğ몭n몭n  yayımlanmasını  müteak몭p  değ몭ş몭kl몭ğ몭n  yayımlandığı  Türk몭ye  T몭caret  S몭c몭l몭
Gazetes몭n몭n b몭r nüshası on beş gün 몭ç몭nde Kuruma gönder몭l몭r.

B몭rleşme, bölünme, dev몭r ve tasf몭ye
MADDE 8 – (1) Varlık yönet몭m ş몭rket몭n몭n b몭rleşme, bölünme, dev몭r ve tasf몭yes몭 Kuruldan 몭z몭n alınmak kaydıyla

genel hükümlere tab몭d몭r.
(2) B몭rleşme, bölünme ve dev몭r 몭zn몭 몭ç몭n varlık yönet몭m ş몭rket몭nce Kuruma ver몭lecek başvuru d몭lekçes몭ne;
a) B몭rleşme, bölünme veya devre 몭l몭şk몭n yönet몭m kurulu kararı,
b) B몭rleşme, bölünme veya dev몭r sözleşmes몭,
c)  Varlık  yönet몭m  ş몭rket몭  özkaynağının  tesp몭t몭ne,  b몭rleşme  ve  değ몭şt몭rme  oranlarının  hesaplanmasına,

gerçekleşt몭r몭lecek sermaye artırım tutarının bel몭rlenmes몭ne ve b몭rleşme, bölünme veya devre esas f몭nansal tablolara 몭l몭şk몭n
bağımsız denet몭m raporları,

ç) B몭rleşme, bölünme veya dev몭r sonucu oluşacak ana sözleşme taslağı,
d) B몭rleşme, bölünme veya dev몭r 몭şlem몭n몭n gerekçeler몭n몭 ortaya koyan rapor,
e) B몭rleşme, bölünme veya dev몭rden  몭t몭baren üç yıllık hedefler몭n ortaya konulduğu  tahm몭n몭  f몭nansal  tablolar ve

b몭rleşme, bölünme veya dev몭r sonrası tahm몭n몭 b몭lanço,
eklen몭r.
(3)  Varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭n몭n  faal몭yetler몭ne  son  vermeler몭  ve  몭rad몭  tasf몭yeler몭  Kurulun  몭zn몭ne  tab몭d몭r.  Varlık

yönet몭m ş몭rketler몭n몭n  faal몭yetler몭ne  son  vermes몭  ve  몭rad몭  tasf몭yes몭  몭ç몭n  konuya  몭l몭şk몭n  yönet몭m  kurulu  kararı  몭le  b몭rl몭kte
Kuruma başvurması gerek몭r. Bu durumda, ş몭rket몭n faal몭yet 몭zn몭 Kurulca 몭ptal ed몭l몭r.

(4)  Varlık  yönet몭m  ş몭rket몭  genel  kurulunda  karar  almak  suret몭yle  몭zn몭n  tebl몭ğ  tar몭h몭nden  몭t몭baren  üç  ay  몭ç몭nde
b몭rleşme, bölünme, dev몭r veya tasf몭ye 몭şlemler몭ne geç몭lmed몭ğ몭 takd몭rde ver몭len 몭z몭n geçers몭z olur. Yen몭den 몭z몭n alınmadan
bu 몭şlemlere devam olunamaz.

Şube açma
MADDE 9 – (1) Şube açma 몭zn몭 almak üzere Kuruma başvuracak varlık yönet몭m ş몭rket몭n몭n, 25 몭nc몭 maddede yer

alan standart  orana  uyumlu  olarak  faal몭yet  göstermes몭  ve  her  b몭r  şube  몭ç몭n  b몭r  m몭lyon  Türk  L몭rası  tutarında  ödenm몭ş
sermayeye sah몭p olması gerekl몭d몭r.

(2)  Kuruma  yapılacak  başvurulara,  şube  açılışına  몭l몭şk몭n  yönet몭m  kurulu  kararının  b몭r  örneğ몭n몭n  eklenmes몭
zorunludur.

(3) Varlık  yönet몭m  ş몭rket몭n몭n  yurt  dışında  şube  açma  taleb몭ne  몭z몭n  ver몭leb몭lmes몭  몭ç몭n  şuben몭n  bulunduğu  ülke
düzenlemeler몭  ve  uygulamalarında,  Kurumun  denet몭m  ve  gözet몭m  faal몭yetler몭  kapsamında  몭ht몭yaç  duyduğu  b몭lg몭  ve
belgeler몭 ed몭nmes몭ne ve söz konusu şubede denet몭m yapmasına 몭l몭şk몭n herhang몭 b몭r engel bulunmaması şarttır.

(4) Yapılacak değerlend몭rme sonucunda Kurumca uygun görülmes몭 hal몭nde varlık yönet몭m ş몭rket몭ne şube açma



몭zn몭 ver몭l몭r.
(5) İz몭n tar몭h몭nden 몭t몭baren üç ay 몭ç몭nde, yurt 몭ç몭 şuben몭n T몭caret S몭c몭l몭ne  tesc몭l ve  몭lan ett몭r몭lmes몭 ve  tesc몭l몭n  몭lan

ed몭ld몭ğ몭 Türk몭ye T몭caret S몭c몭l몭 Gazetes몭n몭n b몭r nüshasının Kuruma gönder몭lmes몭 zorunludur.
(6)  İz몭n  tar몭h몭nden  몭t몭baren  üç  ay  몭ç몭nde  yurt  몭ç몭  şuben몭n  tesc몭l  ve  몭lan  ett몭r몭lmemes몭  hal몭nde,  şube  açılış  몭zn몭

geçers몭z olur. Varlık yönet몭m ş몭rket몭 kapanan şubes몭n몭 kapanış tar몭h몭n몭 몭zleyen b몭r ay 몭ç몭nde Kuruma b몭ld몭r몭r.
(7) Şubeler몭n adres değ몭ş몭kl몭kler몭n몭n b몭r ay 몭ç몭nde Kuruma b몭ld몭r몭lmes몭 zorunludur.
(8)  Varlık  yönet몭m  ş몭rket몭n몭n  b몭r  몭lde  bulunan  şubes몭n몭n  başka  b몭r  몭le  taşıması,  yen몭  şube  açılması  esaslarına

tab몭d몭r.
(9)  Yurt  dışı  şuben몭n  faal몭yete  başlamasını  ya  da  faal몭yet몭n몭n  sona  ermes몭n몭  müteak몭p  b몭r  ay  몭ç몭nde  Kuruma

b몭ld몭r몭mde bulunulması zorunludur.
(10) Varlık  yönet몭m  ş몭rket몭  her  ne  ad  altında  olursa  olsun  şube  dışında  teşk몭latlanmaya  g몭demez  ve  acentel몭k

veremez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurumsal Yönet몭m

Yönet몭m kurulu üyeler몭, genel müdür ve genel müdür yardımcıları 몭le bunlara 몭l몭şk몭n b몭ld몭r몭mler
MADDE 10 – (1) Varlık yönet몭m ş몭rketler몭n몭n yönet몭m kurulları genel müdür dah몭l üç k몭ş몭den az olamaz. Genel

müdür, bulunmadığı hallerde vek몭l몭, yönet몭m kurulunun doğal üyes몭d몭r. Varlık yönet몭m ş몭rketler몭nde görev alacak yönet몭m
kurulu üyeler몭 몭le genel müdür ve genel müdür yardımcılarının, Kanunun 8 몭nc몭 maddes몭n몭n b몭r몭nc몭 fıkrasının (a), (b), (c),
(d) ve  (f) bentler몭nde bel몭rt몭len  şartları  taşıması  zorunludur.  İk몭nc몭  fıkrada  bel몭rt몭len  genel müdür  몭ç몭n  aranan  eğ몭t몭m ve
meslek몭 tecrübe şartları yönet몭m kurulu üyeler몭n몭n yarısından b몭r fazlası 몭ç몭n de aranır.

(2) Varlık yönet몭m ş몭rket몭 genel müdürler몭n몭n hukuk, 몭kt몭sat, 몭şletme, mal몭ye, bankacılık, kamu yönet몭m몭 ve deng몭
dalları 몭le mühend몭sl몭k dallarında  l몭sans veya  l몭sansüstü düzey몭nde öğren몭m görmüş ve hukuk,  f몭nans veya  몭şletmec몭l몭k
alanında en az yed몭 yıllık meslek몭 tecrübeye sah몭p olmaları şarttır. Genel müdür yardımcılarının 몭se bu fıkrada bel몭rt몭len
meslek몭  tecrübe alanlarında en az beş yıl deney몭me sah몭p olmaları ve ayrıca  l몭sans düzey몭nde öğren몭m görmüş olmaları
şarttır.

(3) Başka  unvanlarla  몭st몭hdam ed몭lseler  dah몭  yetk몭  ve  görevler몭  몭t몭barıyla  genel müdür  yardımcısına  denk  veya
daha üst konumlarda görev yapan d몭ğer yönet몭c몭ler de bu Yönetmel몭ğ몭n genel müdür yardımcılarına 몭l몭şk몭n hükümler몭ne
tab몭d몭r.

(4) Genel müdürün  bulunmadığı  hallerde  genel müdür  몭le  aynı  n몭tel몭kler몭  ha몭z  olmak kaydıyla  yönet몭m kurulu
toplantılarına  genel  müdür  vek몭l몭  olarak  katılacaklar  ve  hang몭  hallerde  bu  toplantılara  katılacakları  yönet몭m  kurulunca
bel몭rlen몭r.

(5) Varlık yönet몭m ş몭rketler몭n몭n yönet몭m kurulu üyeler몭n몭n, genel müdürler몭n몭n ve genel müdür yardımcılarının,
atanmalarından veya seç몭lmeler몭nden sonra b몭r ay 몭ç몭nde, varlık yönet몭m ş몭rket몭 tarafından Kuruma h몭taben düzenlenecek
b몭r yazı ek몭nde;

a) Meslek몭 tecrübeler몭n몭 ve aldıkları eğ몭t몭mler몭 몭çeren EK8’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek ayrıntılı
özgeçm몭şler몭 몭le 25/4/2006 tar몭hl몭 ve 5490 sayılı Nüfus H몭zmetler몭 Kanunu kapsamında oluşturulan s몭stemler vasıtasıyla
k몭ml몭k  ve  adres  b몭lg몭ler몭ne  elektron몭k  ortamda  ulaşılab몭lenler  har몭ç,  yabancı  uyruklu  k몭ş몭ler  몭ç몭n  k몭ml몭k  belges몭  veya
pasaportlarının noter onaylı örnekler몭,

b) Müfl몭s veya konkordato 몭lan etm몭ş olmadıklarına 몭l몭şk몭n yazılı beyanları,
c)  Kanunun  71  몭nc몭  maddes몭  uygulanan  bankalarda  veya  Kanunun  yürürlüğe  g몭rmes몭nden  önce  Tasarruf

Mevduatı S몭gorta Fonuna devred몭lm몭ş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sah몭p
olmadığına veya kontrolü el몭nde bulundurmadığına da몭r noter huzurunda 몭mza edecekler몭 b몭rer taahhütname (EK6) 몭le bu
hususlara 몭l몭şk몭n olarak Tasarruf Mevduatı S몭gorta Fonundan tem몭n edecekler몭 belgeler,

ç)  Tasf몭yeye  tab몭  tutulan  bankerler  몭le  몭rad몭  tasf몭ye  har몭c몭nde  faal몭yet  몭zn몭  kaldırılan  varlık  yönet몭m,  faktor몭ng,
f몭nansal k몭ralama, f몭nansman ve s몭gorta ş몭rketler몭 몭le para ve sermaye p몭yasalarında faal몭yet gösteren kurumlarda doğrudan
veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sah몭p olmadığına veya kontrolü el몭nde bulundurmadığına da몭r  noter
huzurunda 몭mza edecekler몭 b몭rer taahhütname (EK7),

d) Arş몭v kaydını da 몭çeren son altı ay 몭ç몭nde alınmış adl몭 s몭c몭l belgeler몭,
e) Atanmalarına veya seç몭lmeler몭ne 몭l몭şk몭n genel kurul ya da yönet몭m kurulu kararının b몭r örneğ몭,
Kuruma gönder몭l몭r.
(6) Genel müdür ve genel müdür yardımcıları  몭ç몭n  beş몭nc몭  fıkradak몭  belgelere  몭lave  olarak  l몭sans  d몭plomasının

noter onaylı b몭r örneğ몭 Kuruma gönder몭l몭r.
(7)  Yönet몭m  kurulu  üyeler몭,  genel  müdür  ve  genel  müdür  yardımcılarının  herhang몭  b몭r  nedenle  görevden

ayrılmaları hal몭nde, bu durum görevden ayrılma tar몭h몭nden 몭t몭baren b몭r ay 몭ç몭nde Kuruma b몭ld몭r몭l몭r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İç S몭stemler
İç s몭stemler몭n tes몭s몭
MADDE  11  –  (1)  Varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭,  maruz  kaldıkları  r몭skler몭n  몭zlenmes몭,  kontrolünün  sağlanması,

faal몭yetler몭n몭n kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değ몭şen koşullara uygun ve yönet몭m kuruluna bağlı olarak görev yapacak
yeterl몭 ve etk몭n b몭r r몭sk yönet몭m몭 ve 몭ç kontrol s몭stem몭 kurmak ve 몭şletmekle yükümlüdürler.

(2) Varlık yönet몭m ş몭rketler몭, r몭sk yönet몭m몭 ve 몭ç kontrol s몭stemler몭n몭 bu Yönetmel몭ğe uygun olarak tes몭s etmekle
bu  s몭stemler몭n  몭şlerl몭ğ몭n몭,  uygunluğunu,  etk몭nl몭ğ몭n몭  ve  yeterl몭l몭ğ몭n몭  sağlamakla  bu  s몭stemler  몭le  muhasebe  ve  raporlama
s몭stemler몭n몭n Kanun ve 몭lg몭l몭 düzenlemeler çerçeves몭nde 몭şley몭ş몭n몭 ve üret몭len b몭lg몭ler몭n güven몭l몭r, doğru, tam, 몭zleneb몭l몭r,



tutarlı ve 몭ht몭yacı karşılayacak uygun b몭ç몭m ve n몭tel몭kte olmasını sağlamakla yükümlüdür ve bu yükümlülük münhasıran
yönet몭m kuruluna a몭tt몭r.

(3)  Varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭,  faal몭yetler몭n몭n  mevzuata,  몭ç  düzenlemeler몭ne  ve  faal몭yetler몭n몭n  mah몭yet몭ne  uygun
olarak  yürütülmes몭n몭,  muhasebe  ve  raporlama  s몭stem몭n몭n  bütünlüğünü,  güven몭l몭rl몭ğ몭n몭  ve  b몭lg몭ler몭n  zamanında  elde
ed몭leb몭l몭rl몭ğ몭n몭 her sev몭yedek몭 personel몭 tarafından uyulacak ve uygulanacak sürekl몭 kontrol faal몭yetler몭 몭le sağlamak üzere
etk몭n ve yeterl몭 몭ç kontrol s몭stem몭 tes몭s etmek zorundadır. İç kontrol faal몭yetler몭 yönet몭m kuruluna bağlı olarak çalışacak,
varlık  yönet몭m  ş몭rket몭n몭n  faal몭yet  yapısı  ve  kapsamıyla  uyumlu  sayıda  olmak  üzere  asgar몭  b몭r  k몭ş몭den  oluşan  ve
münhasıran  몭ç  kontrol  faal몭yetler몭  몭le  몭şt몭gal  eden  몭ç  kontrol  personel몭  vasıtasıyla  gerçekleşt몭r몭l몭r.  İç  kontrol  personel몭
tarafından, gerçekleşt몭r몭len 몭ç kontrol faal몭yetler몭ne 몭l몭şk몭n olarak Haz몭ran ve Aralık aylarını tak몭p eden b몭r ay 몭ç몭nde yılda
몭k몭 kez olmak üzere yönet몭m kuruluna veya yönet몭m kurulunun bel몭rleyeceğ몭 genel müdür dışındak몭 b몭r yönet몭m kurulu
üyes몭ne raporlama yapılır.

(4) İç kontrol s몭stem몭n몭n etk몭n ve yeterl몭 b몭r şek몭lde çalışab몭lmes몭 몭ç몭n;
a)  Varlık  yönet몭m  ş몭rket몭  bünyes몭nde  몭şlevsel  görev  ayrımının  tes몭s  ed몭lmes몭,  sorumlulukların  paylaştırılması,

yetk몭  ve  sorumlulukların  açıkça  ve  yazılı  olarak  bel몭rlenerek  uygulama  esasları  몭le  b몭rl몭kte  yönet몭m  kurulu  tarafından
onaylanması,

b) İç kontrol faal몭yetler몭n몭n oluşturulması,
c) Varlık yönet몭m ş몭rket몭n몭n  몭ş  süreçler몭 üzer몭nde kontroller몭n ve  몭ş adımlarının göster몭ld몭ğ몭  몭ş akım şemalarının

oluşturulması,
gerekl몭d몭r.
(5) Varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭,  faal몭yetler몭n몭  etk몭n  ve  güvenl몭  b몭r  şek몭lde  sürdüreb몭lmek  amacıyla  uygun  b몭r  r몭sk

yönet몭m몭 s몭stem몭  tes몭s etmek ve bu kapsamda r몭sk pol몭t몭kalarını oluşturmak, uygulamak, maruz kaldıkları  r몭skler몭  tesp몭t
etmek,  değerlend몭rmek,  raporlamak  ve  yönetmek  몭ç몭n  gerekl몭  önlemler몭  almak  zorundadır.  R몭sk  yönet몭m몭  faal몭yetler몭
yönet몭m kuruluna bağlı olarak çalışacak r몭sk yönet몭m몭 b몭r몭m몭 ve personel몭 tarafından yürütülür.

B몭lg몭 s몭stemler몭n몭n tes몭s몭
MADDE 12 – (1) Varlık yönet몭m ş몭rketler몭 nezd몭nde oluşturulacak b몭lg몭 s몭stemler몭, varlık yönet몭m ş몭rketler몭n몭n

ölçeğ몭, faal몭yetler몭n몭n n몭tel몭ğ몭 ve karmaşıklığı 몭le uyumlu olarak yapılandırılır. B몭lg몭 s몭stemler몭, varlık yönet몭m ş몭rketler몭 몭le
몭lg몭l몭  tüm  b몭lg몭ler몭n  elektron몭k  ortamda  güvenl몭  b몭r  şek몭lde  saklanmasına  ve  kullanılmasına  몭mkân  verecek  yapıda
oluşturulur.  B몭lg몭  s몭stemler몭n몭n  güven몭l몭rl몭ğ몭n몭n  sağlanması  ve  düzenl몭  olarak  güncellenerek  gerekl몭  değ몭ş몭kl몭kler몭n
yapılması zorunludur.

Muhasebe ve f몭nansal raporlama s몭stem몭
MADDE  13  –  (1)  Varlık  yönet몭m  ş몭rket몭;  Kamu  Gözet몭m몭,  Muhasebe  ve  Denet몭m  Standartları  Kurumu

tarafından  bel몭rlenen  usul  ve  esaslar  çerçeves몭nde  tüm  몭şlemler몭n몭  gerçek  mah몭yetler몭ne  uygun  surette,  her  b몭r  몭şlem
bazında zamanında ve doğru b몭r şek몭lde muhasebeleşt몭rmek, f몭nansal raporlarını b몭lg몭 ed몭nme 몭ht몭yacını karşılayab몭lecek
b몭ç몭m ve 몭çer몭kte, anlaşılır, güven몭l몭r ve karşılaştırılab몭l몭r, denet몭me, anal몭ze ve yorumlamaya elver몭şl몭, zamanında ve doğru
şek몭lde düzenlemek zorundadır. F몭nansal raporlarda yer ver몭len b몭lg몭ler몭n muhasebe kayıtları 몭le uyumlu olması şarttır.

(2) Varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭 Türk몭ye Muhasebe  Standartları  몭le Tekdüzen Hesap  Planı Hakkında Yönetmel몭ğe
göre  kayıt  tutmaya  elver몭şl몭  b몭r  muhasebe  ve  f몭nansal  raporlama  s몭stem몭ne  sah몭p  olmakla  ve  söz  konusu Yönetmel몭k
uyarınca  Kurul  tarafından  bel몭rlenen  Bankalarca  Uygulanacak  Tekdüzen  Hesap  Planı  ve  İzahnames몭nde  yer  ver몭len
hesaplardan  faal몭yet  몭z몭nler몭  kapsamındak몭  uygun  hesapları  kullanmak  suret몭  몭le  tüm  몭şlemler몭n몭  Türk몭ye  Muhasebe
Standartlarına uygun olarak muhasebeleşt몭rmekle yükümlüdür.

(3) Varlık yönet몭m ş몭rketler몭, 몭şlemler몭 neden몭yle doğmuş veya doğması beklenen, ancak m몭ktarı kes몭n olarak bell몭
olmayan  zararlarını  karşılamak  amacıyla,  devraldıkları  toplam  alacaklar  몭le  d몭ğer  varlıklarını  Türk몭ye  Muhasebe
Standartları çerçeves몭nde bel몭rlenen usul ve esaslara uygun olarak değerler ve karşılığa tab몭 tutarlar. Devralınan alacaklara
몭l몭şk몭n olarak değerleme yapılırken mal몭 tablo hazırlama tar몭h몭nden 몭t몭baren 10 yıl 몭ç몭ndek몭 beklenen nak몭t akışları d몭kkate
alınır.

 (4) Toplu muhasebeleşt몭rme gerekt몭ren 몭şlemler 몭le ger몭 valörlü 몭şlemler varlık yönet몭m ş몭rket몭  tarafından ancak
몭st몭sna몭  hallerde gerçekleşt몭r몭leb몭l몭r  ve bu  몭şlemler몭n  doğruluğunu  ve mutabakatını  gösteren  çalışma  kağıtları  ay  sonları
몭t몭barıyla hazırlanır, kayıt altına alınır ve denet몭me hazır halde bulundurulur.

  (5)  Varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭n몭n  nam  ve  hesabına  yapılan  tüm  tahs몭latların,  몭lg몭l몭ler  tarafından  söz  konusu
tahs몭latlar üzer몭nden mahsup ed몭len h몭zmet bedeller몭 de dah몭l olmak üzere, varlık yönet몭m ş몭rket몭n몭n muhasebe kayıtlarına
yansıtılması zorunludur. Her ne ad altında olursa olsun asıl ve d몭ğer borçlulardan muhasebe kayıtlarına yansıtılmayan b몭r
tahs몭lat  yapılamaz.  19/3/1969  tar몭hl몭  ve 1136  sayılı Avukatlık Kanununun 164 üncü maddes몭  uyarınca doğrudan vek몭l
tarafından tahs몭l ed몭len vekalet ücretler몭 몭ç몭n bu hüküm uygulanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Faal몭yet Alanı ve Denet몭m

Faal몭yet alanı
MADDE 14 – (1) Varlık yönet몭m ş몭rketler몭;
a) S몭gortacılık alanı dışında faal몭yet gösteren kaynak kuruluşların ana faal몭yet konularından doğan alacakları ve

d몭ğer varlıkları 몭le s몭gortacılık alanında faal몭yet gösteren kaynak kuruluşların yalnızca kred몭 s몭gortası h몭zmet몭nden doğan
alacaklarını devralab몭l몭r, devredeb몭l몭r, devraldığı alacakları tahs몭l edeb몭l몭r, varlıkları nakde çev몭reb몭l몭r veya bunları yen몭den
yapılandırarak devredeb몭l몭r.

b) Alacakların  tahs몭l몭  amacıyla  ed몭nd몭ğ몭  gayr몭menkul  veya  sa몭r  mal,  hak  ve  varlıkları  몭şleteb몭l몭r,  k몭ralayab몭l몭r,
tem몭nata konu edeb몭l몭r, devredeb몭l몭r ve bunlara yatırım yapab몭l몭r.



c) Sağlanan f몭nansman toplamının özkaynaklarının üç katını geçmemes몭 şartıyla alacaklarını tahs몭l etmek amacıyla
borçlularına 몭lave f몭nansman sağlayab몭l몭r.

ç)  Kaynak  kuruluşların  ana  faal몭yet  konularından  doğan  alacakları  몭le  d몭ğer  varlıklarının  tahs몭latı,  yen몭den
yapılandırılması veya üçüncü k몭ş몭lere devr몭 konularında aracılık, destek ve danışmanlık h몭zmet몭 vereb몭l몭r.

d) Ana faal몭yetler몭n몭 gerçekleşt몭rmek üzere sermaye p몭yasası mevzuatı dâh몭l몭nde ve gerekl몭 몭z몭nler몭 almak kaydıyla
faal몭yette bulunab몭l몭r ve menkul kıymet 몭hraç edeb몭l몭r, fon kurab몭l몭r, 몭hraç ed몭lm몭ş menkul kıymetlere yatırım yapab몭l몭r.

e) Alacaklardan dolayı ed몭n몭lmek zorunda kalınan  몭şt몭rak payları dışında, yalnızca  faal몭yetler몭n몭 gerçekleşt몭rmek
amacıyla sınırlı olmak üzere 몭şt몭rak ed몭neb몭l몭r.

f) Ş몭rketlere kurumsal ve f몭nansal yen몭den yapılandırma alanlarında danışmanlık h몭zmet몭 vereb몭l몭r.
(2) Varlık yönet몭m ş몭rketler몭, bu maddede bel몭rlenen konular dışında faal몭yette bulunamaz. Banka ve d몭ğer mal몭

kurumların  alacakları  몭le  d몭ğer  varlıklarının  devralınmasına  münhasır  olarak,  alacağını  veya  d몭ğer  varlığını  devraldığı
banka  veya  d몭ğer mal몭  kurumlar  몭le  Kanunun  48  몭nc몭  maddes몭nde  düzenlenen  kred몭  tanımına  uygun  b몭r  kred몭  몭l몭şk몭s몭
kuramaz.

(3) Varlık yönet몭m ş몭rketler몭n몭n, alacaklarından dolayı ed몭nmek zorunda kaldıkları  몭şt몭rak payları dışında  몭şt몭rak
ed몭neb몭lmes몭 Kurumun 몭zn몭ne tab몭d몭r. İşt몭rak몭n ed몭n몭lme gerekçes몭n몭n ş몭rket몭n mal몭 planlaması ve beklenen nak몭t akışlarını
da  몭çerecek  şek몭lde  yazılı  hale  get몭r몭lmes몭  ve  konu  몭le  몭lg몭l몭  alınacak  yönet몭m  kurulu  kararı  몭le  b몭rl몭kte  Kuruma
başvurulması zorunludur. Kurum 몭zn몭 sonrasında 몭şt몭rak ed몭n몭m süreçler몭n몭n tamamlanmasını müteak몭p on beş gün 몭ç몭nde
sürec몭n tamamlandığına  몭l몭şk몭n Kuruma b몭lg몭  ver몭l몭r. Varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭n몭n,  bu madde  uyarınca  몭şt몭rak  edecekler몭
ortaklıkların, sermayes몭n몭n veya oy hakkı toplamının en az yüzde onuna sah몭p olması şarttır.

(4) Varlık yönet몭m ş몭rketler몭n몭n devraldıkları alacaklardan dolayı ed몭nmek zorunda kaldıkları 몭şt몭rakler 몭ç몭n üçüncü
fıkra hükümler몭 uygulanmaz. Bu kapsamdak몭  몭şt몭rakler  몭ç몭n ed몭n몭m  tar몭h몭nden  몭t몭baren on beş  gün  몭ç몭nde Kuruma b몭lg몭
ver몭lmes몭 zorunludur.

(5)  B몭r몭nc몭  fıkranın  (c)  bend몭  kapsamında  yapılan  몭şlemler  hakkında  Kuruma  b몭ld몭r몭m  yapılması
zorunludur.Yapılacak b몭ld몭r몭mde sağlanan f몭nansmanın arkasındak몭 mal몭 planlama ve beklenen nak몭t akışlarını da 몭çeren
f몭nansman sağlanma gerekçes몭ne yer ver몭l몭r.

Bağımsız denet몭m
MADDE  15  –  (1)  Varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭n몭n  bağımsız  denet몭m몭  6102  sayılı  Kanun,  660  sayılı  Kanun

Hükmünde Kararname ve 몭lg몭l몭 mevzuat çerçeves몭nde yapılır.
(2)  Varlık  yönet몭m  ş몭rket몭n몭n  yıl  sonu  konsol몭de  olmayan  f몭nansal  tablolarına  몭l몭şk몭n  bağımsız  denet몭m

raporlarının tak몭p eden yılın 15 N몭san tar몭h몭ne kadar Kurum ver몭 tabanına raporlanması zorunludur.
(3) Varlık yönet몭m ş몭rketler몭n몭n bağımsız denet몭mden geçm몭ş f몭nansal tabloları varlık yönet몭m ş몭rketler몭n몭n 몭nternet

sayfalarında yayımlanır.
Denet몭m, gözet몭m ve b몭lg몭 verme
MADDE 16 – (1) Varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭,  varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭n몭n  ortakları,  varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭n몭n

kontrol  ett몭ğ몭  ortaklıklar  ve  몭lg몭l몭  d몭ğer  gerçek  ve  tüzel  k몭ş몭ler  bu  Yönetmel몭k  hükümler몭yle  몭lg몭l몭  olarak  Kurum  ve
Kurumun yer몭nde denet몭m yapmaya yetk몭l몭 meslek personel몭 tarafından 몭stenecek her türlü b몭lg몭 ve belgey몭 vermek, defter
ve belgeler몭n몭 몭braz etmek, 몭ncelemeye hazır bulundurmak ve tüm b몭lg몭 몭şlem s몭stem몭n몭 denet몭m amaçlarına uygun olarak
yer몭nde denet몭me açmakla yükümlüdür.

(2)  Mal몭  bünyeler몭n몭  c몭dd몭  şek몭lde  olumsuz  etk몭leyecek  durumların  tesp몭t몭  hal몭nde,  Kurum  varlık  yönet몭m
ş몭rketler몭nden gerekl몭 her türlü tedb몭r몭n alınmasını 몭stemeye yetk몭l몭d몭r. Varlık yönet몭m ş몭rketler몭 Kurum tarafından 몭stenen
tedb몭rler몭 Kurumca bel몭rlenen süreler 몭ç몭nde almak ve uygulamakla yükümlüdür.

(3) Varlık yönet몭m ş몭rketler몭, şek몭l ve kapsamı Kurumca bel몭rlenen f몭nansal tablolar ve 몭stat몭st몭k몭 b몭lg몭ler몭 몭sten몭len
süre ve yöntemlerle Kuruma göndermek zorundadır.

Faal몭yet 몭zn몭n몭n 몭ptal몭 ve d몭ğer yaptırımlar
MADDE  17  –  (1)  4  üncü  madden몭n  몭k몭nc몭  fıkrasında  bel몭rlenen  şartları  ya  da  ortakları,  kurucularda  aranan

şartları kaybeden, 14 üncü madden몭n 몭k몭nc몭 fıkrasına aykırı 몭şlem yaptığı tesp몭t ed몭len, 16 ncı madde uyarınca Kurumca
몭stenen  tedb몭rler몭  bel몭rlenen  sürelerde  almayan,  Kurumca  talep  ed몭len  b몭lg몭  ve  belgeler몭  süres몭  몭ç몭nde  göndermeyen,
몭şlemler몭n몭  kayıt  dışı  bıraktığı  veya  gerçeğe  aykırı  olarak muhasebeleşt몭rd몭ğ몭  ya  da  bu Yönetmel몭k  hükümler몭ne  aykırı
몭şlem yaptığı tesp몭t  ed몭len varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭ne, Kurum  tarafından durumlarını mevzuat  hükümler몭ne  uygun  hale
get몭rmeler몭  몭ç몭n  üç  aya  kadar  süre  ver몭leb몭l몭r.  Kurul  tarafından  süre  ver몭lmes몭ne  gerek  görülmeyenler몭n  veya  Kurul
tarafından süre ver몭lmes몭 hal몭nde ver몭len süre 몭ç몭nde durumlarını düzeltmeyenler몭n faal몭yet 몭z몭nler몭n몭n 몭ptal ed몭lmes몭 veya
varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭n몭n  kaynak  kuruluşlar  몭le  alacaklarının  veya  d몭ğer  varlıklarının  devr몭ne  몭l몭şk몭n  yen몭  sözleşme
yapma yetk몭ler몭n몭n askıya alınması Kurulun takd몭r몭nded몭r.

(2)  İrad몭  tasf몭ye  taleb몭nde  bulunan  varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭  몭le  7  nc몭  madde  uyarınca  adres  değ몭ş몭kl몭kler몭n몭
süres몭nde b몭ld몭rmeyen ve yapılan yasal tebl몭gata rağmen adres몭nde bulunmadığı tesp몭t ed몭len varlık yönet몭m ş몭rketler몭n몭n
faal몭yet 몭zn몭 Kurulca 몭ptal ed몭l몭r.

(3) Faal몭yet 몭zn몭 몭ptal몭ne 몭l몭şk몭n Kurul kararları Resmî Gazete’de yayımlanır.
(4) Faal몭yet 몭zn몭 몭ptal ed몭lenler, Kanun ve 몭lg몭l몭 mevzuat uyarınca münhasıran varlık yönet몭m ş몭rketler몭ne tanınan

faal몭yetlerle 몭şt몭gal edemez, t몭caret unvanlarında, 몭lan ve reklamlarında veya 몭şyerler몭nde söz konusu 몭şlerle 몭şt몭gal ett몭kler몭
몭zlen몭m몭n몭 yaratacak h몭çb몭r kel몭me, dey몭m ve 몭şaret kullanamazlar.

ALTINCI BÖLÜM
Alacakların Devr몭ne ve D몭ğer İşlemlere İl몭şk몭n Süreçler

Dev몭r önces몭 süreç



MADDE 18 – (1) Kurumun denet몭m ve gözet몭m몭ne tab몭 kaynak kuruluşlar borçluyu ve tem몭natı d몭kkate alarak
borcun tahs몭l ed몭lme yüzdes몭 ve süres몭 몭le gerçeğe uygun değer몭n몭 de 몭çerecek şek몭lde 몭kt몭sad몭 neden몭n몭 yazılı hale get몭rmek
kaydıyla ana faal몭yet konularından doğan alacakları 몭le d몭ğer varlıklarını varlık yönet몭m ş몭rketler몭ne devredeb몭l몭rler. Devre
몭l몭şk몭n uygulama esasları yazılı olarak bel몭rlen몭r ve uygulanır.

(2) Kurumun denet몭m ve gözet몭m몭ne tab몭 kaynak kuruluşlar, yalnızca münfer몭t b몭r r몭sk grubunu 몭çeren alacaklar
har몭ç, alacaklarını varlık yönet몭m ş몭rketler몭ne 몭hale usulü dışında b몭r yöntem 몭le devredemezler.

(3)  Kurumun  denet몭m  ve  gözet몭m몭ne  tab몭  kaynak  kuruluşlarca,  devre  몭l몭şk몭n  몭hale  sürec몭nde  varlık  yönet몭m
ş몭rketler몭n몭n eş몭t şartlarda sürec몭 değerlend몭rmeler몭ne 몭mkan verecek b몭r takv몭m bel몭rlen몭r. Bu takv몭m doğrultusunda 몭hale
şartlarını ve devred몭lecek alacak portföyünün n몭tel몭kler몭n몭 몭çeren ve 몭haleye davet n몭tel몭ğ몭nde olan b몭r b몭lg몭lend몭rme metn몭,
kaynak kuruluşun kend몭 몭nternet sayfasında ve ana sayfada görünecek şek몭lde en az beş 몭ş günü süreyle yayınlanır.

(4) Kurumun denet몭m ve gözet몭m몭ne tab몭 kaynak kuruluş tarafından 몭haleye katılacak varlık yönet몭m ş몭rketler몭ne
몭hale önces몭  몭nceleme yapab몭lmeler몭  몭ç몭n on 몭ş gününden az olmamak üzere aynı süre ve bu süre zarfında aynı n몭tel몭kte
b몭lg몭 ve belge ver몭l몭r. Dev몭r sürec몭 몭şlet몭l몭rken ad몭l, şeffaf ve rekabetç몭 b몭r dev몭r ortamının tes몭s ed몭lmes몭 sağlanır. B몭lg몭 ve
belge paylaşımının Kanunun 73 üncü maddes몭n몭n dördüncü fıkrasına uygun olarak, taraflar arasında akded몭lecek g몭zl몭l몭k
sözleşmes몭  çerçeves몭nde  ve  sadece  몭hale  amacıyla  sınırlı  olacak  ve  몭hale  sonrasında  몭mha  ed몭lecek  şek몭lde
gerçekleşt몭r몭lmes몭 zorunludur. Söz konusu b몭lg몭 ve belge paylaşımı kapsamında asgar몭 olarak, devre konu alacağın kred몭
türü, kred몭 borçlusunun k몭ml몭ğ몭/t몭caret unvanı 몭le TCKN/VKN g몭b몭 k몭ml몭k tanımlayıcıları, borcun anaparası,  몭şlem몭ş fa몭z
ve masraf  tutarı,  fa몭z  oranı,  temerrüt  tar몭h몭,  tem몭nat  durumu,  yapılandırmaya  konu olup  olmadığı  ve  devam  eden  veya
sonuçlanmış hukuk몭 süreçlere 몭l몭şk몭n b몭lg몭ler paylaşılır. Bu b몭lg몭 paylaşımının 몭çer몭ğ몭nde yer alması gereken 몭lave unsurları
bel몭rlemeye Kurul yetk몭l몭d몭r.

Kaynak kuruluşun dev몭rle 몭lg몭l몭 yükümlülükler몭
MADDE 19 – (1) Kurumun denet몭m ve gözet몭m몭ne tab몭 kaynak kuruluşlar;
a) Alacakların devr몭nden önce borçluya, borcun, aslı ve fer몭ler몭 몭le b몭rl몭kte alacağın hang몭 varlık yönet몭m ş몭rket몭ne

devred몭leceğ몭ne da몭r b몭lg몭 vermekle ve buna 몭l몭şk몭n belge ve kayıtları denet몭me hazır bulundurmakla,
b) Alacak  devr몭n몭n  gerçekleşmes몭nden  önce  18  몭nc몭  madden몭n  dördüncü  fıkrasında  bel몭rt몭len  b몭lg몭  ve  belgeler몭

varlık yönet몭m ş몭rketler몭ne doğru ve eks몭ks몭z olarak b몭ld몭rmekle,
c)  Alacağa  dayanak  belge  ve  evraklar  몭le  몭cra/몭flas  tak몭b몭  başlatılmış  olması  hal몭nde  tak몭p  ve  varsa  dava

b몭lg몭ler몭n몭n,  kend몭  uhdes몭nde  bulunan  몭lg몭l몭  borçlunun  k몭ml몭k  tesp몭t몭n몭  sağlayacak  k몭ml몭k  b몭lg몭ler몭  몭le  güncel  몭let몭ş몭m
b몭lg몭ler몭n몭n sağlıklı ve doğru b몭r şek몭lde dev몭r sözleşmes몭 kurulmuş varlık yönet몭m ş몭rketler몭ne 몭let몭lmes몭n몭 sağlamakla,

ç) Devred몭len alacaklara 몭l몭şk몭n ş몭kâyetlere dayalı olarak varlık yönet몭m ş몭rketler몭nce kend몭ler몭ne 몭let몭len her türlü
b몭lg몭 ve belge taleb몭n몭,  taleb몭n kend몭ler몭ne 몭let몭ld몭ğ몭  tar몭hten 몭t몭baren on beş gün 몭ç몭nde,  talepte bulunan borçluya  몭letmek
suret몭yle yer몭ne get몭rmekle,

d) R몭sk Merkez몭  üyes몭  olmaları  hal몭nde  alacağın  varlık  yönet몭m  ş몭rket몭ne  devred몭ld몭ğ몭ne  da몭r R몭sk Merkez몭  ve
몭lg몭l몭 d몭ğer merc몭lere gerekl몭 b몭ld몭r몭mler몭 yapmakla,

yükümlüdür.
(2) Varlık yönet몭m ş몭rket몭ne devre konu ed몭lecek alacakların n몭tel몭kler몭, bu Yönetmel몭k hükümler몭ne uygun olarak

Kurumun denet몭m ve gözet몭m몭ne tab몭 kaynak kuruluşların yönet몭m kurullarınca ver몭ml몭l몭k 몭lkes몭, p몭yasa şartları, alacağın
tahs몭l  ed몭lme potans몭yel몭  ve  tem몭nat  durumu,  borçlunun  varlık  durumu,  yasal  tak몭plerden  alınab몭lecek  sonuçların  neler
olduğu g몭b몭 hususlar d몭kkate alınarak gel몭şt몭r몭lecek yazılı pol몭t몭ka ve prosedürler çerçeves몭nde ve gerekl몭 fayda ve mal몭yet
anal몭zler몭 yapılarak bel몭rlen몭r.

(3) Kurumun denet몭m ve gözet몭m몭ne  tab몭 kaynak kuruluşlarca,  varlık  yönet몭m  ş몭rket몭ne donuk  alacakların  yanı
sıra canlı alacaklar da devred몭leb몭l몭r. Yalnızca münfer몭t b몭r r몭sk grubunu 몭çeren  alacaklar har몭ç, canlı ve donuk alacaklar
aynı dev몭r portföyü 몭ç몭nde yer alamaz.

Devred몭len alacaklara 몭l몭şk몭n yükümlülükler
MADDE 20 – (1) Varlık yönet몭m ş몭rketler몭, devraldıkları alacaklara 몭l몭şk몭n tak몭p ve tahs몭l 몭şlemler몭ne başlamadan

önce asıl borçluların veya yasal tems몭lc몭ler몭n몭n R몭sk Merkez몭 veya elektron몭k haberleşme 몭şletmec몭ler몭n몭n rehber h몭zmetler몭
üzer몭nden  sorgulanan  ya  da  kaynak  kuruluşlardan  alınan  몭let몭ş몭m  adresler몭ne  yazılı  b몭ld몭r몭mde  bulunur.  Söz  konusu
b몭ld몭r몭m kalıcı ver몭 saklayıcısı yoluyla elektron몭k ortamda da yapılab몭l몭r.

(2) B몭r몭nc몭 fıkrada bel몭rt몭len b몭ld몭r몭mde, kaynak kuruluşun adı da bel몭rt몭lmek suret몭yle borçlunun kaynak kuruluşa
olan borcunun varlık yönet몭m ş몭rket몭ne devrolduğu ve borç hakkında b몭lg몭 alınmasını  tem몭nen varlık yönet몭m ş몭rket몭  몭le
몭let몭ş몭me  geç몭lmes몭  yönünde  b몭r  met몭n  몭le  몭lg몭l몭  varlık  yönet몭m  ş몭rket몭ne  a몭t  tüm  몭let몭ş몭m  b몭lg몭ler몭  yer  alır.  Söz  konusu
b몭ld몭r몭mde borcun detayları hakkında b몭lg몭lere yer ver몭lmez.

(3) Borçlunun 몭lg몭l몭 varlık yönet몭m ş몭rket몭 몭le 몭let몭ş몭me geçmes몭 hal몭nde yapılan 몭lk görüşmede, 21 몭nc몭 maddede
bel몭rt몭len usule uygun olarak, borcun kaynağını oluşturan  몭şlem, borcun  tarafı olan kuruluş, borcun aslı  몭le  fer’몭ler몭 ve
tutarı,  varlık  yönet몭m  ş몭rket몭nce  tak몭b몭  durumunda  borçlunun  karşılaşacağı  hukuk몭  몭şlemler  몭le  borçluların  ödemekle
yükümlü  olduğu  d몭ğer  tutarlar  doğru,  sade  ve  anlaşılır  şek몭lde  b몭ld몭r몭l몭r.  Borçlu  tarafından  몭lg몭l몭  makamlara  ödenmes몭
gereken  harç  ve masrafların  b몭ld몭r몭m  anında  net  b몭r  şek몭lde  tesp몭t  ed몭lmes몭 mümkün  몭se  bu  harç  ve masrafların  tutarı,
mümkün değ몭l 몭se borçlunun söz konusu harç ve masrafları ödemekle yükümlü olacağına 몭l몭şk몭n de borçlu b몭lg몭lend몭r몭l몭r.
Söz  konusu  몭let몭ş몭m  sırasında  borçluya  yapılan  b몭lg몭lend몭rmeler몭n  tamamı,  borçlunun  b몭r몭nc몭  fıkrada  bel몭rt몭len  몭let몭ş몭m
adresler몭ne  ya  da  borçlunun  bu  몭let몭ş몭m  sırasında  bel몭rtt몭ğ몭  d몭ğer  몭let몭ş몭m  adresler몭ne  yazılı  olarak  veya  kalıcı  ver몭
saklayıcısı yoluyla da 몭let몭l몭r.

Tahs몭lat sürec몭
MADDE 21 – (1)Varlık yönet몭m ş몭rketler몭 몭le bunlara bağlı tahs몭lat ek몭pler몭 tarafından borçluya tutar tekl몭f ed몭len



her  durumda  ve  sonrasında  uzlaşılan  tutar  ödend몭ğ몭nde  borçluya  yazılı  veya  kalıcı  ver몭  saklayıcısı  yoluyla  b몭ld몭r몭m
yapılması  ve  bu  b몭ld몭r몭m몭n  kayıt  altına  alınarak  saklanması  zorunludur.  Uzlaşılan  tutarın  ödenmes몭  durumunda  söz
konusu b몭ld몭r몭m몭n borcun sona erd몭ğ몭 b몭lg몭s몭n몭 몭çermes몭 de zorunludur.

(2) Varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭  borçluların  k몭ml몭k  ve  몭let몭ş몭m  b몭lg몭ler몭n몭  doğru  tesp몭t  etmekle  yükümlüdür. Varlık
yönet몭m ş몭rketler몭n몭n borçluya b몭ld몭rd몭ğ몭 몭let몭ş몭m b몭lg몭ler몭 üzer몭nden ş몭rket 몭le doğrudan kend몭ler몭n몭n 몭let몭ş몭m kurması ya da
borçlu 몭le 몭let몭ş몭m kurulduğu esnada borçlunun ve kend몭ler몭n몭n onay vermes몭 suret몭yle, borcu ödemek, borcu üstlenmek,
borca veya sözleşmeye katılmak 몭steyenler dışında, borçla 몭lg몭l몭 yetk몭l몭 olmayan üçüncü k몭ş몭lere borçla 몭lg몭l몭 herhang몭 b몭r
şek몭lde b몭lg몭 ver몭lemez ve bu k몭ş몭lerle 몭let몭ş몭m kurulamaz.

(3) Varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭,  borçlularla  kurulan  her  türlü  몭let몭ş몭mde Kanunun 73 üncü maddes몭  몭le  24/3/2016
tar몭hl몭 ve 6698 sayılı K몭ş몭sel Ver몭ler몭n Korunması Kanunu ve 몭lg몭l몭 mevzuat hükümler몭ne uygun davranmakla, borçluların
toplum 몭ç몭ndek몭 몭t몭barını zedeley몭c몭 몭let몭ş몭m ve tahs몭lat yöntemler몭nden kaçınmakla 몭s몭m ve sa몭r b몭lg몭 benzerl몭kler몭 neden몭yle
borçla 몭lg몭s몭 bulunmayan üçüncü k몭ş몭lerle 몭let몭ş몭m kurmamakla yükümlüdür. Varlık yönet몭m ş몭rketler몭, R몭sk Merkez몭 veya
elektron몭k  haberleşme  몭şletmec몭ler몭n몭n  rehber  h몭zmetler몭  üzer몭nden  sorgulanan  ya  da  kaynak  kuruluşlar  veya  borçlu
tarafından b몭ld몭r몭len  telefon  numaraları  üzer몭nden  borçlu  몭le  몭let몭ş몭me  geçeb몭l몭r  ve  söz  konusu  몭let몭ş몭m  sırasında  ancak
borçlu  k몭ml몭k  b몭lg몭ler몭  üzer몭nden  ya  da  sa몭r  suretle  güvenl몭k  tey몭d몭  yapılması  sonrasında  borç  hakkında  b몭lg몭  vereb몭l몭r.
Varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭,  borçlu  몭le  몭let몭ş몭m  kurduğu  telefon  numarasının  üçüncü  k몭ş몭lerce  kullanıldığını  tesp몭t  etmes몭
hal몭nde 몭lg몭l몭 numarayı s몭stemler몭nde 몭let몭ş몭mde kullanılmamak üzere pas몭f hale get몭rmekle yükümlüdür.

(4) Varlık yönet몭m ş몭rketler몭, devraldıkları alacakları ancak Kurumun denet몭m ve gözet몭m몭ne tab몭 b몭r başka banka
ya  da  d몭ğer  mal몭  kuruma  veya  Tasarruf  Mevduatı  S몭gorta  Fonuna  devredeb몭l몭r.  Devralınan  alacaklara  몭l몭şk몭n  kaynak
kuruluş 몭le borçlu arasındak몭 f몭nansman sözleşmes몭nde borçlu leh몭ne tem몭nat, kefalet, garant몭 vermek veya sa몭r suretle söz
konusu borç  몭l몭şk몭s몭n몭n  tarafı olan d몭ğer gerçek ve  tüzel k몭ş몭lere veya borçlunun yazılı muvafakat몭  olmak  şartıyla d몭ğer
üçüncü k몭ş몭lere söz konusu alacakların devr몭 bu hükme aykırılık teşk몭l etmez.

  (5)  Varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭n몭n,  sulh  yolu  몭le  ed몭n몭len  taşınmazları  몭kt몭sap  tar몭h몭nden  öncek몭  b몭r  yıl  몭ç몭nde
bağımsız değerleme ş몭rket몭 tarafından yapılan değer tesp몭t몭nde bel몭rt몭len tutarın altında, 몭cra yolu 몭le ed몭n몭len taşınmazları
몭se  ed몭n몭m  tutarının  altında  satışa  konu  etmemes몭  esastır.  Bu  hükme  aykırı  olarak  satış  yapılması  durumunda  satışın
ekonom몭k gerekçeler몭 yazılı hale get몭r몭lerek denet몭me hazır bulundurulur.

(6) Hasılat paylaşımlı dosyalarda alacağı devreden kuruluşun varlık yönet몭m ş몭rket몭nce yapılan  tahs몭latı kontrol
edeb몭lmes몭 몭ç몭n varlık yönet몭m ş몭rketler몭nce yer몭ne get몭r몭lmes몭 gereken yükümlülükler, kaynak kuruluş 몭le yapılan alacak
devr몭ne 몭l몭şk몭n sözleşmelerde açıkça düzenlen몭r.

Tak몭p sürec몭
MADDE 22 – (1) Hakkında 9/6/1932  tar몭hl몭 ve 2004  sayılı  İcra  ve  İflas Kanunu  hükümler몭  kapsamında  몭cra

veya 몭flas tak몭b몭 başlatılmamış olan borçlulardan yapılan doğrudan tahs몭lat 몭şlem ve tutarlarına 몭l몭şk몭n belgeler, borçluların
taleb몭  hal몭nde  varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭nce  ödemey몭  yapan  borçlulara  yazılı  olarak  veya  kalıcı  ver몭  saklayıcısı  yoluyla
elektron몭k ortamda 몭let몭l몭r.

(2) Borcun devralınmasından önce kaynak kuruluş tarafından başlatılmış açık 몭cra veya 몭flas tak몭b몭 bulunması ya
da varlık yönet몭m ş몭rket몭nce 몭cra veya 몭flas tak몭b몭 başlatılması hal몭nde borca 몭l몭şk몭n varlık yönet몭m ş몭rketler몭 ve Kurumun
gözet몭m  ve  denet몭m몭ne  tab몭  kaynak  kuruluşlar  tarafından  yapılan  her  türlü  tahs몭lat,  borçlunun  taleb몭  ve  gerekl몭  harcı
yatırması  hal몭nde  몭lg몭l몭  몭cra  teşk몭latına  da  b몭ld몭r몭l몭r.  Varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭,  kaynak  kuruluşlar  tarafından  yapılan
tahs몭latların 몭cra da몭reler몭ne b몭ld몭r몭lmemes몭 neden몭yle bu hükme aykırılıktan sorumlu tutulmaz.

(3) Borcun karşılıklı anlaşma yoluyla ya da doğrudan asıl ve fer’몭ler몭 몭le b몭rl몭kte ödenmes몭 hal몭nde 몭cra tak몭b몭n몭n
ortadan kaldırılmasına yönel몭k borçlu tarafından d몭ğer k몭ş몭 ve kuruluşlara yapılması gereken varsa harç, verg몭, karşı taraf
vekalet ücret몭 ve sa몭r başka ödeme ve 몭şlemler hakkında borçluya, tahs몭lat taleb몭 몭le başvurulmadan önce açık ve anlaşılır
şek몭lde b몭lg몭 ver몭l몭r. Borçluyla yürütülen görüşmelerde  toplam kapama bak몭yes몭 söz konusu masraflar da dâh몭l ed몭lerek
aktarılır.  Borçlu  hang몭  몭şlemler몭  yapması  hal몭nde  몭cra  kaydının  düşürüleceğ몭  konusunda  ve  tam  veya  kısm몭  tahs몭lat
yapılmadan  önce  varsa  몭cra  몭şlemler몭nden  veya  başka  nedenlerden  kaynaklanan  verg몭,  harç  ve  d몭ğer  yükümlülükler
hakkında b몭lg몭lend몭r몭l몭r. Yapılan b몭lg몭lend몭rme kayıt altına alınarak denet몭me hazır halde bulundurulur.

(4) Borcun veya kapak hesabının  몭cra dosyasına ödenerek  tak몭b몭n ortadan kalkması hal몭nde bu duruma  몭l몭şk몭n
R몭sk Merkez몭 ve 몭lg몭l몭 d몭ğer merc몭lere gerekl몭 b몭ld몭r몭mler yapılır.

Dış h몭zmet sağlayıcı kuruluşlar
MADDE 23 – (1) Varlık yönet몭m ş몭rketler몭n몭n esas  faal몭yetler몭n몭 kend몭 organ몭zasyonuyla gerçekleşt몭rmes몭 esas

olmakla b몭rl몭kte tahs몭lat ve tak몭p 몭şlemler몭 몭ç몭n hukuk bürosu, çağrı merkez몭, değerleme kuruluşu g몭b몭 dış h몭zmet sağlayıcı
kuruluşlarla çalışması hal몭nde bu durum varlık yönet몭m ş몭rket몭n몭n ve varlık yönet몭m ş몭rket몭 yönet몭m kurulunun mevzuat
karşısındak몭 sorumluluklarını etk몭lemez.

(2) Devralınan alacakların tak몭b몭ne yönel몭k olarak varlık yönet몭m ş몭rket몭n몭n dış h몭zmet alımı yoluyla sürel몭 ya da
süres몭z avukatlık h몭zmet몭 alması hal몭nde, h몭zmet sağlayıcılar 몭le varlık yönet몭m ş몭rketler몭 arasında bu Yönetmel몭ğ몭n  몭lg몭l몭
hükümler몭ndek몭  yükümlülüklere  uygun  b몭r  sözleşme  akded몭l몭r  ve  söz  konusu  sözleşmeler  denet몭me  hazır  b몭r  şek몭lde
bulundurulur.

F몭nansal tüket몭c몭lere 몭l몭şk몭n hükümler
MADDE 24 – (1) Devralınan alacağın borçlusunun  f몭nansal  tüket몭c몭  olduğu  hallerde  varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭

tarafından;
a) 20 nc몭 madden몭n b몭r몭nc몭 fıkrası uyarınca b몭ld몭r몭mde bulunulmasına rağmen borcun ödenmed몭ğ몭 hallerde resmî

tat몭l günler몭 ve Pazar günler몭 har몭ç olmak üzere sadece 09.0020.00 saatler몭 arasında borçluyla ya da 21  몭nc몭 madden몭n
몭k몭nc몭 fıkrasında borçla 몭lg몭l몭 veya yetk몭l몭 olduğu bel몭rt몭len d몭ğer k몭ş몭lerle 몭let몭ş몭m kurulması ve bunlar dışındak몭 k몭ş몭lerle



몭let몭ş몭m kurulmamasına yönel몭k tedb몭rler alınması,
b) Tahs몭lat konusunda 21 몭nc몭 madden몭n üçüncü fıkrasına uygun olarak, borçlunun R몭sk Merkez몭 veya elektron몭k

haberleşme  몭şletmec몭ler몭n몭n  rehber  h몭zmetler몭  üzer몭nden  sorgulanan  ya  da  kaynak  kuruluşlar  veya  borçlu  tarafından
b몭ld몭r몭len telefon numaraları üzer몭nden ve gerekl몭 güvenl몭k tey몭d몭n몭n yapılması suret몭yle 몭let몭ş몭m kurulması,

c) Borçluya ulaşılamadığı durumlarda, arama sayısının farklı telefon hatlarından yapılan aramalar da dâh몭l günde
en  fazla  üç,  mesaj  sayısının  몭se  b몭r  몭le  sınırlı  tutulması,  borçluya  ulaşıldığı  ve  konunun  aktarıldığı  durumlarda  몭se
borçlunun  kayıt  altına  alınmış  rızası  bulunmadıkça  b몭r  sonrak몭  aramaya  kadar  asgar몭  beş  몭ş  günü  geçmes몭,  borçlu
olduğuna da몭r varlık yönet몭m ş몭rket몭n몭n el몭nde somut belgeler olmadıkça borcunu kabul etmeyen, herhang몭 b몭r uzlaşmayı
reddeden ve kes몭nl몭kle aranmak 몭stemed몭ğ몭n몭 açıkça 몭fade eden k몭ş몭ler몭n aranmaması,

ç)  İnternet  s몭tes몭nde  veya  yapılan  yazılı  ve  sözlü  b몭ld몭r몭mlerde  numarası  açıkça  bel몭rt몭len  çağrı merkezler몭nden
arayan k몭ş몭n몭n borçlu olduğuna yönel몭k borçlu k몭ml몭k b몭lg몭ler몭 üzer몭nden güvenl몭k tey몭d몭 yapılmak suret몭yle borca 몭l몭şk몭n
her türlü b몭lg몭 ve belge taleb몭n몭n alınab몭ld몭ğ몭, ş몭kâyet ve 몭t몭razların kayded몭ld몭ğ몭 ve saklandığı, varlık yönet몭m ş몭rketler몭n몭n
mesa몭 saatler몭 몭ç몭nde sürekl몭l몭k arz edecek, kolay er몭ş몭leb몭len b몭r s몭stem몭n tes몭s ed몭lmes몭 ve 몭şlet몭lmes몭,

d) 20/5/2020 tar몭hl몭 ve 31132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Çağrı Merkezler몭n몭n H몭zmet Sev몭yes몭n몭n
ve Kal몭tes몭n몭n Bel몭rlenmes몭ne İl몭şk몭n Yönetmel몭ğ몭n 5 몭nc몭 ve 8 몭nc몭 maddeler몭nde bel몭rt몭len oransal sınırlara uygun olarak
çağrı merkez몭 h몭zmet몭n몭n ver몭lmes몭,

zorunludur.
(2) Varlık yönet몭m ş몭rketler몭nce, f몭nansal  tüket몭c몭lere ver몭len borç ve tahs몭lat b몭lg몭ler몭n몭n doğru, sade ve anlaşılır

olması esastır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Koruyucu Hükümler

Standart oran
MADDE  25  –  (1)  Varlık  yönet몭m  ş몭rket몭  özkaynağının,  toplam  akt몭fler몭ne  oranının  asgar몭  yüzde  üç  olarak

tutturulması ve 몭dame ett몭r몭lmes몭 zorunludur.
(2) Kurul, varlık yönet몭m ş몭rket몭n몭n akt몭f yapısını ve mal몭 bünyes몭n몭 d몭kkate alarak standart oranın artırılmasını

veya varlık yönet몭m ş몭rket몭 bazında farklı oranların uygulanmasını kararlaştırab몭l몭r.
(3)  Standart  oranı  sağlayamayan  varlık  yönet몭m  ş몭rket몭,  bu  oranı  tutturuncaya  kadar  kaynak  kuruluşlar  몭le

alacaklarının veya d몭ğer varlıklarının devr몭ne 몭l몭şk몭n yen몭 sözleşme yapamaz.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeş몭tl몭 ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmel몭kler
MADDE 26 – (1) 1/11/2006 tar몭hl몭 ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlık Yönet몭m Ş몭rketler몭n몭n

Kuruluş  ve Faal몭yet Esasları Hakkında Yönetmel몭k  몭le  11/8/2017  tar몭hl몭  ve 30151  sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan
Kamu Sermayel몭 Bankalar 몭le Bu Bankaların Bağlı Ortaklığı N몭tel몭ğ몭n몭 Ha몭z F몭nansal Kuruluşların Alacaklarının Varlık
Yönet몭m Ş몭rketler몭ne Satışı Hakkında Yönetmel몭k yürürlükten kaldırılmıştır.

İnt몭bak süres몭
GEÇİCİ  MADDE  1  –  (1)  Varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭  durumlarını  b몭r  yıl  몭ç몭nde  bu  Yönetmel몭ğ몭n  4  üncü

maddes몭n몭n  몭k몭nc몭  fıkrasının  (b)  bend몭ne  uygun  hale  get몭r몭rler.  Kurulca  uygun  görülmes몭  hal몭nde  bu  süre  b몭r  yılı
geçmemek  üzere  uzatılab몭l몭r.  Anılan  yükümlülüğü  sağlayamayan  varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭n몭n  faal몭yet  몭z몭nler몭  Kurul
tarafından 몭ptal ed몭l몭r.

(2) Bu Yönetmel몭ğ몭n yayımı tar몭h몭nden önce Kuruma kuruluş veya faal몭yet 몭zn몭 başvurusunda bulunmuş olanlar
몭ç몭n  bu Yönetmel몭ğ몭n  4  üncü maddes몭n몭n  몭k몭nc몭  fıkrasının  (b)  bend몭nde  bel몭rt몭len  tutar  otuz m몭lyon Türk L몭rası  olarak
uygulanır.  Faal몭yet  몭zn몭  alınmasını  müteak몭p  söz  konusu  varlık  yönet몭m  ş몭rketler몭  durumlarını  b몭r  yıl  몭ç몭nde  bu
Yönetmel몭ğ몭n 4 üncü maddes몭n몭n 몭k몭nc몭 fıkrasının (b) bend몭ne uygun hale get몭r몭rler.

(3) Bu Yönetmel몭ğ몭n yürürlüğe g몭rd몭ğ몭 tar몭h 몭t몭barıyla faal몭yette bulunan varlık yönet몭m ş몭rketler몭 durumlarını altı
ay 몭ç몭nde Yönetmel몭ğ몭n d몭ğer hükümler몭ne uygun hale get몭rmek zorundadırlar.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmel몭k yayımı tar몭h몭nde yürürlüğe g몭rer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmel몭k hükümler몭n몭 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
 

Ekler몭 몭ç몭n tıklayınız.

 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210714-2-1.pdf

