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VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

  
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin 

usul ve esasları düzenlemektir. 
(2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yayımı tarihinden önce kurulmuş 

olanlar da dâhil olmak üzere varlık yönetim şirketleri ve faaliyetleri bu Yönetmelik hükümlerine tâbidir. 
 
Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 ve 143 üncü maddelerine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan; 
a) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları, 
b) (Değişik:RG-5/3/2016-29644) Diğer mali kurumlar: Ana faaliyet konuları para ve sermaye 

piyasaları olan ve bu konulardaki özel kanunlara göre izin ve ruhsat ile faaliyet gösteren kurumlardan, 
finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri ve varlık yönetim şirketleri gibi 
finansman sağlama veya ödünç para verme işleriyle iştigal eden tüzel kişileri, 

c) Finansal tablo: Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen finansal tabloları, 

ç) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, 
d) (Ek:RG-5/3/2016-29644)(1) Kontrol: Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan kontrol tanımını, 
e) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, (1) 
f) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu, (1) 
g) Varlık yönetim şirketi: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar ve diğer mali kurumların 

alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacına 
yönelik olarak faaliyet göstermek üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre izin alarak kurulan şirketleri,(1) 

ğ) (Mülga:RG-2/4/2015-29314) 
ifade eder. 

  
 

İKİNCİ BÖLÜM 
 

Kuruluş ve İzne Tabi İşlemler 
 
Kuruluş şartları 
MADDE 4 – (1) Varlık yönetim şirketlerinin kuruluşlarına Kurulca izin verilir. 
(2) Varlık yönetim şirketlerinin; 
a) Anonim şirket şeklinde kurulması, 
b) (Değişik:RG-5/3/2016-29644) Ödenmiş sermayesinin yirmi milyon Türk Lirasından az 

olmaması, 
c) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması, 
ç) Ticaret unvanında "Varlık Yönetim Şirketi" ibaresinin bulunması, 



d) (Değişik:RG-2/4/2015-29314) Ana sözleşmesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olması, 

e) Kurucularının 5 inci maddede sayılan şartları taşıması, 
şarttır. 
(3) Kuruluş için gerekli olan asgari sermaye, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 

yıllık üretici fiyat endeksinin iki katının gerektirdiği miktarı geçmemek üzere Kurul kararıyla artırılabilir. 
(4) Faaliyet konuları farklı olan şirketler ana sözleşmelerini Türk Ticaret Kanunu ve bu Yönetmelik 

hükümlerine uygun olarak değiştirmek ve ikinci fıkrada belirtilen şartları taşımak üzere kuruluşta 
aranan belgelerle Kuruma başvurmak ve Kuruldan gerekli izinleri almak kaydıyla varlık yönetim şirketi 
olarak faaliyet gösterebilirler. 

 
Kurucuların nitelikleri 
MADDE 5 – (1) Varlık yönetim şirketi kurucuları ile tüzel kişi kurucularını kontrol eden gerçek ve 

tüzel kişilerin Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımaları zorunludur. 
 
Kuruluş ve faaliyet izni 
MADDE 6 – (1) Varlık yönetim şirketi kurulması veya mevcut bir şirketin varlık yönetim şirketine 

dönüşmesi için ek-1’de belirtilen belgelerle birlikte Kuruma başvurulması zorunludur. Kurum gerekli 
göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep etmeye yetkilidir. 

(2) (Değişik:RG-5/3/2016-29644) Yabancı uyruklu kişilerce temin edilecek bilgi ve belgeler 
hakkında EK-1’de yer alan hükümler kıyasen uygulanır. Bu Yönetmelik kapsamında; 

a) Yabancı uyruklu kişilerden istenilen belgelerin bu kişilerin yerleşik olduğu ülkede kayıtların 
tutulduğu bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle temin edilememesi durumunda, bu durumun ilgili 
ülkenin yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile Kuruma tevsik edilmesi zorunludur. 

b) Yabancı uyruklu kişilerden istenilen belgelerin bu kişilerin yerleşik olduğu ülkede kayıtların 
tutulduğu bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle temin edilemediği ve bu durum ilgili ülkenin 
yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile Kuruma tevsik edilemediği takdirde, söz konusu tevsikin 
yapılamayacağına dair ilgili gerçek kişi veya tüzel kişilerce yazılı olarak beyanda bulunulması 
zorunludur. 

c) Bu Yönetmelikte yer alan başvurularla ilgili olarak yurt dışından temin edilecek belgelerin ilgili 
ülkenin yetkili makamlarınca ve Türkiye’nin o ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel 
Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan 20/6/1984 tarihli ve 3028 sayılı Kanun ile kabul edilen 
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış 
olması ve başvuruya belgelerin noter onaylı tercümelerinin de eklenmesi şarttır. 

(3) Kurulca başvurunun uygun görülmesi halinde, varlık yönetim şirketi, kuruluş veya dönüşüm 
işlemlerinin mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden ve Ticaret Siciline tescil ve 
ilân işlemlerinin tamamlanmasından sonra faaliyet izni almak üzere Kuruma başvuruda bulunur. 

(4) Faaliyet izni için yapılacak başvurularda ana sözleşmenin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin 
noter onaylı bir nüshası, yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürün 8 inci ve 9 uncu maddelerde 
belirtilen şartları haiz olduklarını tevsik edici belgeler ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza 
sirkülerleri ve adres bilgilerinin Kuruma gönderilmesi gereklidir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, 
faaliyet konularını yürütebilecek yeterliliğe sahip olunduğu kanaatine varılması kaydıyla Kurulca 
faaliyet izni verilir. 

(5) (Değişik:RG-14/11/2012-28467) Kuruluş iznini takip eden yüz seksen gün içerisinde faaliyet 
izni almak üzere başvuruda bulunmayan şirketlerin kuruluş izinleri geçersiz sayılır. Faaliyet izninin 
alınmasını müteakip bir yıl içerisinde faaliyete geçmeyen ya da faaliyetlerine bir yıl süre ile kesintisiz 
ara veren şirketlerin faaliyet izni Kurulca iptal edilir. Faaliyete geçildiği tarihten itibaren yedi iş günü 
içerisinde durumun Kuruma bildirilmesi zorunludur. 

(6) (Ek:RG-5/3/2016-29644) Kurumca, faaliyet izni için başvuran şirketin sermayesinin her türlü 
muvazaadan ari olarak nakden ödenip ödenmediği ile planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek 
düzeyde olup olmadığı, uygun hizmet birimleri ile iç kontrol, muhasebe, bilgi işlem ve raporlama 
sistemlerinin kurulup kurulmadığı, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulup 



oluşturulmadığı ve personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumlulukların belirlenip 
belirlenmediği hususları incelenir. Yapılan değerlendirmeyi müteakip durumları uygun görülenlere 
Kurulca faaliyet izni verilir. Verilen izinler Resmî Gazete’de yayımlandıkları tarihten itibaren geçerlilik 
kazanır. 

 
Ana sözleşme değişikliği ve hisse devri 
MADDE 7 – (1) Varlık yönetim şirketlerinin ana sözleşmelerinin değiştirilmesinde Kurumun uygun 

görüşü aranır. Kurumca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez. Sicil 
memuru, Kurumun uygun görüşü olmaksızın ana sözleşme değişikliklerini Ticaret Siciline tescil edemez. 

(2) (Değişik:RG-5/3/2016-29644) Bir gerçek veya tüzel kişinin, varlık yönetim şirketi 
sermayesinin yüzde ellisini ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi ya da şirket kontrolünün el 
değiştirmesi Kurulun iznine tabidir. Bu kapsam dâhilinde yeni imtiyazlı pay ihracı, mevcut paylar üzerine 
imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa hakkı tesisi de bu maddede belirtilen usul ve esaslar 
çerçevesinde Kurulun iznine tabidir. Oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesinde de bu hüküm 
uygulanır. Yönetim veya denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi veya devri bu 
fıkradaki oransal sınırlara bakılmaksızın Kurulun iznine tâbidir. İzin alınmadan yapılan pay devirleri pay 
defterine kaydolunmaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. 

(3) Yönetim veya denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerine sahip olan 
ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır. 

(4) Varlık yönetim şirketi sermayesinin yüzde elli veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin 
sermayesinin ikinci fıkrada belirtilen oran veya esaslar dâhilinde el değiştirmesi Kurulun iznine bağlıdır. 
Bu hüküm tüzel kişi ortağın yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye 
ait olması halinde gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar uygulanır. 

(5) Bu madde kapsamındaki hisse devir izinleri, devralan ortağın kurucularda aranan nitelikleri 
taşıması şartıyla verilebilir. 

  
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

Kurumsal Yönetim 
 
Yönetim kurulu 
MADDE 8 – (1) Varlık yönetim şirketlerinin yönetim kurulları beş kişiden az olamaz. Varlık 

yönetim şirketlerinde görev alacak yönetim kurulu üyelerinin, Kanunun 8 inci maddesinin birinci 
fıkrasında belirtilen şartları (e) ve (g) bentleri hariç olmak üzere taşımaları, yarıdan bir fazlasının, hukuk, 
iktisat, işletme, maliye, bankacılık, kamu yönetimi, mühendislik dallarında lisans veya lisansüstü 
düzeyinde öğrenim görmüş veya finans veya işletmecilik alanında en az beş yıllık mesleki tecrübeye 
sahip olmaları şartı aranır. 

 
Genel müdür 
MADDE 9 – (1) Varlık yönetim şirketlerinde genel müdür olarak görev yapacak kişilerin Kanunun 

8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları (e) ve (g) bentleri hariç olmak üzere taşımaları, 
hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık ve kamu yönetimi, mühendislik dallarında lisans veya 
lisansüstü düzeyinde öğrenim görmüş veya finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki 
tecrübeye sahip olmaları şartı aranır. 

 
Genel müdür ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirimler 
MADDE 10 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-5/3/2016-29644) 
(1) Yönetim kurulu üyeliğine seçilenler veya herhangi bir nedenle boşalma hâlinde 

görevlendirilenler ile genel müdür olarak atananların, atanmalarını veya seçilmelerini müteakip bir ay 



içerisinde bu Yönetmelikte aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgeler ve atanmalarına veya 
seçilmelerine ilişkin karar örneği ile birlikte Kuruma bildirilmesi şarttır. 

(2) Varlık yönetim şirketi genel müdürü ve yönetim kurulu üyelerinin, atanma veya 
seçilmelerinden sonra bir ay içinde, şirket tarafından Kuruma hitaben düzenlenecek bir yazı ekinde; 

a) Mesleki tecrübelerini ve aldıkları eğitimleri içeren EK-8’de yer alan örneğe uygun olarak 
düzenlenecek ayrıntılı özgeçmişleri ile 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 
kapsamında oluşturulan sistemler vasıtasıyla kimlik ve adres bilgilerine elektronik ortamda 
ulaşılabilenler hariç, yabancı uyruklu kişiler için kimlik belgesi veya pasaportlarının noter onaylı 
örnekleri, 

b) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin yazılı beyanları, 
c) Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on 
veya daha fazla paya sahip olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına dair noter huzurunda 
imza edecekleri birer taahhütname (EK-6) ile bu hususlara ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonundan temin edecekleri belgeler, 

ç) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan varlık yönetim, 
faktoring, finansal kiralama, finansman ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet 
gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığına 
veya kontrolü elinde bulundurmadığına dair noter huzurunda imza edecekleri birer taahhütname (EK-
7), 

d) Arşiv kaydını da içeren son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri, 
e) Atanmalarına veya seçilmelerine ilişkin genel kurul ya da yönetim kurulu kararının bir örneği, 
Kuruma gönderilir. 
(3) Genel müdürler için ikinci fıkradaki belgelere ilave olarak lisans diplomasının noter onaylı bir 

örneği Kuruma gönderilir. 
(4) Genel müdürün bulunmadığı hallerde genel müdür ile aynı nitelikleri haiz olmak kaydıyla 

yönetim kurulu toplantılarına genel müdür vekili olarak katılacaklar ve hangi hallerde bu toplantılara 
katılacakları yönetim kurulunca belirlenir. 

(5) Yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürlerin herhangi bir nedenle görevden ayrılmaları 
halinde bu durum bir ay içinde Kuruma bildirilir. 

 
İç kontrol sistemi 
MADDE 10/A – (Ek:RG-5/3/2016-29644) 
(1) Varlık yönetim şirketleri, faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer 

mevzuata, şirket içi politika, kural ve teamüllere uygun olarak yürütülmesi ve bilgilerin zamanında elde 
edilebilirliğinin sağlanması amacıyla yeterli ve etkin bir iç kontrol sistemi oluşturur. 

(2) İç kontrol sisteminden beklenen amacın sağlanabilmesi için; 
a) Şirket bünyesinde işlevsel görev ayrımının tesis edilmesi, sorumlulukların paylaştırılması, yetki 

ve sorumlulukların açıkça ve yazılı olarak belirlenmesi, 
b) İç kontrol faaliyetlerinin oluşturulması, 
c) Şirketin iş süreçleri üzerinde kontrollerin ve iş adımlarının gösterildiği iş akım şemalarının 

oluşturulması, 
ç) Bilgi sistemlerinin faaliyetlerin yapısına ve karmaşıklık düzeyine uygun olarak tesis edilmesi, 
gereklidir. 
(3) İç kontrol sistemi ile iç kontrol faaliyetleri ve bunların nasıl icra edileceği tüm faaliyetlerin 

nitelikleri dikkate alınarak tasarlanır. İç kontrol faaliyetlerinin tasarımında; 
a) Şirket bünyesinde üretilen bilginin güvenilir, tam, izlenebilir, tutarlı ve ihtiyacı karşılayacak 

uygun biçim ve nitelikte olmasının, 
b) Gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi planlanan tüm faaliyet, işlem ve ürünlerin Kanuna ve 

ilgili diğer mevzuata, şirket içi politika ve kurallar ile teamüllere uyumunun, 
sağlanması esastır. 



(4) İç kontrol faaliyetleri, yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun belirleyeceği genel müdür 
dışındaki bir yönetim kurulu üyesine bağlı olarak yürütülür. İç kontrol faaliyetleri, şirketin faaliyet yapısı 
ve kapsamıyla uyumlu sayıda olmak üzere asgari bir kişiden oluşan ve münhasıran iç kontrol faaliyetleri 
ile iştigal eden iç kontrol personeli vasıtasıyla gerçekleştirilir. İç kontrol personeli tarafından, 
gerçekleştirilen iç kontrol faaliyetlerine ilişkin olarak haziran ve aralık sonu itibarıyla yılda iki kez 
yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun belirleyeceği genel müdür dışındaki bir yönetim kurulu 
üyesine raporlama yapılır. 

 
Bilgi sistemlerinin tesisi ve risk yönetimi 
MADDE 10/B – (Ek:RG-5/3/2016-29644 
(1) Varlık yönetim şirketi nezdinde oluşturulacak bilgi sistemleri, şirketin ölçeği ve faaliyetleri ile 

uyumlu olarak yapılandırılır. 
(2) Bilgi sistemleri, şirketle ilgili tüm bilgilerin elektronik ortamda güvenli bir şekilde 

saklanmasına ve kullanılmasına imkan verecek yapıda oluşturulur. Bilgi sistemlerinin güvenilirliğinin 
sağlanması ve düzenli olarak güncellenerek gerekli değişikliklerin yapılması zorunludur. 

(3) Şirket, maruz kaldığı risklerin tespiti ve değerlendirilmesi için gerekli önlemleri alır. 
  
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

Faaliyet ve Denetime İlişkin Hükümler 
 
Faaliyet alanı 
MADDE 11 – (1) Varlık yönetim şirketleri, 
a) (Değişik:RG-14/11/2012-28467) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar 

ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile 
diğer varlıklarını satın alabilir, satabilir, satın aldığı alacakları tahsil edebilir, varlıkları nakde çevirebilir 
veya bunları yeniden yapılandırarak satabilir. 

b) Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletebilir, 
kiralayabilir ve bunlara yatırım yapabilir. 

c) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir. 
ç) (Değişik:RG-5/3/2016-29644) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve 

kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer 
varlıklarının tahsilatı, yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışı konularında aracılık, destek 
ve danışmanlık hizmeti verebilir. 

d) (Değişik:RG-5/3/2016-29644) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası 
mevzuatı dâhilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunabilir ve menkul kıymet ihraç 
edebilir, ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapabilir. 

e) Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinebilir. 
f) (Değişik:RG-5/3/2016-29644) Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma 

alanlarında danışmanlık hizmeti verebilir. 
g) (Mülga:RG-5/3/2016-29644) 
(2) Varlık yönetim şirketleri, bu maddede belirlenen konular dışında faaliyette bulunamaz. Banka 

ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınmasına münhasır olarak, alacağını 
veya diğer varlığını satın aldığı banka veya diğer mali kurumlardan kredi kullanamazlar. 

 
Asgari iştirak oranı 
MADDE 12 – (1) Varlık yönetim şirketlerinin, 11 inci madde uyarınca iştirak edecekleri 

ortaklıkların, sermayesinin veya oy hakkı toplamının en az yüzde onuna sahip olması şarttır. 
 
 
 



Denetim 
MADDE 13 – (Değişik:RG-2/4/2015-29314) 
(1) Varlık yönetim şirketlerinin bağımsız denetimi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 26/9/2011 

tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır. 

(2) Mali bünyelerini ciddi şekilde olumsuz etkileyecek durumların tespiti halinde, Kurum varlık 
yönetim şirketlerinden gerekli her türlü tedbirin alınmasını istemeye yetkilidir. Varlık yönetim şirketleri 
Kurum tarafından istenen tedbirleri Kurumca belirlenen süreler içinde almak ve uygulamakla 
yükümlüdür. 

 
Bilgi verme 
MADDE 14 – (Değişik:RG-2/4/2015-29314) 
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanması çerçevesinde varlık yönetim şirketleri; 
a) Kurumun yerinde denetim yapmaya yetkili meslek personeli tarafından istenecek her türlü 

bilgi ve belgeyi vermek, defter ve belgelerini ibraz etmek ve incelemeye hazır tutmak, 
b) Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi Kuruma tevdi 

etmek 
zorundadır. 
(2) Varlık yönetim şirketlerinin yıl sonu konsolide olmayan mali tablolarına ilişkin bağımsız 

denetim raporlarının takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar Kurum veri tabanına raporlanması 
zorunludur. 

(3) (Ek:RG-5/3/2016-29644) Varlık yönetim şirketleri, şekil ve kapsamı Kurumca belirlenen mali 
tablolar ve istatistiki bilgileri istenilen süre ve yöntemlerle Kuruma göndermek zorundadır. 

 
Faaliyet izninin iptali 
MADDE 15 – (Değişik:RG-14/11/2012-28467) 
(1) (Değişik:RG-4/3/2017-29997) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirlenen şartları ya da 

ortakları, kurucularda aranan şartları kaybeden, 11 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı işlem yaptığı 
tespit edilen, 13 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca Kurumca istenen tedbirleri belirlenen sürelerde 
almayan, 14 üncü madde uyarınca Kurumca talep edilen bilgi ve belgeleri süresi içinde göndermeyen 
ya da bir takvim yılı içinde birden fazla bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı işlem yaptığı tespit 
edilen varlık yönetim şirketlerine, Kurum tarafından bu durumlarını düzeltmeleri için üç aya kadar süre 
verilir. Bu süre içinde durumlarını düzeltmeyenlerin faaliyet izinlerinin, aykırılığa konu işlemin niteliği, 
haklı ve mücbir sebeplerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, faaliyet iznini kaldırmayı gerektirecek 
derecede kusur bulunup bulunmadığı hususlarının da değerlendirilmesi suretiyle iptal edilmesi Kurulun 
takdirindedir. İradi tasfiye talebinde bulunan varlık yönetim şirketlerinin faaliyet izni Kurulca iptal 
edilir.   

(2) (Ek:RG-4/3/2017-29997)(2)  Faaliyet izni iptaline ilişkin Kurul Kararları Resmî Gazete’de 
yayımlanır. 

(3) Faaliyet izni iptal edilen varlık yönetim şirketlerinin iptal tarihinden itibaren üç ay içerisinde 
genel kurullarını toplayarak, şirket nevi ve unvanını değiştirmek veya tasfiye işlemlerini başlatmak 
üzere karar almaları zorunludur. Şirketler, gerekli değişiklikleri yaparak ticaret siciline tescilini müteakip 
ilgili Ticaret Sicili Gazetesini Kuruma gönderirler. 

(4) Faaliyet izni iptal edilenler, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca münhasıran varlık yönetim 
şirketlerine tanınan faaliyetlerle iştigal edemez, ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarında veya 
işyerlerinde söz konusu işlerle iştigal ettikleri izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret 
kullanamazlar. 

  
 
 
 
 



BEŞİNCİ BÖLÜM 
 

Çeşitli ve Son Hükümler 
 
Karşılıklar 
MADDE 16 – (1)  Varlık yönetim şirketleri, işlemleri nedeniyle doğmuş veya doğması beklenen, 

ancak miktarı kesin olarak belli olmayan zararlarını karşılamak amacıyla, devraldıkları toplam alacaklar 
ile diğer varlıklarını Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak değerler ve karşılığa tabi tutarlar. 

 
Muhasebe ve raporlama sistemi 
MADDE 17 – (1) Varlık yönetim şirketleri, 14 üncü madde kapsamında düzenleyecekleri finansal 

tablolarını Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak 
hazırlar ve yayımlarlar. 

 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 18 – (1) 1/10/2002 tarihli ve 24893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Varlık Yönetim 

Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
İntibak 
GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-5/3/2016-29644) 
(1) Varlık yönetim şirketleri 4 üncü maddede yer alan asgari sermaye şartına ilişkin hükme 

31/12/2017 tarihine kadar uyum sağlamak zorundadır. 
(2) Varlık yönetim şirketleri; durumlarını, 10/A ve 10/B maddeleri ile getirilen yükümlülüklere 

31/12/2016 tarihine kadar uygun hale getirmek zorundadır. 
(3) 1/1/2016 tarihinden önce Kuruma kuruluş veya faaliyet izni için başvuranlar hakkında birinci 

ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 
 
Yürürlük 
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

Başkanı yürütür. 
_________ 
(1) 5/3/2016 tarihli ve 29644 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasına (d) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 
  
(2) 4/3/2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 15 inci maddesine ikinci fıkra 

eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 
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