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SİRKÜLER         İstanbul, 01.09.2016  

Sayı: 2016/165        Ref: 4/165 

 

 

Konu:  

6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN 

KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN YAYINLANMIŞTIR   

 

26.08.2016 tarih ve 29813 sayılı Resmi Gazete’de “6741 Sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi 

Anonim Şirketi’nin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 

yayınlanmıştır.  

 

Kanunun amacı sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, 

yurtiçinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, 

stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt 

fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin 

kurulması, yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş., stratejik yatırım planında belirtilen hedefler ile likidite, 

yatırım, risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak; 

 

a) Yerli ve yabancı şirketlerin paylarının, Türkiye’de ve yurt dışında kurulan ihraççılara ait 

payların ve borçlanma araçlarının, kıymetli madenler ve emtiaya dayalı olarak ihraç edilen 

sermaye piyasası araçlarının, fon katılma paylarının, türev araçlarının, kira sertifikalarının, 

gayrimenkul sertifikalarının, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçlarının ve diğer araçların 

alım satımını, 

 

b) Her türlü para piyasası işlemlerini, 

 

c) Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar ile her türlü gayri maddi hakların 

değerlendirilmesini, 

 

ç) Her türlü proje geliştirme, projeye dayalı kaynak yaratma, dış proje kredisi sağlama ve 

diğer yöntemlerle kaynak temini işlemlerini, 

 

d) Her türlü ticari ve finansal faaliyetleri, 

 

ulusal ve uluslararası birincil ve ikincil piyasalarda gerçekleştirebilecektir. Şirket tarafından, 

ulusal yatırımlar ile uluslararası alanlarda diğer devletler ve/veya yabancı şirketlerce 

yapılacak yatırımlara iştirak edilebilecektir.  
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Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin yapısına ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar 

Kurulu tarafından belirlenecektir. Şirket tarafından hazırlanan Türkiye Varlık Fonu 

İçtüzüğünün ticaret siciline tescili ile Türkiye Varlık Fonu kurulacaktır. Ayrıca gerek 

görülmesi hâlinde Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar kurulabilecektir. 

 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş’nin bağlı şirketleri 

ile Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonları kapsayan üç 

yıllık stratejik yatırım planı yönetim kurulu tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu’nun 

onayı ile yürürlüğe girecektir. 

 

Bu fonların kuruluşu, yapısı, işleyişi, yönetimi ve yapacağı işlemler Türkiye Varlık Fonu 

İçtüzüğü ile Şirketin esas sözleşmesi hükümleri dâhilinde belirlenecektir. 

 

Türkiye Varlık Fonunun kaynakları; 

 

a) Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından; özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve 

Türkiye Varlık Fonuna devrine karar verilen kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme Fonundan 

Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından, 

 

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve 

varlıklardan; Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına veya Şirket 

tarafından yönetilmesine karar verilenlerden, 

 

c) Türkiye Varlık Fonu tarafından yurtiçi ve yurtdışı sermaye ve para piyasalarından ilgili 

mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın sağlanan finansman ve 

kaynaklardan, 

 

ç)   Para ve sermaye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansman ve 

kaynaklardan, 

 

oluşacaktır. 

 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş., Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından kurulacak 

diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonlar 

bağımsız denetime tabi olacaktır. Şirket, 6362 sayılı kanun kapsamında kurumsal yönetim 

düzenlemelerine uyacaktır.  

 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş., Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından kurulacak 

diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların 

bağımsız denetimden geçmiş yıllık mali tabloları ile faaliyetleri, Başbakan tarafından 

görevlendirilecek sermaye piyasaları, finans, ekonomi, maliye, bankacılık, kalkınma 

alanlarında uzman en az üç merkezi denetim elemanı tarafından bağımsız denetim standartları  
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çerçevesinde denetlenecektir. Denetim sonucunda hazırlanacak rapor her yıl haziran ayı 

sonuna kadar Bakanlar Kurulu’na sunulacaktır. 

 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş., Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından kurulacak 

diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların 

bir önceki yıla ait mali tabloları ile faaliyetleri, her yıl ekim ayında Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından, yukarıdaki şekilde hazırlanan ve Başbakanlık 

tarafından gönderilen denetim raporları üzerinden görüşülerek denetlenecektir. 

 

Muafiyet ve istisnalar 

 

Bu kanuna göre kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. ve Türkiye Varlık Fonu ile 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar gelir ve 

kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, bunların kazanç ve iratları üzerinden Gelir 

Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini de 

kapsamaktadır.  

 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.  ve Türkiye Varlık Fonu ile Türkiye Varlık Fonu 

Yönetimi A.Ş. tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar, elektrik ve havagazı tüketim vergisi 

ve yangın sigortası vergisi hariç olmak üzere Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan 

vergi, harç, katılma payı ile tasdik ücretlerinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak 

vergisinden, satın alınan ve satılan taşınmazlar ile ilgili olarak tapu ve kadastro döner sermaye 

bedellerinden ve her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetlerinden 

muaftır. 

 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. ve Türkiye Varlık Fonu ile Türkiye Varlık Fonu 

Yönetimi A.Ş.  tarafından kurulacak şirketler ve alt fonların kuruluş ve tescil işlemleri ile esas 

sözleşmesinin tescil ve ilan işlemleri de dâhil olmak üzere faaliyetleri kapsamında 

gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili düzenlenen tüm kâğıtlar damga vergisinden, tüm iş ve 

işlemleri her türlü harçtan, her ne nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben banka 

ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerine ödedikleri tutarlar ile her ne nam adı altında 

olursa olsun nakden veya hesaben lehe aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri 

vergisinden, her türlü kredi kullanım işlemleri kaynak kullanımını destekleme fonundan 

istisnadır. 

 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.  ve Türkiye Varlık Fonu ile Türkiye Varlık Fonu 

Yönetimi A.Ş.  tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar, kamu iktisadi teşebbüsleri de 

dâhil, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan veya özel kanunla kurulan kamu 

kurum, kuruluş ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara tabi 

olmayacaktır. 
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Kanunun 8. maddesinin 5. fıkrasında yer verilen pek çok kanun ile bunların ek ve 

değişikliklerine ilişkin hükümler Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.  

ile alt fonlar ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan diğer şirketler 

hakkında uygulanmayacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili 

mevzuat hükümleri Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.  tarafından istihdam edilecek 

personel hakkında uygulanmayacaktır. 

 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından kurulacak varlık kiralama şirketleri 4749 sayılı 

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesi 

çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketlerine tanınan tüm hak, istisna, indirim ve 

muafiyetlerden yararlanacaktır. Bu madde uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri, ihraç 

etmiş oldukları menkul kıymetlere ilişkin, ihraççıların tabi olduğu Borsa İstanbul Anonim 

Şirketine ödenmesi gereken kayıt ücreti ve kotasyon ücretinden muaf olacaktır. 

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda istisnaların düzenlendiği 17. maddenin 4 numaralı 

fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir. 

 

“i) Varlık ve hakların, Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlara devri ile bu varlık ve hakların 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi tarafından yönetilmesi suretiyle yapılan teslim 

ve hizmetler, 

 

Bu bent kapsamında istisna edilen işlemler bakımından, 30. maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendi hükmü uygulanmaz.” 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

6741 Sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin Kurulması İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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