18.09.2018

Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü
26 Ağustos 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29813

KANUN
TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE
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Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı sermaye p yasalarında araç çeş tl l ğ ve der nl ğ ne katkı sağlamak, yurt ç nde
kamuya a t olan varlıkları ekonom ye kazandırmak, dış kaynak tem n etmek, stratej k, büyük ölçekl yatırımlara şt rak
etmek ç n Türk ye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türk ye Varlık Fonu Yönet m
Anon m Ş rket n n (Ş rket) kurulması, yönet m ve faal yetler ne l şk n esasları düzenlemekt r.
Türk ye Varlık Fonu Yönet m Anon m Ş rket n n kuruluşu ve faal yet konusu
MADDE 2 – (1) Başbakanlığa bağlı, ana faal yet konusu bu Kanunla bel rt len Türk ye Varlık Fonu ve alt
fonların kurulması ve yönet m olan, profesyonel yönet m lkeler ne göre yönet len, özel hukuk hükümler ne tab
Türk ye Varlık Fonu Yönet m Anon m Ş rket kurulmuştur.
(2) Ş rket, bu madden n yürürlüğe g rd ğ tar hte başka h çb r şleme gerek kalmaksızın t caret s c l ne resen
tesc l olunur.
(3) Ş rket; stratej k yatırım planında bel rt len hedefler le l k d te, yatırım, r sk ve get r terc hler n d kkate
alarak;
a) Yerl ve yabancı ş rketler n paylarının, Türk ye’de ve yurt dışında kurulan hraççılara a t payların ve
borçlanma araçlarının, kıymetl madenler ve emt aya dayalı olarak hraç ed len sermaye p yasası araçlarının, fon
katılma paylarının, türev araçlarının, k ra sert f kalarının, gayr menkul sert f kalarının, özel tasarlanmış yabancı
yatırım araçlarının ve d ğer araçların alım satımını,
b) Her türlü para p yasası şlemler n ,
c) Gayr menkul ve gayr menkule dayalı haklar le her türlü gayr madd hakların değerlend r lmes n ,
ç) Her türlü proje gel şt rme, projeye dayalı kaynak yaratma, dış proje kred s sağlama ve d ğer yöntemlerle
kaynak tem n şlemler n ,
d) Her türlü t car ve f nansal faal yetler ,
ulusal ve uluslararası b r nc l ve k nc l p yasalarda gerçekleşt r l r. Ş rket tarafından, ulusal yatırımlar le
uluslararası alanlarda d ğer devletler ve/veya yabancı ş rketlerce yapılacak yatırımlara şt rak ed leb l r.
(4) Ş rket n organ zasyon yapısında; portföy yönet m b r m , araştırma b r m , muhasebe, kayıt, b lg ve belge
s stemler le düzenl ş akışı ve haberleşmey sağlayacak organ zasyon, ç kontrol ve r sk yönet m s stem le ç
denet m b r m , fon h zmet b r m le gerekl d ğer b r mler kurulur. Ş rket, faal yet konularına l şk n olarak h zmet
alımı yapab l r. Ş rket n faal yet konusu ve amacı, sermaye m ktarı, payları, payların dev r esasları, paylara tanınacak
mt yazlar, tasf ye, dev r, b rleşme, fes h, organlar, kom teler, bunların oluşumu, görev, yetk ve sorumlulukları le
çalışma usul ve esasları, hesapları ve kârlarının dağıtımı le teşk latına l şk n esaslar le sa r hususların yer aldığı esas
sözleşmes genel hükümlerle bağlı olmaksızın doğrudan tesc l ve lan ed l r.
(5) Ş rket n 50.000.000 (ell m lyon) Türk l rası olan kuruluş sermayes Özelleşt rme Fonundan karşılanır.
Tamamı ödenm ş olan bu sermayey tems l eden paylar Özelleşt rme İdares Başkanlığına a tt r.
(6) Ş rket n h sse senetler nama yazılıdır.
(7) En az beş k ş den oluşan yönet m kurulu başkan ve üyeler le genel müdür Başbakan tarafından atanır.
Yönet m kurulu başkan ve üyeler le genel müdürün ekonom , f nans, hukuk, mal ye ve bankacılık alanlarından en az
b r nde beş yıldan az olmamak üzere tecrübe sah b olmaları aranır.
Türk ye Varlık Fonu
MADDE 3 – (1) Ş rket n yapısına ve şley ş ne l şk n usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından bel rlen r.
Ş rket tarafından hazırlanan Türk ye Varlık Fonu İçtüzüğünün t caret s c l ne tesc l le Türk ye Varlık Fonu kurulur.
Ayrıca gerek görülmes hâl nde Türk ye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar kurulab l r.
(2) Ş rket ve bağlı ş rketler le Türk ye Varlık Fonu ve Türk ye Varlık Fonu bünyes nde kurulacak alt fonları
kapsayan üç yıllık stratej k yatırım planı yönet m kurulu tarafından hazırlanır ve Bakanlar Kurulunun onayı le
yürürlüğe g rer.
(3) Bu fonların kuruluşu, yapısı, şley ş , yönet m ve yapacağı şlemler Türk ye Varlık Fonu İçtüzüğü le
Ş rket esas sözleşmes hükümler dâh l nde bel rlen r.
Türk ye Varlık Fonunun kaynakları ve f nansman sağlanması
MADDE 4 – (1) Türk ye Varlık Fonunun kaynakları;
a) Özelleşt rme Yüksek Kurulu tarafından; özelleşt rme kapsam ve programında bulunan ve Türk ye Varlık
Fonuna devr ne karar ver len kuruluş ve varlıklar le Özelleşt rme Fonundan Türk ye Varlık Fonuna aktarılmasına
karar ver len nak t fazlasından,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ht yaç fazlası gel r, kaynak ve varlıklardan;
Bakanlar Kurulu tarafından Türk ye Varlık Fonuna aktarılmasına veya Ş rket tarafından yönet lmes ne karar
ver lenlerden,
c) Türk ye Varlık Fonu tarafından yurt ç ve yurtdışı sermaye ve para p yasalarından lg l mevzuat
kapsamında yer alan z n ve onaylar aranmaksızın sağlanan f nansman ve kaynaklardan,
ç) Para ve sermaye p yasaları dışında d ğer yöntemlerle sağlanan f nansman ve kaynaklardan,
oluşur.
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(2) Sermaye p yasası aracı hraçlarında her b r hraca özgü olarak Ş rket n gerek duyması hâl nde 6/12/2012
tar hl ve 6362 sayılı Sermaye P yasası Kanunu ve lg l mevzuatta öngörülen yöntemler zleneb l r. Bu durumda 6362
sayılı Kanun çerçeves nde Kurul ücret ödenmez.
(3) F nansman sağlanırken Türk ye Varlık Fonu portföyü üzer nde tem nat, reh n, kefalet ve potek tes s
ed leb l r.
(4) Ş rket tarafından gayr menkuller, gayr menkul projes veya b r gayr menkule bağlı hak ve faydaların bell
b r tar htek değer , bu değer etk leyen gayr menkulün n tel ğ , p yasa ve çevre koşulları anal z ed lerek uluslararası
alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçeves nde değerlemek üzere Sermaye P yasası Kurulu l stes nde yer
alan gayr menkul değerleme ş rketler le anlaşılab l r.
Varlık ve hakların Türk ye Varlık Fonu adına tesc l
MADDE 5 – (1) Türk ye Varlık Fonuna devred len varlıklar ve haklar le Ş rket tarafından gerçekleşt r len
faal yetler net ces nde elde ed len tesc le tab olab len d ğer her türlü değer lg l s c l ne veya kütüğüne Türk ye Varlık
Fonu adına tesc l ed l r. Türk ye Varlık Fonu, bu madde kapsamındak tesc l şlemler le sınırlı olmak üzere tüzel
k ş l ğ ha z addolunur.
Denet m
MADDE 6 – (1) Ş rket, Ş rket tarafından kurulacak d ğer ş rketler, Türk ye Varlık Fonu ve Türk ye Varlık
Fonu bünyes nde kurulacak alt fonlar bağımsız denet me tab d r. Ş rket, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurumsal
yönet m düzenlemeler ne uyar.
(2) Ş rket, Ş rket tarafından kurulacak d ğer ş rketler, Türk ye Varlık Fonu ve Türk ye Varlık Fonu bünyes nde
kurulacak alt fonların bağımsız denet mden geçm ş yıllık mal tabloları le faal yetler , Başbakan tarafından
görevlend r lecek sermaye p yasaları, f nans, ekonom , mal ye, bankacılık, kalkınma alanlarında uzman en az üç
merkez denet m elemanı tarafından bağımsız denet m standartları çerçeves nde denetlen r. Denet m sonucunda
hazırlanacak rapor her yıl haz ran ayı sonuna kadar Bakanlar Kuruluna sunulur.
(3) Ş rket, Ş rket tarafından kurulacak d ğer ş rketler, Türk ye Varlık Fonu ve Türk ye Varlık Fonu bünyes nde
kurulacak alt fonların b r öncek yıla a t mal tabloları le faal yetler , her yıl ek m ayında Türk ye Büyük M llet
Mecl s Plan ve Bütçe Kom syonu tarafından, b r nc ve k nc fıkralar kapsamında hazırlanan ve Başbakanlık
tarafından gönder len denet m raporları üzer nden görüşülerek denetlen r.
Türk ye Varlık Fonunun mal varlığının hacz ve rehn
MADDE 7 – (1) Türk ye Varlık Fonunun mal varlığı le Ş rkete yönet lmek üzere devred len varlık ve haklar,
Ş rket n mal varlığından ayrıdır. Türk ye Varlık Fonunun mal varlığı, Türk ye Varlık Fonu hesabına olması şartıyla
para ve sermaye p yasalarından f nansman tem n etmek dâh l Türk ye Varlık Fonu ve alt fonların yapmaya yetk l
olduğu faal yetlere l şk n ş ve şlemler har c nde tem nat göster lemez ve rehned lemez, başka b r amaçla tasarruf
ed lemez, kamu alacaklarının tahs l amacı da dâh l olmak üzere haczed lemez, üzer ne ht yat tedb r konulamaz ve
flas masasına dâh l ed lemez. Ş rket n üçüncü k ş lere olan borçları ve yükümlülükler le Türk ye Varlık Fonunun
aynı üçüncü k ş lerden olan alacakları b rb rler ne karşı mahsup ed lemez.
Muaf yet ve st snalar
MADDE 8 – (1) Bu Kanuna göre kurulan Ş rket ve Türk ye Varlık Fonu le Ş rket tarafından kurulacak
ş rketler ve alt fonlar gel r ve kurumlar verg s nden muaftır. Bu muaf yet, bunların kazanç ve ratları üzer nden
31/12/1960 tar hl ve 193 sayılı Gel r Verg s Kanunu le 13/6/2006 tar hl ve 5520 sayılı Kurumlar Verg s Kanunu
uyarınca yapılacak verg kes nt ler n de kapsar.
(2) Ş rket ve Türk ye Varlık Fonu le Ş rket tarafından kurulacak ş rketler ve alt fonlar, elektr k ve havagazı
tüket m verg s ve yangın s gortası verg s har ç olmak üzere 26/5/1981 tar hl ve 2464 sayılı Beled ye Gel rler
Kanunu gereğ nce alınan verg , harç, katılma payı le tasd k ücretler nden, sah p olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak
verg s nden, satın alınan ve satılan taşınmazlar le lg l olarak tapu ve kadastro döner sermaye bedeller nden ve her
türlü dava ve cra şlemler nde tem nat yatırma mükellef yetler nden muaftır.
(3) Ş rket ve Türk ye Varlık Fonu le Ş rket tarafından kurulacak ş rketler ve alt fonların kuruluş ve tesc l
şlemler le esas sözleşmes n n tesc l ve lan şlemler de dâh l olmak üzere faal yetler kapsamında gerçekleşt rd kler
şlemlerle lg l düzenlenen tüm kâğıtlar damga verg s nden, tüm ş ve şlemler her türlü harçtan, her ne nam adı
altında olursa olsun nakden veya hesaben banka ve s gorta muameleler verg s mükellefler ne öded kler tutarlar le
her ne nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben lehe aldıkları paralar banka ve s gorta muameleler
verg s nden, her türlü kred kullanım şlemler kaynak kullanımını destekleme fonundan st snadır.
(4) Ş rket ve Türk ye Varlık Fonu le Ş rket tarafından kurulacak ş rketler ve alt fonlar, kamu kt sad
teşebbüsler de dâh l, sermayes n n yarısından fazlası kamuya a t olan veya özel kanunla kurulan kamu kurum, kuruluş
ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara tab değ ld r.
(5) 3/12/2010 tar hl ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 6362 sayılı Kanun le bu Kanun uyarınca yürürlüğe
konulan k nc l mevzuat, 8/6/1984 tar hl ve 233 sayılı Kamu İkt sad Teşebbüsler Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname, 22/1/1990 tar hl ve 399 sayılı Kamu İkt sad Teşebbüsler Personel Rej m n n Düzenlenmes ve 233
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n Bazı Maddeler n n Yürürlükten Kaldırılmasına Da r Kanun Hükmünde
Kararname, 14/7/1965 tar hl ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4/7/2001 tar hl ve 631 sayılı Memurlar ve
D ğer Kamu Görevl ler n n Mal ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler le Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değ ş kl k Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13/12/1983 tar hl ve 190 sayılı Genel
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 18/5/1994 tar hl ve 527 sayılı Memurlar ve D ğer Kamu
Görevl ler le İlg l Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ ş kl k Yapılmasına Da r Kanun
Hükmünde Kararname, 10/2/1954 tar hl ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 2/4/1987 tar hl ve 3346 sayılı Kamu
İkt sad Teşebbüsler le Fonların Türk ye Büyük M llet Mecl s nce Denetlenmes n n Düzenlenmes Hakkında Kanun,
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4/1/2002 tar hl ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tar hl ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeler Kanunu,
8/9/1983 tar hl ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5/1/1961 tar hl ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 9/11/1983 tar hl ve
2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 2/1/1961 tar hl ve 195 sayılı Basın-İlân Kurumu Teşk l ne Da r Kanun,
7/12/1994 tar hl ve 4054 sayılı Rekabet n Korunması Hakkında Kanun, 24/11/1994 tar hl ve 4046 sayılı Özelleşt rme
Uygulamaları Hakkında Kanun le bunların ek ve değ ş kl kler ne l şk n hükümler Türk ye Varlık Fonu ve Ş rket le
alt fonlar ve Ş rket tarafından kurulan d ğer ş rketler hakkında uygulanmaz. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel
alınmasına da r lg l mevzuat hükümler Ş rket tarafından st hdam ed lecek personel hakkında uygulanmaz.
(6) Ş rket tarafından kurulacak varlık k ralama ş rketler 28/3/2002 tar hl ve 4749 sayılı Kamu F nansmanı ve
Borç Yönet m n n Düzenlenmes Hakkında Kanunun 7/A maddes çerçeves nde kurulan varlık k ralama ş rketler ne
tanınan tüm hak, st sna, nd r m ve muaf yetlerden yararlanır. Bu madde uyarınca kurulan varlık k ralama ş rketler ,
hraç etm ş oldukları menkul kıymetlere l şk n, hraççıların tab olduğu Borsa İstanbul Anon m Ş rket ne ödenmes
gereken kayıt ücret ve kotasyon ücret nden muaftır.
MADDE 9 – 25/10/1984 tar hl ve 3065 sayılı Katma Değer Verg s Kanununun 17 nc maddes n n 4 numaralı
fıkrasına (ı) bend nden sonra gelmek üzere aşağıdak ( ) bend eklenm şt r.
“ ) Varlık ve hakların, Türk ye Varlık Fonu ve alt fonlara devr le bu varlık ve hakların Türk ye Varlık Fonu
Yönet m Anon m Ş rket tarafından yönet lmes suret yle yapılan tesl m ve h zmetler,
Bu bent kapsamında st sna ed len şlemler bakımından, 30 uncu madden n b r nc fıkrasının (a) bend hükmü
uygulanmaz.”
MADDE 10 – 28/3/2002 tar hl ve 4749 sayılı Kamu F nansmanı ve Borç Yönet m n n Düzenlenmes
Hakkında Kanunun 8 nc maddes n n onuncu fıkrasına “Kamu mevduat bankaları le özel yatırım ve kalkınma
bankaları” bares nden sonra gelmek üzere “, Türk ye Varlık Fonu Yönet m Anon m Ş rket ve Türk ye Varlık Fonu
le bunların f nansman tem n amacı le kuracakları fon ve ş rketler” bares eklenm şt r.
MADDE 11 – 4749 sayılı Kanunun 12 nc maddes n n dördüncü fıkrasının k nc cümles ne “Kamu
bankaları,” bares nden sonra gelmek üzere “Türk ye Varlık Fonu Yönet m Anon m Ş rket ve Türk ye Varlık Fonu le
bunların f nansman tem n amacı le kuracakları fon ve ş rketler,” bares eklenm şt r.
MADDE 12 – (1) Bu Kanun yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
MADDE 13 – (1) Bu Kanun hükümler n Bakanlar Kurulu yürütür.
25/08/2016
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