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6741 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜRKİYE vARLIK FONU YöNETİMİ AŞ. vE TÜRKİYE 
vARLIK FONU HAKKINDA BİR İNCELEME

Batuhan AKTAŞ

Kısa özet

19.08.2016 tarihli ve 6741 sayılı “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi (TVYF A.Ş.) ve Şirket tara-
fından yönetilecek olan Türkiye Varlık Fonu kurulmuştur. Fonun hedefleri sermaye piyasalarının araç çeşitli-
liğini sağlamak, Otoyollar, Kanal İstanbul, Üçüncü Köprü ve Havalimanı, Nükleer Santral gibi büyük altyapı 
projelerine finansman oluşturmak, önemli sektörlerde yer alan yerli şirketlerin hem sermaye hem de proje 
bazında desteklemek ve stratejik sektörlere bürokratik kısıtlamalara tabi olmadan doğrudan yatırım yapmak-
tır. Varlık fonları özellikle cari açık fazlası veren ülkelerde görülmekle birlikte, iç ekonomideki dalgalanmaların 
önlenmesi ve çeşitli yatırımların desteklenmesi için günümüzde gelişmekte olan ülkelerde de (İtalya, Brezilya 
vb.) kurulmaktadır. Varlık fonlarının uluslararası literatürde çeşitli yararlarının bulunduğu ileri sürülmekle bir-
likte şeffaf olmamaları ve denetim imkânlarının kısıtlı olması açısından da oldukça eleştirilmekte; ayrıca ulu-
sal varlık fonlarının yaptığı yatırımların arkasında bazen ekonomik kaygılardan ziyade siyasi nedenlerin bu-
lunduğu ileri sürülmektedir.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yeni bir kurum olan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’ni ve Şirke-
tin yöneteceği Türkiye Varlık Fonunu mevzuat çerçevesinde incelemek ve 6741 sayılı Kanun kapsamında Şir-
kete ve Fona tanınan muafiyetler ile mevzuatta öngörülen denetim mekanizmalarının işlevselliğini değer-
lendirmeye çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Varlık Fonu, Ulusal Varlık Fonları, 6741 sayılı Kanun, Norveç Ulusal Varlık Fonu, Tür-
kiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi

A Study of Turkish Sovereign Wealth Fund Management Company and Turkish Sovereign 
Wealth Fund in the context Law No. 6741

Abstract

The Turkish Sovereign Wealth Fund Management Company (TVYF Inc.) and the Turkish Sovereign Wealth 
Fund have been established by the Law No. 6741. TVYF Inc. aims to finance large infrastructure projects such 
as Otoyollar, Kanal Istanbul, Third Bridge and Airport, Nuclear Power Plant; support domestic companies in 
important sectors on both capital and project basis; and invest directly in strategic sectors without being 
subject to bureaucratic restrictions. While sovereign funds are usually established in countries that has cur-
rent account deficits, some emerging countries as well (eg Italy, Brazil, etc.) have these Funds in order to pre-
vent fluctuations in the domestic economy and to support various investments. While sovereign funds are 
claimed to have various benefits in international literature, they are highly criticized for their lack of transpa-
rency and limited control possibilities. It is also argued that behind the investments made by sovereign we-
alth funds are sometimes political reasons instead of economic worries.
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The aim of this study is to examine the new entity, Turkey Sovereign Wealth Fund Management Corpora-
tion and the Turkish Sovereign Wealth Fund within the scope of the legislation and to evaluate the exemp-
tion granted to the Company and Fund within the framework of Law No. 6741 and the functioning of the 
supervision mechanisms envisaged in the legislation.

Keywords: Turkish Sovereign Wealth Fund, Sovereign Wealth Funds, Law no. 6741, Norwegian Sovereign We-
alth Fund (Government Pension Fund), Turkey Sovereign Wealth Fund Management Company

Giriş

1970’li yılların başından itibaren “neo-liberalizm” politikasının zayıflaması ve etkinliğini giderek kaybet-
mesi, yeniden devletin ekonomi politikalarında söz sahibi olduğu dönemin başlamasına neden olmuş, 
bu itibarla devlet yalnızca savunma, adalet ve eğitim gibi alanlarda faaliyet gösteren “polis devlet” an-
layışından sıyrılarak ekonomik düzenlemeler açısından da çok geniş bir yelpazede faaliyet göstermeye 
başlamıştır.1 Devletin yalnızca piyasaların işlevselliğini sağlamakla değil, aynı zamanda vatandaşlarını ve 
yatırımlarını piyasaların olumsuz koşullarından da korumak ile yükümlü olması, ekonomideki rolünü dö-
nüşüme uğratmış, bu itibarla küresel sermayede önemli bir konuma sahip olan ulusal varlık fonlarının 
yaygınlaşmasını sağlamıştır.2

Özellikle 2000’li yılların başından itibaren ciddi bir değer artışı gösteren ve genellikle rezerv fazlası ya da 
ihracat zengini ülkelerde görülen ulusal varlık fonları, petrol fiyatlarındaki yaşanan dalgalanmalar ve ser-
mayenin küreselleşmesi sonucu ülkeler arasındaki ekonomik dengesizliğin artması nedeniyle daha da 
önem kazanmış3 ve günümüzde tüm ulusal varlık fonlarının toplam değeri, hedge fonları ile özel ser-
maye fonlarının toplamını aşarak 7.409 Trilyon Amerikan Dolarına ulaşmıştır.4

Ulusal varlık fonlarının kuruluş amaçları ise fonun kaynağına ve fon sahibi ülkenin yatırım stratejisine göre 
değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan ülkenin sahip olduğu doğal kaynaktan elde edilen gelirin gele-
cek nesillere aktarılmasını hedefleyen fonlar olduğu gibi (Norveç) resmi döviz rezervlerinden elde edilen 
para ile daha yüksek getirili alanlara yatırım yapma amacı güden fonlar da (Çin) bulunmaktadır.5 Ayrıca bu 
amaçlardan bağımsız olarak ulusal varlık fonları, küresel sermayede yaşanan dengesizlikler sonucu ortaya 
çıkan kriz ortamında piyasaya likidite sağlayarak iç ekonomideki istikrarı korumak ve ülkede gerçekleştiri-
lecek bazı alt yapı projelerinde kaynak yaratma amaçları ile de oluşturulabilirler. Ayrıca belirtmek gerekir 

1 Modern çağın devleti “en iyi devlet en az müdahale eden devlet” anlayışından uzaklaşmaya başlamıştır. Tayfun Akgüner, Özel Girişim Özgürlüğü ve 
Yatırımları Teşvik Tedbirleri, (İstanbul: 1979), 31.

2 Mutlu Kağıtcıoğlu, Para Piyasası Kurumlarına Yönelik Ekonomik Kolluk Faaliyeti, (İstanbul: 2016), 36.
3 Ersin Dedekoca, “Devlet Yoluyla Kapitalizm”, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler, S. 1, Eylül – Ekim – Kasım (2012): 81.
4 Sovereign Wealth Funds Ranking List. Erişim tarihi 10.03.2017, http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/.
5 Hasan Aykın, “Ulusal Refah Fonları: Risk mi, Fırsat mı?”, SDE Analiz (2001): 5. Erişim tarihi 13.03.2017, http://www.sde.org.tr/userfiles/file/Refah%20

Fonlari%20Analiz.pdf.

http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
http://www.sde.org.tr/userfiles/file/Refah Fonlari Analiz.pdf
http://www.sde.org.tr/userfiles/file/Refah Fonlari Analiz.pdf
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ki, doğal rezerv fazlası veya ihracat ya da kamusal bir gelir fazlası olmayan, diğer bir ifadeyle cari açık ve-
ren ülkelerde de ulusal varlık fonu istisna da olsa görülebilmektedir. Bunun en iyi örneği, 2014 yılında 
İrlanda’da Irish Strategic Investment Fund ve 2008 yılında Brezilya’da kurulan Sovereign Fund of Brazil’dir.6

Bu örneklere benzer şekilde herhangi bir matuf rezervi, doğal kaynağı veya ihracat fazlası bulunma-
yan Türkiye’de de sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde ka-
muya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatı-
rımlara iştirak etmek için 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin 
Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Başbakanlığa bağlı olarak, ana fa-
aliyet konusu 6741 sayılı Kanunla belirtilen Türkiye Varlık Fonu ve alt fonların kurulması ve yönetimi 
olan, profesyonel yönetim ilkelerine göre yönetilen, özel hukuk hükümlerine tabi Türkiye Varlık Fonu 
Yönetimi Anonim Şirketi kurulmuştur. Söz konusu Şirketin kurulmasını takip eden kısa süreçte Bakan-
lar Kurulu kararları ile birlikte Fona kaynak aktarımı yapılmaya başlanmış, özellikle, Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Türksat Uydu Haber-
leşme Kablo TV gibi hazineye ait hisseleri olan kurumların hisselerinin tamamı ile Savunma Sanayi Des-
tekleme Fonundan geri ödenmek kaydıyla 3 milyar TL meblağın yine Fona devredilmesi sonucunda 
Türkiye Varlık Fonu açısından ciddi bir malvarlığı havuzu oluşturulmaya çalışılmıştır. Buna karşılık, TVFY 
A.Ş.’nin ve ilgili Şirketin kuracağı Türkiye Varlık Fonunun, ulusal varlık fonlarının yapısına uygun olarak 
hangi ayrıcalıklara sahip olduğu, Şirketin faaliyet yapısı ve Şirket ile Fonun nasıl denetleneceği husus-
ları ise ayrıntılı izahlara muhtaçtır.

Bu husustan hareketle çalışmada, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin ayrıntılı bir değerlendiril-
mesi yapılacaktır. Ancak; TVFY A.Ş. incelenmesinden önce hem uygulamacılara hem de öğretiye yol gös-
termesi açısından Dünyadaki Ulusal Varlık fonları hakkında genel bir bilgi verilecek, ayrıca gerek Avrupa’nın 
en büyük ulusal varlık fonu olduğu gerekse şeffaflık sınıflandırmasında en yüksek değerlere sahip olduğu 
için Norveç Ulusal Varlık Fonu üzerinde kısaca durulacaktır.

I. Ulusal varlık Fonları ve örnekleri

A. Kavram: Ulusal varlık Fonları

Ulusal varlık fonları, kamuya ait çeşitli ekonomik değerlerden oluşan ve bu değerleri belirli bir yönetim 
anlayışıyla kullanarak; stratejik sektör veya projelere uzun vadeli kaynak sağlamayı, ekonomik kalkınmayı 
sürekli hale getirmeyi ve en temelde de gelecek nesillere kaynak aktarmayı amaçlayan yapılar olarak kı-
saca tanımlanabilirse de7, aslında ilgili kavramın genel geçer bir tarifinin yapılması oldukça güçtür.8 Bu 
güçlük kavramın içerisinde belirli unsurları barındırmasına rağmen, ilgili unsurların ülkeden ülkeye deği-
şiklik göstermesinden kaynaklanmaktadır. Keza kavramın adlandırılması açısından uluslararası literatürde 

6 Ayhan Sarısu, “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. (TVFY)’nin Önemi ve Değerlendirilmesi”, Yaklaşım Dergisi, Y. 25, S. 289, (2017): 231.
7 Sevinç Akbulak ve Yavuz Akbulak, “Ulusal Varlık Fonları”, Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 2, C. XXV, (2008): 238.
8 Adrien Blundell Wignall, Yu Wei Hu ve Juan Yermo, “Sovereign Wealth and Pension Fund Issues”, Financial Market Trends, OECD (2008): 118; Anthony 

Wong, “Sovereign Wealth Funds and the Problem of Asymmetric Information: The Santiago Principles and International Regulations”, Brooklyn 
Journal of International Law, Volume: 34, Issue: 3, Article: 14 (2009): 1083.
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genellikle “Sovereign9 Wealth Funds” terimi tercih edilse de, öğretide ilgili kavram yerine ulusal yatırım fonu, 
devlet refah fonu, ulusal refah fonu, ülke yatırım fonu, egemen varlık fonu veya bağımsız varlık fonu gibi 
terimlerin kullanıldığı da görülmektedir.10

Ulusal varlık fonları öğretide ve çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından; “döviz varlıkları tarafından finanse 
edilen ve varlıkları resmi rezervlerden ayrı olarak yönetilen devlet yatırım aracı”11, “çeşitli makroekonomik amaç-
lar için kurulmuş olan ve devlete ait yatırım fonları”12, “özel amaçlı yatırımlar için kurulan devlete ait fonları 
tamamı”13, “çeşitli finansal varlıklara yatırım yaparak gelirini artırmayı hedefleyen, devletin sahipliği ve yöne-
timi altında çalışan fon”14, “cari işlemler fazlası vermekte olan ülkelerin yabancı para rezervlerindeki artışın ya-
rattığı rezerv birikimini değerlendirme arayışından doğan bir kavram olup, basit anlamda, bir havuzu oluştu-
ran söz konusu rezervlerle finanse edilen devlet kontrolündeki yatırım kurumları”15, “Çeşitli yerli veya yabancı 
menşeli finansal varlıklara yatırım yaparak kazanç sağlamak suretiyle ülkenin genel refah seviyesindeki ar-
tışa katkı amacıyla kamusal sermayeli, kamunun sevk ve idaresinde oluşturulan fonlar”16, “Ulusal refah fonu, 
büyük oranda diğer ülke varlıklarına yatırım yapan, kamu sahipliğindeki veya kontrolündeki finansal varlık 
havuzu”17, “tümüyle devlet kontrolünde kurulan, yükümlülükleri sınırlı olan veya bulunmayan, yüksek risk to-
leransına sahip, uzun dönemli yatırımcılar”18 şeklinde tanımlanmıştır.

Bununla birlikte hem ulusal hem de uluslararası literatürde ulusal varlık fonlarının tanımlanmasından zi-
yade, içerisinde yer alan unsurların belirlenmesi metodu da tercih edilmiştir. Buna göre ulusal varlık fon-
larının en temelde üç unsura sahip olması gerektiği belirtilmiş ve bunlar; “(i) devlete ait olma, (ii) açık yü-
kümlükleri olmama veya çok sınırlı olma, (iii) resmi döviz rezervlerinden ayrı olarak yönetilme” şeklinde ifade 
edilmiştir.19 Bazı yazarlar ise bu unsurlara bir dördüncüsünü de ekleyerek fonların tamamının veya önemli 
bir kısmının yabancı ülke varlıklarında değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştur.20 Öte yandan, ulusal var-
lık fonları açısından ifade edilen unsurların yanı sıra evrensel olarak kabul gören niteliklerin; devlet kont-
rolü ve makroekonomik amaç olduğunu ileri süren yazarlar da vardır.21

Bu hususta son olarak Sovereign Investment Lab tarafından hazırlanan Ulusal Varlık Fonları 2015 Yılı 
Raporu’nda ulusal varlık fonlarının bir yatırım aracı olabilmesi için; “(i) doğrudan egemen bir hükümete ait, 
(ii) devletin mali ve politik kurumlarından ayrı olarak yönetilen, (iii) açıkça ağır basan bir emeklilik payı ödeme 

9 ‘Sovereign’ ifadesinden ne anlaşılması gerektiği konusunda ise görüş birliği bulunmamaktadır. Bu bakımdan ilgili kelime; ulusal varlık fonlarından 
etkilenen piyasa aktörlerini, ev sahibi ülkeleri veya ulusal varlık fonları ile politik meseleleri etkilemeye çalışan hükümetleri belirtmek için kullanılmıştır. 
Anna Gelpern, “Sovereignty, Accountability, and the Wealth Fund Governance Conundrum”, Asian Journal of International Law 1 (2011): 8.

10 Ayhan Sarısu, “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Kurulmasına Dair Kanun’un Değerlendirilmesi-I”, Yaklaşım Dergisi, S. 285, Y. 24 (2016): 221.
11 United States Treasury Department tarafından yapılan tanım, bilgi için bkz. Wong, “The Santiago Principles and International Regulations”, 1083.
12 International Money Fund tarafından yapılan tanım, bilgi için bkz. Age., 1083.
13 International Working Group of Sovereign Wealth Funds, Erişim tarihi 13.03.2017, http://www.ifswf.org/.
14 Mahfi Eğilmez, “Varlık Fonu”. Erişim tarihi 13.03.2017, http://www.mahfiegilmez.com/2016/08/varlk-fonu.html
15 Akbulak ve Akbulak, “Ulusal Varlık Fonları”, 238 – 239.
16 Ayhan Sarısu, “Dünyada Ulusal Varlık Fonu Yönetim Şirketleri”, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 287, Yıl: 24, Kasım (2016): 234.
17 Edwin M. Truman, “The Rise of Sovereign Wealth Funds: Impacts on US Foreign Policy and Economic Interests”, Testimony before the Committee 

on Foreign Affairs, (2008): 1. Erişim tarihi 14.03.2017, https://piie.com/publications/testimony/truman0508.pdf.
18 Erk Hacıhasanoğlu ve Uğur Soytaş, “Yeniden Tasarlanan Finansal Mimaride Ulusal Varlık Fonlarının Rolü” (Working Paper No. 2010-02): 5. Erişim 

tarihi 14.03.2017
http://ba.metu.edu.tr/sites/ba.metu.edu.tr/files/MARC20102.pdf

19 Roland Beck and Michael Fidora, “The Impact Of Sovereıgn Wealth Funds On Global Fınancıal Markets”, Occasıonal Paper Serıes No 91 (2008): 6.
20 Aykın, “Ulusal Refah Fonları: Risk mi, Fırsat mı?”, 5.
21 Gelpern, “the Wealth Fund Governance Conundrum”, 8.

http://www.ifswf.org/
http://www.mahfiegilmez.com/2016/08/varlk-fonu.html
https://piie.com/publications/testimony/truman0508.pdf
http://ba.metu.edu.tr/sites/ba.metu.edu.tr/files/MARC20102.pdf
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yükümlülüğü bulunmayan, (iv) çeşitli finansal varlıklara yatırım yapma kapasitesine sahip olan, (v) yatırımların 

önemli bir bölümünü uluslararası düzeyde gerçekleştiren” şartlarını ihtiva etmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.22

Tüm bu tanımların sonucunda ifade etmek gerekir ki, ulusal varlık fonlarının genel kabul gören bir tanı-

mını yapmaktansa, kavramın unsurlarını belirleyerek devletin sahip olduğu diğer fonlardan ayrılan özellik-

lerini ortaya koymak daha doğru olacaktır. Bu bakımdan bir fonun, ulusal varlık fonu olarak değerlendiri-

lebilmesi için; egemen bir hükümet tarafından yönetilmesi23, devletin diğer mali kurumlarından bağımsız 

olarak idare edilmesi, yükümlülüklerinin sınırlı olması veya bulunmaması, uzun vadeli yatırımlar yapmak 

(veya kalkınmayı sağlamak) için oluşturulması24 ve ticari gelir arayışı içerisinde farklı finansal alanlara (özel-

likle yurt dışına) yatırım yapabilmesi gibi unsurlara sahip olması gerekmektedir.25

2016 tarih ve 6741 sayılı “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda De-

ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile hayata geçirilen Türkiye Varlık Fonunun, makroekonomik amaçlar (dış 

kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek) için kurulması, Başbakanlığa bağlı 

bir yönetime sahip olması, fonun gelişebilmesi için belirli muafiyetlerin öngörülmesi (özellikle rekabetçi 

piyasada söz sahibi olabilmesi açısından getirilen kanuni muafiyetler) ve devletin diğer kurumlarından 

bağımsız bir idari yapıya sahip olması gibi unsurları taşıdığı göz önüne alındığında en temelde yukarıda 

belirtilen nitelikleri içerisinde barındırdığını ifade etmek gerekir.

B. Diğer Ülkelerdeki örnekler

Her ne kadar Türkiye açısından yeni bir kavram olsa da aslında ulusal varlık fonlarının tarihi 1950’li yıllara 

kadar dayanmakta ve günümüzde kaynağı farklılaşsa da genellikle rezerv fazlası ülkelerde görülmekte-

dir.26 Bu bakımdan Türkiye Varlık Fonu’nun daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle diğer ülkelerdeki ulusal 

varlık fonları hakkında kısaca bilgi verilmesi ardından Sovereign Wealth Funds Institute tarafından yapı-

lan listede ilk sırayı alan ve ulusal varlık fonları arasında hem şeffaflığı hem de işleyişi bakımından örnek 

olarak gösterilen Norveç Ulusal Varlık Fonu’nun ele alınması yararlı olacaktır.

22 Sovereign Wealth Fund Annual Raport 2015 (The Sky Did Not Fall), Sovereign Investment Lab, Università Commerciale Luigi Bocconi, 9. Erişim 
tarihi 14.03.2017,
http://www.ifswf.org/sites/default/files/Bocconi%20SIL%202016%20Report.pdf

23 Egemen devlet tarafından yönetilme kriteri ise ülkeden ülkeye göre farklılaşmaktadır. Örneğin, Brileşik Arap Emirlikleri’nde her emirlik aslında 
egemen bir hükümet gibi olmasa da karar alma yetkisine sahiptir. Buna karşılık, Alberta ve Alaska gibi yerlerde alt ulusal hükümetlerin (sub-
national goverment) fonlara ilişkin karar alma yetkisi de bulunmamaktadır. Clara O’Brien, Tania Mattei ve Naveen Thomas, “Sovereign Wealth 
Funds: Evolving Perceptions and Strategies”, Securities Regulation & Law Report, Vol. 44, No. 50 (2012): 2.

24 Bazı yazarlar ulusal varlık fonlarının uzun vadeli yatırımları desteklemek için kullanılmasının uygun olup olmadığını sorgulamış ve özellikle iç 
ekonomide ulusal varlık fonunun getireceği yararın bazı riskleri içerdiğinin altını çizmiştir. Alan Gelb, Silvana Tordo, Havard Halland, Noora Afraa 
ve Gregory Smith, “Sovereign Wealth Funds and Long-Term Development Finance: Risks and Opportunities” CGD Policy Paper 041 (2014): 1 – 2. 
Bununla birlikte belirtmek gerekir ki, ulusal varlık fonları amaçları açısından beş ayrı kategoride sınıflandırılabilir. Bunları; istikrar fonları, kalkınma 
fonları, tasarruf fonları, rezerv yatırım fonları ve rezerv emeklilik fonları şeklinde sayabiliriz. Ancak ulusal varlık fonunun kurulmasındaki amaç bazı 
dönemlerde ortadan kalktığı gibi fonun amacının -Rusya örneğinde- olduğu gibi değiştiği de görülmektedir. Hacıhasanoğlu ve Soytaş, “Yeniden 
Tasarlanan Finansal Mimaride Ulusal Varlık Fonlarının Rolü”, 5 – 6. Ayrıca bkz. Akbulak ve Akbulak, “Ulusal Varlık Fonları”, 239.

25 Monitor Company Group da benzer unsurlara yer vermiştir. O’Brien, Mattei, ve Thomas, “Evolving Perceptions and Strategies”, 2.
26 Akbulak ve Akbulak, “Ulusal Varlık Fonları”, 238. Bununla birlikte, ulusal varlık fonu olarak değerlendirilebilecek ilk yapıların 1854’de Amerika Birleşik 

Devletleri’nin Teksas eyaletinde kurulan Texas Permanent School Fund ve yine 1876’da Teksas’da bulunan Permanenet Univestiy Fund olduğu 
hususunda bkz. Sarısu, “Dünyada Ulusal Varlık Fonu Yönetim Şirketleri”, 231.

http://www.ifswf.org/sites/default/files/Bocconi SIL 2016 Report.pdf
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1. Genel Olarak

Ulusal varlık fonu olarak sınıflandırılabilecek ilk fon, 1953 yılında kurulan “Kuwait Investment Aut-
hority” olup, daha sonra bu fonu Singapur’da yer alan “Temasek Holdings” (1974) ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde bulunan “Abu Dhabi Investment Council” (1976) takip etmiştir.27 1990 yılında ise pet-
rol gelirlerine bağlı olarak -2016 Haziran ayı raporuna göre- 870 milyar Amerikan Dolar mevcuduyla en 
büyük aktif değere sahip ulusal varlık fonu olan Norveç Ulusal Varlık Fonu (Goverment Pension Fund 
– Global veya resmi şekilde The Government Petroleum Fund/National Insurance Scheme Fund) ku-
rulmuş ve gerek şeffaf yönetimi gerekse etik konseyinin varlığı ile diğer ulusal varlık fonları açısından 
örnek oluşturmuştur.28

2000’li yıllarda ise Irak’ın işgali ile başlayan petrol fiyatlarındaki artış, dış ticarette yaşanan dengesiz-
likler, ekonomilerde görülen rezerv biriktirme trendi ve 2007 yılında yaşanan ekonomik kriz gibi olgu-
lar devletlerin küresel ekonomi alanında daha fazla etkin rol almasına sebep olmuş ve bu gelişmelere 
istinaden 2008 yılının başlarında Çin’de (China Investment Corporaiton - 813 milyar Amerikan Doları 
mevcuduyla) ve yine aynı tarihte Rusya’da (National Welfare Fund - 72.2 milyar Amerikan Doları ser-
mayesi) ulusal varlık fonları kurulmuştur.29

Bugün itibariyle Türkiye Ulusal Varlık Fonu ile birlikte dünya üzerinde 78 ulusal varlık fonu bulunmakta 
olup bunların kontrol ettikleri aktif büyüklük değeri yaklaşık olarak 7 trilyon 409 milyar Amerikan Do-
ları olarak gösterilmekte ve bu rakam küresel sermayenin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.30 Ay-
rıca Sovereign Wealth Fund Institute tarafından hazırlanan 2016 haziran raporuna göre; ulusal varlık 
fonlarına ait gelirlerin önemli bir bölümünü (%56,93) petrol veya doğal gaz rezervleri oluştururken; 
geri kalan kısım ise emtia dışı gelirlerden (ihracat fazlaları, emeklilik primleri vb.) kaynaklanmaktadır.31

Ulusal varlık fonlarının küresel ticarette önemli bir paya sahip olması, ilgili fonların devlet kontrolünde 
yönetilmeleri ve kanunen kendilerine tanınmış birtakım muafiyet ve istisnalara sahip olmaları, doğal 
kaynakları bulunan Körfez ülkeleri ile ihracat fazlası olan Asya ülkelerinde fonların yaygınlaşmasına 
neden olmuştur. Bu bakımdan dünya üzerindeki ulusal varlık fonlarının %40.24 orta doğuda bulun-
makta iken, %39.74’ü Asya’da yer almaktadır.32

Gerek büyüklük parametrelerine gerek ise şeffaflık endekslerine göre başlıca ulusal varlık fonları ise 
şu şekildedir:33

27 Hacıhasanoğlu ve Soytaş, “Yeniden Tasarlanan Finansal Mimaride Ulusal Varlık Fonlarının Rolü”, 9.
28 Sovereign Wealth Fund Institute verileri için bkz. Erişim tarihi 14.03.2017, http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth.-fund-rankings/.
29 Hacıhasanoğlu ve Soytaş, “Yeniden Tasarlanan Finansal Mimaride Ulusal Varlık Fonlarının Rolü”, 9.
30 Söz konusu husus için bkz. Erişim Tarihi: 14.03.2017, http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/.
31 Sowereign World Lis tam metin, Erişim Tarihi: 14.03.2017, http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
32 Bununla birlikte, tüm ulusal varlık fonlarının %13’ü Avrupa’da ve %2’si Amerika ile Afrika ülkelerinde yer almaktadır. Sowereign World Lis tam 

metin, Erişim Tarihi: 14.03.2017, http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/.
33 Dünyaya yayılmış varlık fonlarının sıralı listesi için bkz. Erişim Tarihi: 05.03.2017. http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/.

http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth.-fund-rankings/
http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
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Ülke Ulusal varlık Fonu Adı USD Bil. Kuruluş 

Yılı

Kaynağı

Norveç Goverment Pension Fund 870.81 1990 Petrol

Çin China Investment Corporation 813.8 2007 Emtia Dışı

Abu - Dabi Abu -Dhabi Investment Authority 792 1976 Petrol

Suudi Arabistan SAMA Foreign Holdings 576.3 1952 Petrol

Kuveyt Kuwait Investment Authority 592 1953 Petrol

Çin SAFE Investment Company 474 1997 Emtia Dışı

Çin – Hong Kong Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio 456.6 1993 Emtia Dışı

Singapur Government of Singapore Investment Corporation 350 1981 Emtia Dışı

Katar Qatar Investment Authority 335 2005 Doğal Gaz ve Petrol

Çin National Social Security Fund 295 2000 Emtia Dışı

Singapur Temasek Holdings 180 1974 Emtia Dışı

Güney Kore Korean Investment Corporation 108 2005 Emtia Dışı

Avustralya Australian Future Fund 91.1 2006 Emtia Dışı

Rusya National Welfare Fund 72.2 2008 Petrol

Kazakistan Kazakhstan National Fund 64.7 2000 Petrol

İran National Devolopment Fund of Iran 62 2011 Petrol

ABD – Alaska Alaska Permanent Fund 54.8 1976 Petrol

Azerbaycan State Oil Fund 35.1 1999 Petrol

İrlanda Ireland Strategic Investment Fund 8.5 2001 Emtia Dışı

Türkiye Türkiye Varlık Fonu n/a 2016 Emtia Dışı

Tablo 1: SWFI endeksi 2016 Haziran Ulusal Varlık Fonları sıralaması

2. Norveç örneği

2016 Haziran endeksine göre kontrol ettiği aktif malvarlığı/yatırım kapasitesi ile en geniş hacimli ulusal 
varlık fonuna sahip olan Norveç yukarıda da değindiğimiz üzere gerek şeffaflık endeksinde aldığı tam 
puan gerekse fonun içerisinde yer alan etik kurulunun varlığı ile diğer ulusal varlık fonları arasında ön 
plana çıkmaktadır. 1990 yılında öncelikle bir emeklilik fonu olarak kurulan yapı, daha sonra fona petrol 
rezervinden kaynaklanan gelirin aktarılmasıyla bir dönüşüme uğramış ve 2017 yılı itibariyle fonun değeri 
870 milyar Amerikan doları (7.5 trilyon NOK) civarına ulaşmıştır.34

34 Bugün itibariyle Norveç ulusal varlık fonu; Avrupa hisse senedi piyasasının %2.3’üne, küresel hisse senedi paylarının da %1,3’üne sahiptir. Norges 
Bank Investment Bank Report. Erişim tarihi 16.04.2017, https://www.nbim.no/en/the-fund/market-value/.

https://www.nbim.no/en/the-fund/market-value/
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Norveç hükümeti tarafından petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların iç ekonomiye olan etkilerini azal-
tabilme ve ilerleyen yıllarda petrol gelirlerinde yaşanacak düşüşü dengeleme; en temelde ise ülke zen-
ginliklerini/refahını gelecek kuşaklara aktarma amaçlarını taşıyan fonun uluslararası yatırımları Ekonomi 
Bakanlığına bağlı olarak çalışan Norges Bank Investment Management tarafından yürütülmekte35 ve bu 
yatırımlar Etik Konseyi tarafından denetlenmektedir.36

Norveç ulusal varlık fonunu diğer ulusal varlık fonlarından ayıran en önemli özelliklerden biri 2004 yılında 
kurulan Etik Konseyi’dir (council on ethics – the goverment pension fund).37 Etik Konseyi’nin görevi ise; si-
lah üretimi, tütün ve fosil yakıtlar gibi iş alanlarında faaliyet gösteren çok tartışmalı şirketlere fonun yapa-
cağı yatırımların izlenmesi ve yapılan yatırımların etik ilkelere aykırılık taşıyıp taşımadığının araştırılması-
dır. Bu kapsamda Etik Konseyi’nin Ekonomi Bakanlığı’na 22 Ekim 2009 tarihinde verdiği tavsiye kararı38 ile 
Norveç Ulusal Varlık Fonu’nun yatırım ağından on yedi tütün şirketi çıkarılmış ve toplamda 2 milyar do-
larlık fon tasfiye edilmiştir.39 Ayrıca insan haklarına aykırılık, rüşvet, çevre tahribatı, çocuk işçi çalıştırma ve 
benzeri iddialar ile karşılaşan yatırımlar da yine Etik Konseyi’nin tavsiye kararı ile gözden geçirilmekte ve 
olumsuz sonuçlanması durumunda ilgili yatırımlar sonlandırılmaktadır.40 Bununla birlikte, Norveç ulusal 
varlık fonunun yatırım yelpazesini %62.5 oranında hisse senetleri, %34.3 oranında sabit gelirler ve %3.2 
oranında gayrimenkul yatırımları oluşturmaktadır.41 Fonun önemli yatırımları arasında; Apple, Miscrosoft, 
Nestle, Royal Dutch Shell gibi önemli firmalar bulunmaktadır.42

Son olarak, Norveç ulusal varlık fonu, 78 tane ulusal varlık fonu arasında en şeffaf fonlardan biri ola-
rak kabul edilmektedir.43 Norveç ulusal varlık fonu; yatırım holdingleri, şirketin performansı ve ege-
men servet fonunun miktarı hakkında kamuoyuna bilgi vermekle yasalar tarafından zorunlu tutul-
muş ve hatta tüm fonların hesapları ve portföyü hakkında bilgiler içermesi gereken üç aylık ve yıllık 
raporlar düzenlemek ile yükümlü kılınmıştır. Dahası Maliye Bakanlığı, fonun operasyonları, strate-
jileri ve performansı hakkında yılda en az bir kez (ve daha sıklıkla) parlamentoya rapor vermekle  

35 Kürşat Yalçıner ve Ali Murat Sürekli, “Ekonominin Çeşitlendirilmesinin Bir Aracı Olarak Ulusal Refah Fonu Modelinin Türkiye Ekonomisi Açısından 
Uygulanabilirliği”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C: 17, S: 3, (2015): 11. Norveç ulusal varlık fonu yasası maliye bakanına 
Fonu yönetmek için yetki vermekte iken Norveç Maliye Bakanlığı, bu yetkinin kullanımının Norveç Merkez Bankası bir parçası olan “Norges Bank 
Yatırım Yönetimi” tarafından profesyonelce yürütülebilmesini sağlamak için yetkisini devretmiştir. Ayhan Sarısu, “Ulusal Varlık Fonlarının Yönetim 
Ve Teşkilat Yapısı”, Yaklaşım Dergisi, Y: 24, S: 288, (2016): 230.

36 Beck and Fidora, “The Impact Of Sovereıgn Wealth Funds”, 10.
37 Yalçıner ve Sürekli, “Ekonominin Çeşitlendirilmesinin Bir Aracı”, 12.
38 Tavsiye kararın İngilizce tam metni için bkz. Erişim tarihi 16.03.2017,

https://www.regjeringen.no/contentassets/cf0031c4ce87448d9c497d43190ede8f/rec-tobacco-english-2009.pdf.
39 Bu kapsamda Etik Konseyi’nin tavsiyesiyle; “Alliance One International Inc., Altria Group Inc., British American Tobacco BHD, British American Tobacco 

Plc., Gudang Garam tbk pt., Imperial Tobacco Group Plc., ITC Ltd., Japan Tobacco Inc., KT&G Corp, Lorillard Inc., Philip Morris International Inc., Philip 
Morris Cr AS., Reynolds American Inc., Souza Cruz SA, Swedish Match AB, Universal Corp VA and Vector Group Ltd.” isimli şirketler fondan çıkartılmıştır. 
Bu husus hakkında daha fazla bilgi için bkz. Erişim tarihi, 16.03.2017, https://www.regjeringen.no/en/sub/styrer-rad-utvalg/ethics_council/
Recommendations/Recommendations/recommendations-on-tobacco/recommendation-of-october-22nd-2009-on-t/id591195/.

40 Bu gerekçelerle sonlandırılan bazı yatırımlara örnek olarak; Singapore Technologies, ABD Kerr McGee, General Dynamics, L – 3 Communications, 
Wal Mart Stores Inc., BAE System, Freeport McMoran, Finmeccania, Northorp Grumann gibi şirketlere yapılan yatırımlar sayılabilir. Daha fazla 
bilgi için bkz. Akbulak ve Akbulak, “Ulusal Varlık Fonları”, 244. Ayrıca 2016 yılında da Etik Kurulu’nun tavsiyesi ile Duke Energy firması da çevresel 
etmenlere zarar verdiği gerekçesiyle fondan ihraç edilmiştir. Ayrıntılı bilgi ve Kurulun raporu için bkz. Erişim Tarihi: 17.03.2017. http://www.norges-
bank.no/en/Published/News-archive/2016/2016-09-07-Decision-on-exclusion-of-companies-from-the-Government-Pension-Fund-Global/

41 Norges Bank İnsvetment, Erişim tarihi: 18. 04. 2017, https://www.nbim.no/en/the-fund/market-value/
42 Norges Bank İnsvetment, Erişim tarihi: 18. 04. 2017, https://www.nbim.no/en/investments/
43 Akbulak ve Akbulak, “Ulusal Varlık Fonları”, 244; Beck and Fidora, “The Impact Of Sovereıgn Wealth Funds”, 10.

https://www.regjeringen.no/contentassets/cf0031c4ce87448d9c497d43190ede8f/rec-tobacco-english-2009.pdf
https://www.regjeringen.no/en/sub/styrer-rad-utvalg/ethics_council/Recommendations/Recommendations/recommendations-on-tobacco/recommendation-of-october-22nd-2009-on-t/id591195/
https://www.regjeringen.no/en/sub/styrer-rad-utvalg/ethics_council/Recommendations/Recommendations/recommendations-on-tobacco/recommendation-of-october-22nd-2009-on-t/id591195/
http://www.norges-bank.no/en/Published/News-archive/2016/2016-09-07-Decision-on-exclusion-of-companies-from-the-Government-Pension-Fund-Global/
http://www.norges-bank.no/en/Published/News-archive/2016/2016-09-07-Decision-on-exclusion-of-companies-from-the-Government-Pension-Fund-Global/
https://www.nbim.no/en/the-fund/market-value/
https://www.nbim.no/en/investments/
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görevlidir44. Nitekim bu düzenlemelerin sonucunda da söz konusu Fon, Linaburg-Maduell Şeffaflık En-
deksinden45 de tam puan almıştır.46

II. Türkiye varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi

A. Kuruluşu, Faaliyet Konusu, Sermayesi ve Hukuki Niteliği

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi47 (TVFY A.Ş.), sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinli-
ğine katkı sağlama, yurtiçinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırma, dış kaynak temin etme, 
stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etme amaçlarıyla 19.08.2016 tarihli ve 6741 sayılı “Türkiye Var-
lık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”48 ile 
kurulmuş ve söz konusu Kanunu’nun 2. maddesine göre; Türkiye Varlık Fonunu ve buna bağlı alt fonları 
oluşturmak ve yönetmek ile görevlendirilmiştir.

Bu görevi yerine getirirken Şirket‘in hangi sermaye ve kaynakları kullanacağı, faaliyet konusunun ne ol-
duğu; ayrıca bu faaliyetler sonucu neydana gelen uyuşmazlıklar açısından hangi yargı düzeninin görevli 
olacağının belirlenmesi gerekir. Bu açıdan aşağıda, TVFY A.Ş.‘nin esas sözleşmesi (1), faaliyet konusu (2), 
sermayesi ve kaynakları (3) ve hukuki niteliği (4) ele alınacaktır.

44 A. Khalid Alsweilem, Angela Cummine, Malan Rietveld and Katherine Tweedie, “A Comparative Study Of Sovereign İnvestor Models: Sovereign 
Fund Profiles”, Discussion Paper, Belfer Center for Science and International Affairs and Center for International Development (2015): 79.

45 Carl Linaburg ve Michael Maduell tarafından 2008 tarihinde geliştirilen şeffaflık endeksi ulusal varlık fonları ve onları yöneten devletler açısından 
dünya çapında kabul gören bir değerlendirme olup endeksin sonucuna göre varlık fonu yönetiminin şeffaf mı yoksa daha kapalı mı olduğu 
belirlenebilmektedir. En temelde endeks her biri “bir puan” olan on temel değerlendirme kriterinden oluşmakta ve ulusal varlık fonlarının bu 
kriterlerden kaçını yerin getirdiğine göre bir ölçüm yapılmaktadır. İlgili kriterleri şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Fonun oluşturulma amaçları da dahil olmak üzere, kuruluş sermayesi ve hükümetin yönetim yapısı hakkında bilgiler içermesi,
2. Fonun denetlenmiş ve aktüel yıllık raporlar yayımlaması,
3. Fonun holdinglerde/ şirketlerde sahip olduğu oranı ve şirketlerin coğrafi konumlarını temin etmesi,
4. Fonun toplam portfolyoların market değerlerine, bunların geri dönüşlerine ilişkin bilgi sağlaması,
5. Fonun etik kurallarda ölçü olabilecek kurallarının ve yatırım politikasının bulunması,
6. Fonun açık ve stratejileri ve hedefleri olması,
7. Eğer mümkünse fona bağlı ortaklıkların bilgilerinin açık olması ve bilgilendirme için iletişim kurulabilmesi,
8. Eğer mümkünse yabancı yöneticilerinin bilgilerinin açık olması,
9.Fonun kendi yönettiği bir site olması,
10. Fonun ana ofisinin adresinin sağlaması ve telefon ya da fax gibi araçlarla iletişim kurulabilmesi.
Bu bakımdan Norveç ulusal varlık fonu, Yeni Zelanda, Panama, Canada, İrlanda, Azerbeycan, Avustralya gibi fonlar ile tüm kriterleri yerine getirerek 
tam puan almıştır. İlgili kriterler ve 2016 yılının son çeyreğine ilişkin olmak üzere şeffaflık değerlendirme listesi için bkz. SWF Transp. Pazar hangisini 
düşünmeye başladı; Erişim tarihi: 17.03.2017, http://www.swfinstitute.org/statistics-research/4th-quarter-2016-lmti/.

46 SWF Ranking List. Erişim tarihi: 17.03.2017, http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/.
47 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 09.08.2016 tarihinde sunulan “Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Katma Değer Vergisi Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” isimli kanun teklifinin 2. maddesinde; çalışmanın konusu olan Şirket’in adı olarak “Türkiye Varlık Yönetimi 
Anonim Şirketi” ifadesi tercih edilmiş; ancak daha sonra plan ve bütçe komisyonunda; finans sektörünün gecikmiş alacaklarını satın alarak 
alacak yönetimi kapsamında faaliyet gösteren şirketlerin isimleri ile karışmaması gerekçesi ileri sürülerek söz konusu ismin değiştirilmesi 
gerektiği ileri sürülmüştür. “Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi 
Bilgiç ile 14 Milletvekilinin Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1319) ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu”, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yasama Dönemi: 26, Yasama Yılı: 1, Sıra Sayısı: 413, 13. Erişim tarihi 14.03.2017, 
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss413.pdf. (Çalışmanın ilerleyen sayfalarında söz konusu kaynağa “Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu” şeklinde atıf yapılacaktır.).

48 RG. No: 29813, RG. Tarihi: 26.08.2017. Erişim tarihi 17.03.2017, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160826-1.htm.

http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss413.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160826-1.htm
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1. Türkiye varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin Kuruluşu ve Esas Sözleşmesi

Diğer ulusal varlık fonlarını incelerken üzerinde durduğumuz gibi Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim 
Şirketi de, Başbakanlığa bağlı olarak düzenlenmiş ve dolayısıyla ulusal varlık fonlarının unsurlarından olan 
egemen devletin yönetiminde olma kriterini yerine getirmiştir. Bununla beraber, ilgili Şirket profesyonel 
yönetim ilkelerine göre yönetilecek ve her ne kadar doğrudan kamusal bir makama bağlı olsa da özel 
hukuk hükümlerine tabi olacaktır (6741 s. K m. 2).

Özel hukuk hükümlerine tabi olmanın bir getirisi olarak söz konusu Şirket’in ne zaman ticari sicile tes-
cil olacağı, diğer bir ifadeyle ne zaman tüzel kişiliği haiz bir yapıya dönüşeceği ise Kanun’da açıkça dü-
zenlenmiş ve maddenin yürürlüğe girdiği anda başka herhangi bir işleme gerek kalmaksızın re’sen tes-
cil olacağı hüküm altına alınmıştır. Bunun bir sonucu olarak, Kanunu’nun -yürürlük maddesinde belirtildiği 
üzere- yayımı tarihinde, yani 26 Ağustos 2016 itibariyle Şirket ticaret siciline kendiliğinden tescil edilmiştir.49

Bunun yanı sıra, yine Şirket’in esas sözleşmesi açısından da kanunda özel bir düzenleme yer almakta 
ve şirketin faaliyet konusu ve amacı, sermaye miktarı, payları, payların devir esasları, paylara tanınacak 
imtiyazlar, tasfiye, devir, birleşme, fesih, organlar, komiteler, bunların oluşumu, görev, yetki ve sorum-
lulukları ile çalışma usul ve esasları, hesapları ve kârlarının dağıtımı ile teşkilatına ilişkin esaslar ile sair 
hususların yer aldığı esas sözleşmenin genel hükümlerle bağlı olmaksızın doğrudan tescil ve ilan edi-
leceği düzenlenmektedir (6741 s. K m. 2). Madde metninde geçen “genel hükümler ile bağlı olmaksızın” 
ifadesinin tescil ve ilan prosedürü açısından öngörüldüğü50, diğer bir ifadeyle Türk Ticaret Kanunu’nun 
“Anonim Şirket” başlıklı Dördüncü Kısmında yer alan 339. maddesi uyarınca, Türkiye Varlık Fonu Yöne-
timi Anonim Şirketi’nin esas sözleşmesinde 6741 sayılı Kanun’da belirtilenlerin yanı sıra; şirketin tica-
ret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer, paradan başka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bun-
ların değerleri; bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınması söz konusu 
olduğu takdirde, bunların bedeli ve şirketin kurulması için kurucular tarafından şirket hesabına satın 
alınan malların ve hakların bedelleriyle, şirketin kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gere-
ken ücret, ödenek veya ödülün tutarı, kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket 
kârından sağlanacak menfaatler, genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları ve şirketin 
hesap dönemi gibi hususların da yer alması gerekmektedir.51

49 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, ticaret siciline İstanbul’a kayıtlı olarak 55174-5 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Erişim tarihi 17.03.2017, 
http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php.

50 Bundan dolayı, Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 21. madde ve devamında düzenlenen sicile başvuru için gerekli prosedürün uygulanmasına gerek 
bulunmamaktadır. Nitekim Yönetmeliğin 21. maddesi de; “…Resen ya da yetkili kurum veya kuruluşların bildirilmesi üzerine yapılacak olan tescillere 
ilişkin hükümler saklıdır” ibaresine yer vermiş ve yukarıda öngörülen çıkarımın kanuni dayanağını oluşturmuştur. ilgili yönetmelik için bkz. Erişim 
tarihi 17.03.2017,
https://www.tobb.org.tr/HukukMusavirligi/Documents/Diger_Yonetmelikler/TICARET%20SICIL%20TUZ.pdf

51 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin esas sözleşmesi için bkz. Erişim tarihi 17.03.2017, http://www.ticaretsicil.gov.tr/gosteryeni.
php?ilan_yil=2017&sayi=9252&sayfa=485; http://www.ticaretsicil.gov.tr/gosteryeni.php?ilan_yil=2016&sayi=9229&sayfa=778 Keza öğretide de; 
şirket ana sözleşmesini değiştirmek, sermayenin artırılması veya azaltılması konularında karar vermek, özel denetçi seçmek, tasfiye memurlarını 
seçmek, azletmek, yerlerine yenilerini seçmek, ilgili mevzuat ve ana sözleşme ile verilen diğer görevleri yapmak… gibi noktaların da esas sözleşmede 
yer alması gerektiği belirtilmiştir. Sarısu, “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Kurulmasına Dair Kanun’un Değerlendirilmesi-I”, 225.

http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php
https://www.tobb.org.tr/HukukMusavirligi/Documents/Diger_Yonetmelikler/TICARET SICIL TUZ.pdf
http://www.ticaretsicil.gov.tr/gosteryeni.php?ilan_yil=2017&sayi=9252&sayfa=485
http://www.ticaretsicil.gov.tr/gosteryeni.php?ilan_yil=2017&sayi=9252&sayfa=485
http://www.ticaretsicil.gov.tr/gosteryeni.php?ilan_yil=2016&sayi=9229&sayfa=778
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2. Türkiye varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin Faaliyet Konusu

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin esas sözleşmesinde, Şirket’in faaliyet konusunun da yer 
alacağı 6741 sayılı Kanunu’nun 2. maddesinin 4. fıkrasında açıkça düzenlenmiş ve aynı maddenin 3. fık-
rasında da faaliyet konusunun kapsamı belirlenmiştir. Buna göre Şirket; stratejik yatırım planında belirti-
len hedefler ile likidite, yatırım, risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak; Yerli ve yabancı şirketlerin payları-
nın, 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 araçları-
nın, kira sertifikalarının, gayrimenkul sertifikalarının, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçlarının ve diğer 
araçların alım satımını, her türlü para piyasası işlemlerini, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar ile 
her türlü gayri maddi hakların değerlendirilmesini, her türlü proje geliştirme, projeye dayalı kaynak ya-
ratma, dış proje kredisi sağlama ve diğer yöntemlerle kaynak temini işlemlerini, her türlü ticari ve finan-
sal faaliyetleri, ulusal ve uluslararası birincil ve ikincil piyasalarda gerçekleştirebilecektir (6741 s. K. m. 2/3). 
Ayrıca yine Şirket, ulusal yatırımlar ile uluslararası alanlarda diğer devletler ve/veya yabancı şirketlerce ya-
pılacak yatırımlara iştirak edebilecektir.

Keza Bakanlar Kurulu’nun 17.10.2016 tarihli ve 2016/9429 sayılı “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim 
Şirketi’nin Yapısına İşleyişine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Karar”ının52 “Şirket ve Gerçekleştirebileceği Fa-
aliyetler” başlıklı 4. maddesinde de Şirket’in ana faaliyet konusu; Kanunda belirtilen ve proje geliştirme, 
projeye dayalı kaynak yaratma, dış proje kredisi sağlama, yerli ve yabancı ortaklıklar kurma ve diğer yön-
temlerle kaynak temini işlemleri de dahil olmak üzere yukarıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirecek olan 
Türkiye Varlık Fonu’nu ve bu fona bağlı kurumları kurma ve yönetme olarak öngörülmüştür.

İlgili maddeler değerlendirildiğinde Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin faaliyet yelpazesinin 
oldukça geniş kapsamlı düzenlendiği görülmektedir. Bu bakımdan ulusal varlık fonunun kuruluş ama-
cına -ki bu amaçlar sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya 
ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara işti-
rak etmek- ulaşmak gayesiyle Şirket’in hem ulusal hem de uluslararası piyasalarda her türden finansal fa-
aliyeti gerçekleştirebileceğini belirtmek gerekir.53

Öte yandan böylesine geniş bir faaliyetin belirli ilkeler doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir. Bu nok-
tada ilgili Bakanlar Kurulu’nun 5. maddesinde “Faaliyet İlkeleri” başlığı altında, Şirket’in faaliyetlerini yürütür-
ken objektif iyi niyet, özen ve basiret ilkelerini göz önünde bulunduracaktır. Ayrıca fon yöneticileri, port-
föyler için yapılan bir yatırım işleminden kendi veya üçüncü kişiler lehine komisyon, iskonto ve benzeri 
menfaat sağlayamayacak; yine şirket ve şirket çalışanları portföyde yer alan varlıklar üzerinde, portföy yöne-
timi amacı dışında, kendi veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunamayacaklardır.

52 Maliye Bakanlığı’nın 14.10.2016 tarih ve 6904 sayılı yazısı üzerine, 19.08.2016 tarihli ve 6741 sayılı Kanunu’nun 3. maddesine istinaden alınan 
Bakanlar Kurulu kararı için bkz. Erişim tarihi 17.03.2017, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161109-14.pdf.

53 Bu bakımdan ulusal varlık fonlarının genellikle uluslararası alanda uzun dönemli ve risk toleransı yüksek yatırımlar yaptıkları görülmektedir. Buna 
karşılık, piyasalara kriz dönemlerinde likidite sağlanması, ülke açısından önemli alt yapı hizmetlerinin desteklenmesi, iç ekonomide yaşanan 
dalgalanmaların önlenmesi için de ulusal varlık fonlarının kullanılmaları mümkündür. Öğretide iç pazara yapılan yatırımların genellikle politik 
liderlerin, ülkelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak gayesinden kaynaklandığı ancak bunun her ne kadar sosyal dönütleri olsa da bunların zayıf 
yatırımlar olduğu ileri sürülmüştür. Shai Bernstein, Josh Lerner ve Antoinette Schoar, “The Investment Strategies of Sovereign Wealth Funds”, 
Harvard Business School Working Paper 09 – 112 (2009): 4.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161109-14.pdf
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3. Türkiye varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin Sermayesi ve Kaynakları

6741 sayılı Kanunun 2. maddesinde; Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin kuruluş sermayesi 
50.000.000 (elli milyon) Türk lirası olarak belirlenmiş ve söz konusu meblağ, Başbakanlığa bağlı Özel-
leştirme İdaresi Başkanlığına ait olan özelleştirme fonundan karşılanmıştır.54 Söz konusu sermaye, her 
biri 1 TL itibari değerde olacak şekilde toplam 50.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan 
ari olarak nakden ödenmiştir.55

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında; 50.000.000 TL’lik sermayenin 6741 sayılı Kanunda ön-
görülen amaçları yerine getirmek için oldukça yetersiz bir rakam olduğu ileri sürülse de56, öğretide 
TVFY A.Ş.’ne aktarılacak kaynaklar ile ilgili sermayenin hızla büyüyeceği savunulmuştur.57 Gerçekten 
de, 6741 sayılı Kanunda öngörülen hedefleri gerçekleştirmek; diğer bir ifadeyle, yurtiçinde kamuya 
ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara 
iştirak etmek için TVFY A.Ş.’nin ciddi bir aktif malvarlığının bulunması elzemdir. Nitekim dünyada yer 
alan diğer ulusal varlık fonları dikkate alındığında oldukça büyük meblağlar ön plana çıkmakta ve So-
vereign Wealth Fund Institute endeksine göre; ilk on ulusal varlık fonu arasına girebilmek için 295 Mil-
yar Amerikan Doları, ilk yirmi için ise 60 Milyar Amerikan Doları tutarındaki aktif malvarlığına sahip ol-
mak gerekmektedir.58

Bundan dolayı, 6741 sayılı Kanunun “Türkiye Varlık Fonu’nun kaynakları ve finansman sağlanması” baş-
lıklı 4. maddesinde; Türkiye Varlık Fonu’nu oluşturacak kaynaklar ve fona finansman sağlamak için ak-
tarılacak değerler düzenlenmiştir. Buna göre; Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından, özelleştirme kap-
sam ve programında bulunan ve Türkiye Varlık Fonuna devrine karar verilen kuruluş ve varlıklar ile 
Özelleştirme Fonundan Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına karar verilen nakit fazlası fonun öncelikli 
kaynakları arasında gösterilmiştir.

Bununla beraber; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunu’nun 2012 tarih ve 6338 sa-
yılı Kanunu’nun59 8. maddesi ile değişik 10. maddesinde; “Özelleştirme Fonunun nakit fazlası, Fon tara-
fından Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılır ve genel bütçenin (B) işaretli cetveline 
gelir kaydedilir. Özelleştirme Fonundan diğer herhangi bir fona aktarma yapılmaz” hükmüne yer verile-
rek, özelleştirme fonuna ilişkin nakit fazlasının ancak; Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesapla-
rına aktarabileceği, bunun dışında herhangi bir fona aktarılamayacağı düzenlemesi bulunmaktadır. 
İki kanun arasında meydana gelebilecek bu çelişki; 6741 sayılı Kanunu’nun 8. maddesinde, 4046 sayılı 

54 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi özel hukuk hükümlerine tabi olduğu için kuruluş sermayesine ilişkin; Türk Ticaret Kanunu’nun “Anonim 
Şirket” başlıklı dördüncü kısmının “Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler” başlıklı birinci bölümünde yer alan 332. maddenin göz önüne alınması 
gerekmektedir. Buna göre ilgili madde de; tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye ellibin Türk 
lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka 
açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesinin yüz bin Türk lirasından aşağı olmayacağı düzenlenmiştir. TVFY A.Ş. esas sermayesi söz 
konusu hükme aykırılık teşkil etmemektedir.

55 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi m. 7, esas sözleşme için bkz. Erişim tarihi 18.03.2017, http://www.ticaretsicil.gov.tr/
gosteryeni.php?ilan_yil=2016&sayi=9229&sayfa=778.

56 Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Garo Paylan Ahmet Yıldırım Nursel Aydoğan – Muhalefet Şerhi, 28.
57 Sarısu, “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. (TVFY)’nin Önemi ve Değerlendirilmesi”, 232.
58 SWF Ranking List. Erişim tarihi 15.03.017, http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/.
59 29.06.2012 tarihli 6338 sayılı “Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesine Dair Kanun”, 

RG. No: 28350, RG. Tarihi: 11.07.2012.

http://www.ticaretsicil.gov.tr/gosteryeni.php?ilan_yil=2016&sayi=9229&sayfa=778
http://www.ticaretsicil.gov.tr/gosteryeni.php?ilan_yil=2016&sayi=9229&sayfa=778
http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
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Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda yer alan hükümlerin Türkiye Varlık Fonu hakkında uy-
gulanmayacağı düzenlenerek önlenmiştir.60

Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıklardan; Ba-
kanlar Kurulu tarafından Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına veya Şirket tarafından yönetilmesine karar 
verilenlerden oluşan malvarlığı da Türkiye Varlık Fonu’nun diğer bir kaynağıdır. Bu bakımdan Başbakan-
lığa bağlı olan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’ne Bakanlar Kurulu kararı ile kamu kurum ve 
kuruluşların ihtiyaç fazlası geliri devredilebilecek veya kamu kurumlarına ait olan bazı değerlerin – ki bu 
değerler menkul olabileceği gibi gayrimenkul de olabilir – yönetim yetkisi Şirket’e bırakılabilecektir. Ni-
tekim fonun kurulması ile beraber 6741 sayılı Kanunu’nun 4. maddesinin 1. fıkrasının b bendi düzenle-
mesinin bir sonucu olarak; çeşitli malvarlığı değerlerinin ve bazı şirketlere ait hisselerin fona devredilme-
sine karar verilmiştir.

Bu kapsamda; ilk olarak Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nun 02.01.2017 tari-
hinde verdiği 680 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname”nin 77 ve 82. maddesi hükümleri uyarınca; yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt 
içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis ka-
bul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar, topluca 1/1/2018 tarihinden itibaren; yine karşılığı nakit ol-
mak üzere oynatılan Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları 
ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarına ilişkin lisans, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 49 yıl süreyle Türkiye Varlık Fonu’na devredilmiştir.61

Keza 6741 sayılı Kanunu’nun 4. maddesi gereğince 24.01.2017 tarihinde kararlaştırılan Bakanlar Kurulu 
kararı ile; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şir-
keti, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, Borsa İstanbul Anonim 
Şirketi, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketinin sermayelerinde bulunan Ha-
zineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin %6,68 oranındaki Hazineye ait 
hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Türkiye Varlık 
Fonuna aktarılmasına karar verilmiştir.62 Yine aynı karar ile çok sayıda Hazineye ait taşınmaz da, tahsisleri 

60 6741 sayılı Kanun tarafından muafiyet getirilmese bile 4046 sayılı Kanun hükümlerinin önceki tarihli olmalarından ötürü; “lex poseterior derogat legi 
priori/sonraki kanun önceki kanunları ilga eder” ilkesi gereğince zaten sonraki tarihli Kanun olan 6741 sayılı Kanunu’nun uygulanacağı konusunda 
bkz. Sarısu, “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Kurulmasına Dair Kanun’un Değerlendirilmesi-I”, 227.

61 RG. No: 29940 (Mükerrer), RG. Tarihi: 06.01.2017. Erişim tarihi 18.03.2017,
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-2.htm.

62 Bakanlar Kurulu Kararı, Karar Sayısı: 2017/9756, Karar Tarihi: 24.01.2017, karar için bkz. Erişim tarihi 18.03.2017, http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2017/02/20170205M1-1.pdf. Ayrıca aktarılan bu malvarlıklarının tahmini değeri; BOTAŞ: Hazine payı yüzde 100. Ödenmiş sermayesi 4.15 
milyar lira; TPAO: Hazine payı yüzde 100. Ödenmiş sermayesi 3 milyar lira; Ziraat Bankası: Hazine payı yüzde 100. Ödenmiş sermayesi 5.0 milyar 
lira; Posta ve Telgraf: Hazine payı yüzde 100. Ödenmiş sermayesi 981.5 milyon lira; BIST: Hazine payı yüzde 73.6. Ödenmiş sermaye 423.2 milyon 
lira; Türksat: Hazine payı yüzde 100. Ödenmiş sermaye 1.47 milyon lira; Eti Maden: Hazine payı yüzde 100. Ödenmiş sermaye 600 milyon lira; Çay 
İşletmeleri: Hazine payı yüzde 100. Ödenmiş sermaye 1.49 milyar lira olarak gösterilmektedir. Erişim tarihi 18.03.2017, http://www.hurriyet.com.
tr/kamu-devleri-varlik-fonunda-40356592. Öte yandan öğretide henüz özelleştirme portföyünde olmamakla birlikte 4046 sayılı Kanun uyarınca 
özelleştirme kapsam ve programına alınarak kaynak yaratılabilmesi amacıyla Türkiye Varlık Yönetimi A.Ş’ye devredilebilecek İktisadi Devlet 
teşebbüsleri ile Kamu İktisadi Kuruluşları: “Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Devlet Malzeme Ofisi (DMO),Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), ETİ Maden A.Ş. (ETİ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO), Toprak 
Mahsulleri Ofisi (TMO), Tarım İşletmeleri Gn. Md. (TİGEM), T. Şeker Fabrikaları A.Ş, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD), Devlet Hava Meydanları 
İş- letmesi (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri (KIYEM), TuRuSGAZ Taah. Paz. & Tic. A.Ş. (BOTAŞ), Birecik Barajı ve Hidroelektrik Sant. 
Tes. İşl. A.Ş. (EÜAŞ), Kömür İşl. A.Ş. (TKİ), KazakTürk Munay (KTM Ltd.) Ortak Şirketi (TPAO), Etimine S.A. (ETİ MADEN), Hyundai Eurotem (TCDD), Çaysan 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-2.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170205M1-1.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170205M1-1.pdf
http://www.hurriyet.com.tr/kamu-devleri-varlik-fonunda-40356592
http://www.hurriyet.com.tr/kamu-devleri-varlik-fonunda-40356592
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kaldırılarak Fona devredilmiştir.63 Ayrıca Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Şirketi’ne 31.01.2017 tarihli Bakanlar 
Kurulu tarafından; Savunma Sanayi Destekleme Fonuna ait veya bu fonun tasarrufunda bulunan 3 Mil-
yar Türk Lirası tutarındaki kaynağın, en geç aktarım tarihini izleyen 3 ay içerisinde geri ödenmek kaydıyla 
aktarılmasına karar verilmiştir.64

Öte yandan, Türkiye Varlık Fonu tarafından yurtiçi ve yurtdışı sermaye ve para piyasalarından ilgili mev-
zuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın sağlanan finansman ve kaynaklar ile para ve ser-
maye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansman ve kaynakların TVFY A.Ş.’nin özelleştirme 
ve Bakanlar Kurulu kararları dışında kalan diğer kaynaklarını oluşturacağı 6741 sayılı Kanunu’nun 4. mad-
desinde belirtilmiştir (6741 s. K. m. 4/1 (c) ve (ç) bentleri). Bu kaynakların neler olabileceği, hangi yöntem-
ler ile belirleneceğini veya hangi oranlarda fona katkı sağlayacağı ise ancak önümüzdeki dönemlerde Şir-
ketin izleyeceği stratejik yatırımlar sonucunda belirlenebilecektir.

Ayrıca öğretide, kamuya ait mevcut fonlardan, vergi gelirleri üzerinden, Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası’nın her yıl Hazineye devredilen kar payından ve bedelli askerlik uygulamasından aktarılabilecek 
veya devredilebilecek bazı aktif değerlerin bulunduğu ve belirli oranlarda bu gelirlerin fona verilebileceği 
de ileri sürülmüştür. Bu kapsamda; İşsizlik Sigortası Fonu’nun, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun, Savunma 
Sanayii Destekleme Fonu’nun, Toplu Konut ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Destek Fonu’nun bir de-
faya mahsus olmak kaydıyla yüzde onluk değerlerinin; yine vergi gelirlerinin (özellikle alkollü içecekler, tü-
tün mamulleri, şans oyunları, köprü ve otoyol geçiş ücretleri) artırılarak buradan kaynaklanan gelirin bir 
kısmının, Merkez Bankası’nın Hazineye aktardığı bedelin tamamının ve bedelli askerlik uygulamasından 
elde edilecek gelirin tamamının Türkiye Varlık Fonu’na aktarabileceği savunulmuştur.65

Son olarak Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin fon malvarlığından yapabileceği harcamalara, 
diğer bir ifadeyle fonun giderlerine de değinmek gerekir. Bu husus Şirket’in esas sözleşmesinin 11. mad-
desinde; fon kuruluşunu takiben mevzuat gereği yapılması gereken zorunlu giderler, portföydeki varlık-
ların sigorta ücretleri, varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenecek ücretler, finansman giderleri, 
komisyon, masraf ve kur farklarından oluşacak giderler, hukuki danışmanlık ve gayrimenkul yatırımla-
rına ilişkin yapılacak değerleme ile noter ücretleri, gayrimenkul yatırımlarındaki aracılık ücret ve komis-
yonları, fon portföyündeki varlıklara ilişkin pazarlama, satım, dağıtım giderleri ve yine portföyde yer alan 
gayrimenkullere ilişkin aidat ve temel hizmet giderleri, bağımsız denetim kuruluşlarına ödenecek dene-
tim ücreti ve nihayetinde Yönetim Kurulunca belirlenecek diğer harcamalar şeklinde gösterilmiştir.66 Bu 

Doğu Karadeniz Çay Entegre San. A.Ş. (ÇAYKuR), Kazova Vasfi Diren Tarım İşl. San. ve Tic. A.Ş. (TİGEM), Mercedes Benz (MKE), Roketsan A.Ş. (MKE), 
Eutelsat Communication SA. (TÜRKSAT) Yeniköy Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. (EÜAŞ), Kemerköy Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. (EÜAŞ), Soma Elektrik Üretim 
ve Tic. A.Ş. (EÜAŞ), TPIC-Türkiye Petrolleri ulusl. Ltd. Şti. (TPAO), Tülomsaş T. Lokomotif ve Motor San. A.Ş. (TCDD), Tüvasaş T. Vagon San. A.Ş. (TCDD) 
ve Amasra Taşkömürü İşl. Mües. (TTK), Armutçuk Taşkö- mürü İşl. Mües. (TTK), Karadon Taşkömürü İşl. Mües. (TTK), Kozlu Taşkömürü İşl. Mües. (TTK), 
Üzülmez Taşkömürü İşl. Mües. (TTK), Ege Linyitleri İşl. (TKİ), Garp Linyitleri İşl. (TKİ)” şeklinde gösterilmiştir. Sarısu, “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. 
Kurulmasına Dair Kanun’un Değerlendirilmesi-I”, 226.

63 Antalya, Aydın, İzmir, İstanbul, Muğla, Kayseri de bulunan ve fona devredilen taşınmazların yüzölçümü 2.182.836 metrekaredir. Erişim tarihi 
18.03.2017 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170205M1-1.pdf (Erişim Tarihi: 18.03.2017).

64 Bakanlar Kurulu Kararı, Karar Sayısı: 2017/9758, Karar Tarihi: 31.01.2017, karar için bkz. Erişim tarihi 18.03.2017, http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2017/02/20170205M1-2.pdf.

65 Yalçıner ve Sürekli, “Ekonominin Çeşitlendirilmesinin Bir Aracı”, 20 vd. Yazarlar bu aktarımlar gerçekleştirdikten sonra Fonun ulaşacağı toplam aktif 
büyüklüğün 25 Milyar civarında olacağını belirmişlerdir.

66 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi m. 11, esas sözleşmenin ilgili kısmı için bkz. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi , 30 Ocak 
2017, Sayı: 9252, Sayfa: 486, Erişim tarihi 18.03.2017, http://www.ticaretsicil.gov.tr/gosteryeni.php?ilan_yil=2017&sayi=9252&sayfa=485.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170205M1-1.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170205M1-2.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170205M1-2.pdf
http://www.ticaretsicil.gov.tr/gosteryeni.php?ilan_yil=2017&sayi=9252&sayfa=485
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hususta Şirket, fonun işleyişine ilişkin yapılması gereken gerekli giderlerin yanı sıra, hukuki danışmanlık 
ve denetim şirketine ilişkin masrafları da kendisi üstlenmektedir. Keza Yönetim Kurulu tarafından belirle-
necek sair masraflar da yine Türkiye Varlık Fonundan karşılanacaktır.

Şirketin, Fonun malvarlığından karşılanacak giderlere kanunda yer verilmemesi ise 6741 sayılı Kanunda 
yer alan eksikliklerden biri oluşturmaktadır. Nitekim kamu kaynaklarının etkin ve sağlıklı kullanımı açı-
sından aşağıda sayılan muafiyet ve istisnalara tabi tutulan Şirket’in yapacağı harcamalar, yalnızca özel 
hukuka ilişkin kurulmuş alelade bir şirketin değil, idarenin kendisine tahsis ettiği kaynakları gereği gibi 
kullanmakla yükümlü bulunan bir Kurul’un giderlerini oluşturması sebebiyle bu hususların da kanunda 
düzenlenmesi yerinde olacaktır. Ayrıca Şirket’in Fon kapsamında kalan malvarlığı ile yapacağı harcama-
ların 6741 sayılı Kanunda öngörülen denetim mekanizmasında kalacağına ilişkin ise herhangi bir durak-
sama bulunmamaktadır.

4. Türkiye varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin Hukuki Niteliği

6741 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin hukuki statüsüne ilişkin açık-
lamalarda bulunmadan önce ifade etmek gerekir ki, Şirket’in sermayesinin tamamı Özelleştirme Fonun-
dan karşılanmış ve yine Kanunda Şirket’in başbakanlığa bağlı olduğu düzenlenmiştir. Ayrıca Şirket’in fa-
aliyet konularına ilişkin olarak özel hukuk hükümlerine tabi olacağı belirtilmiş, faaliyet konuları da gerek 
Kanunu’nun 2. maddesinde gerekse gerekçesinde her türlü iktisadi faaliyet (her türlü para piyasası işlem-
leri, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar ile her türlü gayri maddi hakların değerlendirilmesini, her 
türlü ticari ve finansal faaliyetler) olarak düzenlenmiştir.

Bu bakımdan öğretide, sermayesinin tamamı devlete ait ve iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet gös-
teren kuruluşlar en temelde kamu iktisadi teşebbüsü olarak tanımlanmaktadır.67 Bununla birlikte, söz ko-
nusu Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak tanımlanıp tanım-
lanamayacağı ayrıca tartışılmalıdır. Öncelikle KİT’lerin hukuki dayanağı olan 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname hükümlerinden söz konusu Şirket muaf tutulmuştur (6741 s. Kanun m. 8). Yine Anayasa’nın 
165. maddesinde yer alan; “Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete 
ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları kanunla dü-
zenlenir.” hükmünün bulunmasına karşın, TVFY A.Ş. açısından doğrudan bir meclis denetimi öngörülme-
miş, hatta KİT’lerin denetiminde en önemli işleve sahip olan Sayıştay denetiminden de söz konusu Şir-
ket bağışık tutulmuştur.

Bununla birlikte, 6741 sayılı Kanunda TVFY A.Ş.’nin yöneteceği fonun para ve sermaye piyasalarından 
finansman temin etmek dahil olmak üzere Türkiye Varlık Fonu ve alt fonların yapmaya yetkili olduğu 
faaliyetlere ilişkin iş ve işlemler haricinde teminat gösterilemeyeceği ve rehin edilemeyeceği, başka bir 
amaçla tasarrufunun mümkün olmadığı, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere hacze-
dilemeyeceği gibi birtakım üstün ayrıcalıkları da haiz olduğu görülmektedir (6741 s. Kanun m. 7). Mev-
zuat hükümleri incelendiğinde fonu yönetecek Anonim Şirket’in her ne kadar üçüncü kişilerle ilişkile-
rinde özel hukuk hükümlerine tabi olsa da, kamu gücünün ayrıcalıklarından faydalandığı ve yukarıda 

67 Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer ve Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, (Ankara: 2015), 359.
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da ifade edildiği gibi KİT’lerin denetimine ilişkin pek çok mekanizmaya da tabi olmadığı görülmekte-
dir. Bundan dolayı, Şirketin her ne kadar Komisyon görüşmeleri sırasında KİT olmadığı ifade edilse de68, 
aslında en temelde Şirket’e tanınan ayrıcalıklar ve muafiyetler göz önüne alındığında alelade bir özel 
hukuk tüzel kişisi olduğundan da söz edilemeyecektir.69 Bu bakımdan öğretide de ileri sürüldüğü gibi 
bazı özel hukuk tüzel kişilerinin kamusal niteliğinin bulunması veya kamu hizmetine bitişik özgü yapı-
lara sahip olmaları ya da kamusal birtakım yetki ve ayrıcalıklar ile donatılmış olmaları halinde “kamu ku-
rumu niteliği ağır basan” veya “kamu kurumu niteliğine yaklaşan” bir yapıya sahip oldukları ileri sürülmüş 
ve bu açıdan istisnai bir kategoride oldukları belirtilmiştir.70 Örneğin, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye 
Kalkınma Bankası, Türkiye Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Türkiye Merkez Bankası gibi bazı yapılar 
yargı kararlarında kamu kurumu niteliği ağır basan iştirakler olarak kabul edilmişlerdir.71 Dolayısıyla bir-
çok kanundan muaf tutulan, Fona ait malvarlığı haczedilemeyen ve bazı durumlarda kamusal ayrıcalık-
lara sahip olan TVFY A.Ş.’nin de kamu kurumu niteliği ağar basan bir kuruluş olduğu kabul edilmelidir.

Bu kapsamda değinmek gerekir ki, Şirket’in özel hukuk hükümlerine tabi olması sebebiyle üçüncü ki-
şiler ile yapacağı ve günlük münasebetlerinden kaynaklanan işlemlerden dolayı adli yargıda dava açıl-
ması mümkündür. Buna karşılık, Şirket’in kendisine tanınan ayrıcalıkları ve muafiyetleri kullanarak tek 
taraflı bir işlem tesis etmesi halinde, artık burada idari yargının görevli olduğu kabul edilmelidir. Nite-
kim öğretide de bir kurumun kamu gücü ayrıcalıkları ile donatılmış olması durumunda, diğer bir ifa-
deyle özel kişiler arasındaki ilişkilerde görülmeyen birtakım imtiyazlara sahip olması halinde artık, bu 
kurumun eylem ve işlemlerinin özel hukuka değil, idari hukukuna tabi olduğu ve bu eylem ile işlem-
lerden meydana gelen uyuşmazlıkların da idari yargıda çözümlenmesi gerektiği ileri sürülmüştür.72 Ör-
neğin, kamu ihale kanunu hükümlerinden muaf olan Şirket’in yapacağı ihalede tek taraflı bir kararla 
ihaleye katılım kurallarında bir değişiklik yapması ve bu değişiklikten bir şirketin zarar görmesi duru-
munda artık söz konusu zarara ilişkin davanın kanaatimizce idari yargıda açılması gerekmektedir. Bunun 
nedeni ise ilk olarak Şirket’in kamu ayrıcalığına dayalı olarak tek taraflı bir işlem tesis etmesi sebebiyle 
ortada bir idari işlem bulunması, ikinci olarak da Uyuşmazlık Mahkemesi’nin kararlarında vurguladığı 
üzere ihale sürecinden önceki idari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların idari yargıda görülece-
ğine ilişkin müstakar içtihadıdır.73

68 Keza 6741 sayılı Kanunu’nun komisyon görüşmelerinde hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda da Şirket’in KİT olmadığı vurgulanmıştır. 
Plan ve Bütçe Komisyon Raporu, 14-15.

69 Nitekim Uyuşmazlık Mahkemesi, bir yargıcın lojman tahsisi için Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvurunun ATGV (Adalet Teşkilatını Güçlendirme 
Vakfı) Yönetim Kurulu tarafından reddi işlemine ilişkin açılan davada; ATGV’nin Medeni Kanun hükümlerine göre kurulmuş bir özel hukuk tüzel 
kişisi olmasına rağmen, tümü merkezi idarenin üst düzey kamu görevlilerinden oluşan Vakıf Yönetim Kurulunca idari usul ve esaslara göre tesis 
edilen işlemin idari niteliğini ortadan kaldırmayacağı ve bir özel hukuk tüzel kişisi olmakla birlikte Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı’nın, kurucuları 
ve organlarının kamu görevlilerinden oluştuğu, genel bütçeli idare bütçesinde yer alan kamu hizmetinin yerine getirilmesi amacıyla kurulduğu 
gerekçesiyle vakfın kamu iktisadi teşebbüsüne yaklaşan bir yapısı olduğuna, bundan dolayı olayda idari bir işlem bulunduğuna dikkat çekmiştir. 
Uyuşmazlık Mahkemesi, Esas No: 1999/1, Karar No:1999/11, Karar Tarihi: 03.05.1999, karar için bkz. Turgut Tan, İdare Hukuku, (Ankara:2013), 689-
690.

70 Yıldızhan Yayla, İdare Hukuku, (İstanbul: 2009), 427.
71 Age. 427.
72 Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, (Bursa: 2010), 821.
73 Uyuşmazlık Mahkemesi, Esas No: 2016 / 323, Karar No: 2016 / 538, Karar Tarihi: 28.11.2016; Uyuşmazlık Mahkemesi, Esas No: 2016 / 91, Karar No: 

2017 / 3, Karar Tarihi: 20.02.2017; Uyuşmazlık Mahkemesi, Esas No: 2016 / 595, Karar No: 2017 / 22, Karar Tarihi: 20.02.2017; Uyuşmazlık Mahkemesi, 
Esas No: 2015 / 948, Karar No: 2016 / 121, Karar Tarihi: 14.03.2016, kararlar için bkz. Erişim tarihi 20.04.2017, http://www.uyusmazlik.gov.tr/kararlar/
kararlar.html.

http://www.uyusmazlik.gov.tr/kararlar/kararlar.html
http://www.uyusmazlik.gov.tr/kararlar/kararlar.html
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B. Muafiyetler ve İstisnalar

Ulusal Varlık Fonu kavramını incelerken yukarıda değindiğimiz gibi, söz konusu fonların uluslararası lite-
ratürde kabul edilmiş unsurlarından biri de yükümlülüklerinin sınırlı olması ya da hiç yükümlülüklerinin 
bulunmamasıdır.74 Bunun nedeninin, ulusal varlık fonlarının makroekonomik amaçlara (veya piyasa istik-
rarını sağlamak için orta ölçekli yatırımlara) ulaşmak için yapacağı uzun dönemli yatırımları (long term in-
vestment) gerçekleştirebilmesini sağlamak, diğer bir ifadeyle fonun risk toleransını yükseltmek olduğunu 
söyleyebiliriz. Ayrıca ulusal varlık fonlarının devlet desteği ile kurulmaları ve yine devlet eliyle yürütülme-
leri, yani devlet desteği ile hareket etmeleri, beraberinde kamu gücünün getirdiği bazı imtiyazlardan ya-
rarlanmalarına da sebep olmuştur.

Bu sebeplerle 6741 sayılı Kanunda da Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi açısından birtakım 
muafiyetler ve istisnalar öngörülmüştür. Nitekim Kanunu’nun gerekçesinde de; finansal piyasaların dina-
mik yapısı nedeniyle ulusal varlık fonu gibi kuruluşların esnek bir yapıda olmalarının zaruri olduğu ve bu 
amaçla ilgili Şirket ve Şirket’in kuracağı alt şirketler için madde metninde bazı muafiyet ve istisnalar sağ-
landığı ifade edilmiştir.75

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi açısından Kanundan doğan ilk muafiyet, hem ilgili Şirket’in 
hem de Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulması-
dır. Bu muafiyetin, bunların kazanç ve iratları üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka-
nunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini de 
kapsayacağı belirtilmiştir. Ayrıca Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve 
alt fonlar, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç olmak üzere 26/5/1981 ta-
rihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç, katılma payı ile tasdik ücretle-
rinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, satın alınan ve satılan taşınmazlar ile il-
gili olarak tapu ve kadastro döner sermaye bedellerinden ve her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat 
yatırma mükellefiyetlerinden de muaf olacağı yine 6741 sayılı Kanunu’nun 8. maddesinin 2. fıkrasında 
hüküm altına alınmıştır.

Vergisel muafiyetlerden biri de Şirketin; Şirket ve alt fonların kuruluş ve tescil işlemleri ile esas sözleşme-
sinin tescil ve ilan işlemleri de dahil olmak üzere faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri işlemlerle il-
gili düzenlenen tüm kâğıtlar damga vergisinden, tüm iş ve işlemleri her türlü harçtan, her ne nam adı al-
tında 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 si-
gorta muameleleri vergisinden, her türlü kredi kullanım işlemleri de Kaynak Kullanımını Destekleme Fo-
nundan istisna tutulmasıdır.

Ayrıca yine Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ve Şirketin kuracağı şirketler ve alt fonlar açısın-
dan; “3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 6362 sayılı Kanun ile bu Kanun uyarınca yürürlüğe ko-
nulan ikincil mevzuat, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 

74 Aykın, “Ulusal Refah Fonları: Risk mi, Fırsat mı?”, 15; Sarısu, “Dünyada Ulusal Varlık Fonu Yönetim Şirketleri”, 237.
75 6741 sayılı Kanunu’nun genel gerekçesi için bkz. Erişim tarihi: 18.03.2017, http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-1319.pdf.

http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-1319.pdf
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233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hük-
münde Kararname, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Me-
murlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13/12/1983 tarihli ve 
190 sayılı Genel Kadro ve usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Me-
murlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 2/4/1987 ta-
rihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 
237 sayılı Taşıt Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı 
Basın-İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanun, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Ka-
nun, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme uygulamaları Hakkında Kanun ile bunların ek ve değişik-
liklerine ilişkin hükümler” uygulanmayacaktır. Keza kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair 
ilgili mevzuat hükümlerinden de Şirket muaftır.76

Bir hususun altını önemle çizmek gerekir; 6741 sayılı Kanunu’nun 8. maddesinin 5. fıkrasının getirdiği ka-
nuni muafiyetler ve istisnalar TVFY A.Ş.’ne oldukça önemli avantajlar sağlamıştır. Şirket hakkında uygu-
lanmayacak önemli kanunlardan bazılarına değinmek oldukça yararlı olacaktır:

İlk olarak; Şirket’in muaf tutulduğu 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri, mal ve 
hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve pi-
yasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek için oluşturulmuş ve 
iç piyasada tekelci yapıyı engellemeyi ve haksız rekabeti kaldırmayı amaç edinmiştir (4054 sayılı K m. 1). 
Şirket’in söz konusu Kanundan muaf tutulması ile Rekabet Kurulu tarafından yapılacak inceleme ve de-
ğerlendirmenin önüne geçilmiş, böylece Kanunu’nun üçüncü bölümünde düzenlenen cezai hükümler-
den muaf tutulmuştur. Genellikle uluslararası stratejik yatırımlarda bulunmak ve uzun dönemli - riskli an-
laşmalar yapmak için kurulan ulusal varlık fonlarının iç piyasada da faaliyette bulunma imkân ve yetkileri 
vardır. Bu durumda Türkiye Ulusal Varlık Fonu’nun Rekabet Kanunu hükümlerinden muaf tutularak iç pi-
yasadaki dengeyi bozacak şekilde herhangi bir konuda tekel niteliğine bürünme ve özel teşebbüslerin 
girişim özgürlüğünü engelleme ihtimali mevcuttur.

Ayrıca yine 4054 sayılı Kanun’da; mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan mali-
yet, kar gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi, mal veya hizmet piyasaları-
nın bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü, mal veya 
hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi özellikle yasaklan-
mıştır. Bu noktada bu yasaklardan muaf olan fonun belirli bir ürün konusunda alım ve şartları tespit et-
mesi ya da arz veya talep miktarını kontrol etmesi durumunda herhangi bir müdahale veya yaptırım ile 
karşılaşmayacaktır. Kabul etmek gerekir ki, bu çıkarımlar devletin herhangi bir fon kurmadan da gerçek-
leştirebileceği hususlar olduğu ve fonun makroekonomik amaçlar ile kurulmasından dolayı zaten haksız 

76 Öğretide Kanada, İzlanda, İngiltere, Yeni Zelanda, İsveç, İsviçre… vb. ülke uygulamaları da dikkate alınarak “pozisyon temelli” insan kaynakları 
yapılanmasının tercih edilmesi hususunun çok yerinde ve isabetli bir düzenleme olduğu ileri sürülmüştür. Sarısu, “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi 
A.Ş. Kurulmasına Dair Kanun’un Değerlendirilmesi-I”, 229.
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rekabet teşkil eden bir yapıya bürünmesinin mümkün olmayacağı şeklinde eleştirilebilir. Ancak bu eleş-
tiri de aslında en temelde; “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işle-
melerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kar-
telleşmeyi önler.” hükmünü ihtiva eden Anayasa’nın 167. maddesinin ihlali anlamına gelecektir.

İkinci olarak; Şirket, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinden 
de muaf tutulmuştur. Öncelikle Devlet İhale Kanunu’nun 1. maddesinde; daire ve idarelere bağlı döner 
sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan 
fonların; alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerini nasıl 
yapılacağı hususunun Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelik ile be-
lirleneceği düzenlenmiştir. Ayrıca söz konusu Kanun; ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zama-
nında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması ilkesine dayalı olarak; ihale sürecine ilişkin 
birçok düzenlemeye yer vermiştir.

6741 sayılı Kanunu’nun genel gerekçesinde belirtildiği gibi Ulusal Varlık Fonları finans piyasalarının esnek 
ve dinamik yapısı gereği belirli muafiyetlere sahip olsalar da; Devlet İhale Kanunu’nda öngörülen prose-
dürlerin ihale sürecindeki şeffaflığı ve rekabeti sağlayıp en iyiye ulaşılması için ne kadar önemli olduğuna 
dikkat edilmelidir. Türkiye Ulusal Varlık Fonu Şirketi’ni Devlet İhale Kanunu’nun hükümlerinden muaf tut-
mak, ihale açısından oldukça önemli olan birçok hususu tamamen Şirket’in inisiyatifine bırakmak anla-
mına gelecektir. Bunun bir sonucu olarak; ihalenin isteklilerinde aranacak niteliklerin yanı sıra, uygun be-
delin tespiti veya ihale usullerinin değiştirilmesine ya da hangisinin uygulanacağına ilişkin olarak 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu ile bağlı olmaksızın hareket edebilecektir.

Bu çıkarıma karşı da; 17.10.2016 tarihli Bakanlar Kurulu’nun “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi-
nin Yapısına ve İşleyişine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın 5. maddesinde öngörülen faaliyet ilkele-
rinde Şirketin yöneticilerinin 3. kişiler ve kendileri hakkında iskonto veya benzeri menfaat sağlayamaya-
cakları hususunun düzenlenmiş olduğu ileri sürülse de,  gelecekte böyle bir ihtimalin sonucunda Şirketi, 
Devlet İhale Kanunu’nun 83. madde ve devamında düzenlenen hukuki ve cezai sorumluluk hükümleri-
nin dışına çıkarılması tartışılabilir. Keza aynı hususlar; kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi 
altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde 
uygulanacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla ihdas edilen ve yine Şirket’in muaf tutulduğu 4734 sa-
yılı Kamu İhale Kanunu açısından söylenebilir. Kamu İhale Kanunu’nda da ihaleye katılımda yeterlilik ku-
ralları, yaklaşık maliyet uygulaması, ihale prosedürü, ihaleye katılmaktan yasaklama ve cezai hükümler, 
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ve Şirketin kuracağı diğer Şirketler ile alt fonlara uygulanma-
yacaktır. Bu noktada Devlet İhale Kanunu açısından dile getirdiğimiz endişelerimizi bu Kanuna yönelik 
getirilen istisna açısından da yinelemek istiyoruz.

Şirket hakkında 6741 sayılı Kanunda tanınan diğer bir istisna da, Şirket tarafından kurulacak varlık kira-
lama şirketleri 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hak-
kında Kanunun 7/A maddesi çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketlerine tanınan tüm hak, istisna, 
indirim ve muafiyetlerden yararlanması ve varlık kiralama şirketleri, ihraç etmiş oldukları menkul kıymet-
lere ilişkin, ihraççıların tabi olduğu Borsa İstanbul Anonim Şirketine ödenmesi gereken kayıt ücreti ve ko-
tasyon ücretinden muaf tutulmasıdır.
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Son olarak Kanunda, Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar, kamu 
iktisadi teşebbüsleri de dahil, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan veya özel kanunla kurulan 
kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara tabi olmayacağı 
düzenlenmiştir. Mevzuat ifadesi ile kanundan daha geniş olarak, kanun hükmünde kararname, yönet-
melik, genelge ve tebliğ gibi idarenin düzenleyici işlemleri de TVFY A.Ş. ve Şirketin kuracağı alt şirketler 
için uygulanmayacaktır.77 Bu bakımdan belirtmek gerekir ki, 6741 sayılı Kanunun 8. maddesinin 5. fıkra-
sında; Şirkete uygulanacak geniş bir kanuni muafiyete yer verilmiş; ancak bu muafiyetin yeterli olmayacağı 
veya bir hukuki boşluk veya diğer kanunlar ile bir çelişki doğmaması için genel bir ifade öngörülmüştür.

Nitekim aşağıda ayrıntılı değinilecek olan 3346 sayılı “Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük 
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” hükümleri; ödenmiş sermayesinin yarısın-
dan fazlası kamu tüzel kişilerince sağlanmış olan kurumlar hakkında uygulama alanı bulmaktadır. Şirket’in 
3346 sayılı Kanun hükümlerinden muaf tutulması, hem 6741 sayılı Kanunu’nun 5. fıkrasında yer almakta 
hem de genel bir muafiyet etkisi yaratan 4. fırkası kapsamında kalmaktadır. Bu bakımdan 5. fıkrada özel 
olarak sayılanlar dışında; kamu iktisadi teşebbüsleri de dahil, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait 
olan veya özel kanunla kurulan kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarına uygulanacak her türlü mevzuatın 
söz konusu Şirket ve alt Şirketler için uygulanmasının önüne geçilmek istenmiştir. Böylesine genel ve ge-
niş bir muafiyetin öngörülmesi ise hukuki öngörülebilirliğin zedelenmesinin yanı sıra gerek denetim ge-
rekse şeffaflık açısından eleştiriye açık olduğunu belirtmek isteriz.

C. Denetim

Türkiye Ulusal Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin; büyüme oranında ilave artış sağlama, sermaye pi-
yasalarının büyüme ve derinleşmesini hızlandırma, islami finansman kaynaklarını hızlandırma, yapılacak 
yatırımlara yüz binlerce kişiye ek istihdam sağlama, savunma, havacılık ve yazılım gibi teknoloji yoğun-
luklu sektörlerde yer alan yerli şirketleri sermaye ve proje bazında destekleme, otoyollar, Kanal İstanbul, 
Üçüncü Köprü ve Havalimanı, Nükleer Santral gibi büyük alt yapı projelerine kamu kesimi borcu artırıl-
madan destekleme, kamu finansmanı sektör payını artırma gibi hedefleri gerçekleştirmesi için 6741 sa-
yılı Kanun tarafından Şirket’e ciddi bir finansman kaynağı aktarma potansiyeli yaratıldığı ve kanuni birçok 
muafiyet tanındığı görülmektedir.78 Bu bakımdan oldukça ayrıcalıklı ve kamu gücü tarafından destekle-
nen TVFY A.Ş.’nin ve Şirket tarafından kurulacak alt fonlar ile diğer şirketlerin nasıl denetleneceği bir so-
run olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu soruna değinmeden bir parantez açmak gerekirse, öğretide bazı yazarlar; ulusal varlık fonlarının diğer 
şirketlerden ayrı standartlarda denetlenmesine gerek bulunmadığını ileri sürmüşlerdir. Buna göre ilgili gö-
rüşü savunan yazarlardan bir kısmı; denetim sorununun uluslararası arenada çözülmesini, diğer bir ifa-
deyle, ulusal güvenlik tanımlarının yapılarak karşılıklı yatırım prensiplerinin geçerli kılınmasının gerektiğini 

77 Sarısu, “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Kurulmasına Dair Kanun’un Değerlendirilmesi-I”, 228.
78 Bu husus Kanun görüşmeleri sırasında; “Kanun teklifinin “Türkiye Varlık Fonunun kaynakları ve finansman sağlanması” başlıklı 4’üncü maddesinin 

1/b bendinde yer alan hükümle Bakanlar Kuruluna kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıkların 
Türkiye Varlık Fonuna aktarılması yetkisi ve bunların Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi tarafından yönetilmesinin sağlanması yetkisi verilmektedir. Bu 
yetkinin herhangi bir alt veya üst sınırı da bulunmamaktadır” ifadeleriyle eleştirilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonu (Zekeriya Temizel, Bülent Kuşoğlu, 
Musa Çam, Aykut Erdoğdu, Utku Çakırözer, Mehmet Bekaroğlu ve Kadir Durmaz) Muhalefet Şerhi, 21-22.
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ifade etmiş, ayrıca ulusal varlık fonlarının şirketlerde sahiplik paylarını %10 ile sınırlanmasının pasif yatı-
rımları kesmeden ulusal güvenliği sağlayabileceğini vurgulamıştır.79 Diğer yazarlar ise; yatırım fonları ile 
ulusal varlık fonlarının sermaye piyasalarındaki satın alımlarını karşılaştırarak yatırım tercihlerinin moti-
vasyon farklılıklarının bulunmadığını, ayrıca ulusal varlık fonlarının model yatırımcı özelliklerine sahip ol-
duğu için politik amaçlar ile karar vermediklerini, bundan dolayı söz konusu fonların gerek şeffaflık ge-
rekse denetim açısından ayrıca bir düzenlemeye ihtiyaç duymayacaklarını ifade etmişlerdir.80 Bununla 
beraber hemen belirtmek gerekir ki, ulusal varlık fonlarının denetlenmesi zorunludur; yukarıda yer alan 
görüşler yalnızca fonun ayrıca bir denetime ihtiyaç olup olmamasına ilişkin ileri sürülmüş olup denetim-
siz bırakılması anlamı taşımamaktadırlar. Nitekim son zamanlarda ulusal varlık fonlarına yöneltilen eleşti-
rilerin başında yatırım süreçlerinde yeterince şeffaf davranmadıkları gelmekte; başka bir değişle, devlet/
hükümet sahipliğinde hareket eden ulusal varlık fonlarının yatırım stratejilerinin ekonomik kaygılardan 
çok politik nedenlerle şekillendiği ifade edilmektedir.81 Bu kapsamda fonların yatırımlarında kar maksimi-
zasyonu perdesi altında yatırım yapılan ülkeyi zor duruma sokmayı hedefleyen politik amaçların bulun-
duğu endişesi giderek artmaktadır.82 Keza devlet/hükümet sahipliğindeki fon tarafından uygulanabilecek 
politik amaçlı faaliyetler yalnızca uluslararası yatırımlar için değil, iç ekonomik istikrar (domestic economic 
stability) açısından da oldukça sakıncalı olabilir.83 Söz gelimi, fonu yöneten hükümetin siyasi kaygılarla iç 
ekonomideki dengeyi bozacak hamleler yapması, muhalif kesimin iş sahasına müdahale ederek girişim 
özgürlüğünü oradan kaldırması veya hükümet destekli politika izleyen şirketlere fon tarafından kaynak 
aktarılması gibi durumlar ile karşılaşılabilir. Bundan dolayı söz konusu fonların gerek uluslararası arenada 
denetlenmesi veya kontrol edilmesi gerekse iç hukuktaki düzenlemeler ile sınırlarının çizilmesi gereklilik-
ten ziyade zorunluluk arz etmektedir.84

Bu gerekçeler ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin hem uluslararası alanda yapacağı yatı-
rımların hem iç market piyasasındaki faaliyetlerinin hem de fonun 6741 sayılı Kanunda yer verilen amaç-
lara uygun kullanıp kullanılmadığının denetlenmesi amacıyla 6741 sayılı Kanunu’nu “Denetim” başlıklı 6. 
maddesinde üç ayrı denetim öngörülmüştür.

Öncelikle 6. maddenin ilk fıkrasında Şirket’in, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketlerin, Türkiye Varlık 
Fonu’nun ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bağımsız denetime tabi olacağı dü-
zenlenmiştir. Bağımsız denetim; işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin; bu tablo ve 
bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli 
ve objektif kanıtların elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş denetim standartlarında öngörülen 

79 Thomas A. Hemphill, “Sovereign Wealth Funds: National Security Risks in a Global Free Trade Environment”, Thunderbird International Business 
Review, 51(6) (2009): 551-566, Aktaran: Hacıhasanoğlu ve Soytaş, “Yeniden Tasarlanan Finansal Mimaride Ulusal Varlık Fonlarının Rolü”, 18.

80 Rolando Avendano and Javier Santiso, “Are Sovereign Wealth Funds’ Investments Politically Biased? A Comparison with Mutual Funds”, OECD 
Development Center, Working Paper No:283, (2009), Aktaran: Hacıhasanoğlu ve Soytaş, “Yeniden Tasarlanan Finansal Mimaride Ulusal Varlık Fonlarının 
Rolü”, 19.

81 Yalçıner ve Sürekli, “Ekonominin Çeşitlendirilmesinin Bir Aracı”, 6.
82 Akbulak ve Akbulak, Ulusal Varlık Fonları, 242.
83 Öğretide, özel bir yatırımcı olarak ulusal varlık fonları tarafından yapılan yerli yatırımların, makroekonomik yönetimin istikrarsızlaştırılmasını ve 

hem kamu yatırımlarının kalitesini hem de fonun servet hedeflerini zayıflattığı ileri sürülmüştür. Gelb vd., 2.
84 Ulusal varlık fonlarına ilişkin uluslararası arenada getirilen düzenlemeler ve uygulamalar için bkz. Aykın, “Ulusal Refah Fonları: Risk mi, Fırsat mı?”, 

17 vd. Ayrıca bu kapsamda IMF tarafından da kabul edile Santiago İlkeleri için bkz. Sovereign Wealth Funds Generally Accepted Principles and 
Practices “Santiago Principles”, International Working Group Of Sovereign Wealth Funds, October 2008, 7. Erişim tarihi: 19.05.2016, http://www.
ifswf.org/sites/default/files/santiagoprinciples_0_0.pdf

http://www.ifswf.org/sites/default/files/santiagoprinciples_0_0.pdf
http://www.ifswf.org/sites/default/files/santiagoprinciples_0_0.pdf
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denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirile-
rek rapora bağlanmasını ifade etmektedir.85 Bu bakımdan Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yapıla-
cak bağımsız denetim ile Şirketin ve şirkete ait diğer şirketlerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgi-
leri incelenecek, şirketin malvarlığı ile finansal ve kârlılık durumunun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ortaya 
çıkarılmaya çalışılacaktır. Fon ve alt fonların finansal tablolarının hazırlanmasında KGK (Kamu Gözetim Ku-
rumu) tarafından yayımlanan TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) / TFRS (Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları) esas alınacak; Şirket Yönetim Kurulu gerekmesi halinde uluslararası finansal raporlama stan-
dartlarına uygun finansal tablolar hazırlanmasına da karar verebilecektir.86 Ayrıca bağımsız denetim ku-
ruluşuna ödenecek ücret fon malvarlığından karşılanacaktır.87

Belirtmek gerekir ki TVFY A.Ş., 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanun uyarınca yürürlüğe ko-
nulan ikincil mevzuat hükümlerinden 6741 sayılı Kanunu’nun 8. maddesinin 5. fıkrası gereğince muaf tu-
tulduğu için; bağımsız denetim kuruluşlarının Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirmekle yükümlü olduğu 
raporların Şirket açısından herhangi bir netice doğurması söz konusu olmayacaktır.88

6741 sayılı Kanunda düzenlenen ikinci denetim mekanizması; Şirket, Şirket tarafından kurulacak diğer 
şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bağımsız denetim-
den geçmiş yıllık mali tablolar ile faaliyetlerin, Başbakan tarafından görevlendirilecek sermaye piyasaları, 
finans, ekonomi, maliye, bankacılık, kalkınma alanlarında uzman en az üç merkezi denetim elemanı ta-
rafından bağımsız denetim standartları çerçevesinde incelenmesidir. Yapılan inceleme sonucunda hazır-
lanacak rapor her yıl haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kuruluna sunulacaktır. Şirket ve Şirket tarafından 
kurulan diğer Şirketler ile alt fonların Başbakan tarafından atanan en az üç merkezi denetim uzmanının 
denetimine tabi olabilmesi için öncelikle söz konusu Şirketin yıllık mali tablolar ile faaliyetlerinin bağımsız 
denetim kuruluşlarının incelenmesinden geçmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, Başbakanlığa bağlı 
olarak yapılacak inceleme TVFY A.Ş. hakkında öngörülen koşullu ve üst bir denetimdir. Öte yandan uz-
manların hazırlayacağı ve her yıl haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kuruluna sunacakları raporun, yal-
nızca görüş/tavsiye niteliğinde olduğu söylenebilir.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler ve alt fonlar 
açısından öngörülen üçüncü ve son denetim mekanizması; Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nun, Şirketin bir önceki yıla ait mali tabloları ile faaliyetlerini, birinci ve ikinci fıkralar kapsamında 

85 Söz konusu tanım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından geliştirilmiştir. Erişim tarihi 20.03.2017, http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=sho
wpage&menuid=6&pid=9&subid=1.

86 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Esas Sözleşme m. 10. Erişim Tarihi: 20.03.2017, http://www.ticaretsicil.gov.tr/gosteryeni.php?ilan_
yil=2017&sayi=9252&sayfa=485.

87 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Esas Sözleşme m. 11. Erişim Tarihi: 20.03.2017. http://www.ticaretsicil.gov.tr/gosteryeni.php?ilan_
yil=2017&sayi=9252&sayfa=485.

88 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Yükümlülük” başlıklı 64. maddesinde göre; “Bir yatırım kuruluşunda veya kolektif yatırım kuruluşunda 
finansal tablo denetimi ya da bu Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde belirlenen başka bir görevi ifa eden bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız 
denetçiler, bu şirkette veya bunlarla sermaye ve yönetim açısından ilişkili olan kuruluşlardan biri nezdinde görevlerini yerine getirirken bilgi sahibi olduğu 
şirketle ilgili olarak; a) Bu Kanun ve ilgili mevzuattaki yetkilendirme ve faaliyet şartlarına ilişkin hükümleri ihlal eden, b) Şirketin faaliyetlerinin sürekli 
ve düzenli bir şekilde yürütülmesini engelleyebilecek, c) Olumsuz görüş veya görüş bildirmekten kaçınma gerektiren, her türlü durumu Kurula derhâl 
bildirmekle yükümlüdür”. Bu bakımdan bağımsız denetim firmasının Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin madde de yer verilen bir hususla karşılaşması 
durumunda, 6741 sayılı Kanunu’nun 8. maddesinde yer alan muafiyet hükmü göz önüne alındığında herhangi bir yükümlülüğünden bahsetmek 
mümkün olmayacaktır. Kurula bildirim yapılması halinde de Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kanunda ve Kanuna bağlı olarak çıkartılan ikinci mevzuatta 
dayanarak TVFY A.Ş. açısından herhangi bir işlem yapması mümkün değildir.

http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=6&pid=9&subid=1
http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=6&pid=9&subid=1
http://www.ticaretsicil.gov.tr/gosteryeni.php?ilan_yil=2017&sayi=9252&sayfa=485
http://www.ticaretsicil.gov.tr/gosteryeni.php?ilan_yil=2017&sayi=9252&sayfa=485
http://www.ticaretsicil.gov.tr/gosteryeni.php?ilan_yil=2017&sayi=9252&sayfa=485
http://www.ticaretsicil.gov.tr/gosteryeni.php?ilan_yil=2017&sayi=9252&sayfa=485
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hazırlanan ve Başbakanlık tarafından gönderilen denetim raporları üzerinden incelemesidir. Söz konusu 
incelemenin her yıl ekim ayında ve bağımsız denetim kuruluşları ile Başbakanlık tarafından atanan mer-
kezi denetim uzmanlarının hazırlayacağı raporlar kapsamında yapılacağı düzenlenmiştir. Bu bakımdan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nun doğrudan TVFY A.Ş.’ni inceleme ve denetleme 
yetkisi bulunmamakta, yapacağı denetim yalnızca Başbakanlık tarafından gönderilecek denetim rapor-
ları ile sınırlı kalmaktadır.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ve Türkiye Varlık Fonu açısından öngörülen denetim meka-
nizmaları, 6741 sayılı Kanunda öngörülen muafiyet ve istisnalar ile birlikte değerlendirildiğinde ‘denetim’ 
hususunda birtakım çıkarımlarda bulunmak mümkündür.

Öncelikle, 6741 sayılı Kanun daha yasalaşmadan önce Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında 
üzerinde en çok tartışılan konu; TVFY A.Ş.’nin ve Şirketin yöneteceği Türkiye Varlık Fonu’nun denetiminin 
nasıl gerçekleştirileceği hususu olmuş, bu bakımdan Komisyondaki bazı vekiller, önemli bir kamu gücünü 
haiz Şirket’in mali açıdan Sayıştay denetiminden muaf tutulmasını eleştirmişlerdir.89 Gerçekten de, 6085 
sayılı Sayıştay Kanunu; kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık esasları çerçevesinde, kamu 
idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak çalışması ve kamu kaynaklarının öngörülen 
amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi 
ve kullanılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapılacak denetimleri düzenleme amacı taşımakta 
ve “Denetim Alanı” başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde; “…sermayesinde doğrudan veya do-
laylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları…” ifadesine yer vererek aslında 
TVFY A.Ş. gibi kuruluşları da kapsamına almaktadır. Keza Sayıştay Kanunu’nun 14.01.2016 tarih ve 6661 
sayılı Kanunun 19. maddesi ile değişik 4. maddesine eklenen ek paragrafı; “(a) ve (b) bentleri kapsamına 
giren şirketlerden doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı %50’den az olup ilgili mevzuatı uyarınca bağım-
sız denetime tabi olan; şirketler, bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca 
düzenlenen ve Sayıştay’a gönderilecek olan bağımsız denetim raporları esas alınarak yapılır. Sayıştay, mün-
hasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Mil-
let Meclisine sunar” şeklinde düzenlenmekte, böylece ilgili mevzuat uyarınca kamu payı %50’den az olan 
ve ilgili mevzuat uyarınca bağımsız denetime tabi tutulan şirketler dahi Sayıştay denetimi dışına çıkartıl-
mamakta, diğer bir ifadeyle kamu payından az dahi olsa yararlanan şirketlerin meclis denetiminden geç-
mesine imkân sağlanmaktadır.

Bu bakımdan 6085 sayılı Kanunu’nun 4. maddesinin a bendinde yer alan “Merkezi yönetim bütçesi kapsa-
mındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan 
veya dolaylı olarak %50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini 
(kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç)” ifade ile aynı maddenin b bendinde bulunan “Kamu 
payı %50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya 
doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şir-
ketleri” düzenlemesindeki ibare gereğince Sayıştay tarafından yapılacak denetimin bu tür kuruluşlar açı-
sından sermayesindeki kamu payının % 50’den fazla olması kuralı ile sınırlandırılması, Sayıştay’ın denet-
leme görev ve yetkisinin ortadan kaldırıldığı, bu durumun demokratik hukuk devletinin gereklerinden 

89 Plan ve Bütçe Komisyon Raporu, 20 vd.
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olan saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle örtüşmediği belirtilerek Anayasa’nın 2. ve 160. maddele-
rine aykırı savıyla Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştır. Mahkeme; “Bütçe, hükümetin Meclis’e karşı temel so-
rumluluk mekanizmasıdır. Meclis, bütçe ile hükümete gelir toplama ve gider yapma yetkisi vermekte, bu yet-
kinin uygun kullanılmasını da bütçe sürecinin bir parçası olan kesin hesap faaliyeti ile denetlemektedir. Bütçe 
uygulamalarının denetimi görevi, bütçe işlemlerinin gün geçtikçe nitelik ve nicelik itibariyle artması ve karma-
şıklaşması nedeniyle yasama organı adına tarafsız ve uzman kuruluşlar tarafından yerine getirilmektedir. Ül-
kemizde de bu görev, Anayasa’nın 160. maddesiyle Sayıştay’a verilmiştir. Yasama organının, yürütme organı 
üzerindeki bütçe denetimi büyük ölçüde Sayıştay tarafından yapılan bu denetimlere dayanmaktadır. Dolayı-
sıyla, yasama organının işlevini etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmesinde Sayıştay denetiminin önemi yad-
sınamaz. Öte yandan, Sayıştay denetimi, demokratik devlet ilkesinin bir gereği olarak yürütmenin, halka ve 
yasama organına hesap verme sorumluluğunun işlevselleştirilmesinin en önemli araçlarındandır. 6085 sayılı 
Kanun’un 4. maddesinde, Sayıştay’ın denetimine tabi kurum ve kuruluşlar arasında, sermayesinde kamu payı 
bulunan ve özel kanunlarla kurulmuş anonim ortaklıkları ile maddenin (a) bendinde sayılan idarelere bağlı 
veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bunların ortak oldukları her çeşit 
idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler de sayılmış olmasına rağmen dava konusu ibarelerle anı-
lan bu kuruluşların Sayıştay tarafından denetlenebilmesi için bunların sermayesindeki kamu payının % 50’den 
fazla olması kuralına yer verilmektedir. Bu durum, Sayıştay’ın anılan kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin 
denetim yetkisini ortadan kaldırmakta, dolayısıyla yasama organının yürütmenin bütçe ile ilgili işlemlerini ka-
nunlara uygun bir şekilde yürütüp yürütmediğini denetleme imkânını sınırlayarak demokratik devlet ilkesine 
zarar vermektedir.” şeklindeki gerekçesiyle söz konusu düzenlemeleri Anayasa’nın 2. ve 160. maddelerine 
aykırı bulmuştur.90 Keza sermayesinin tamamı kamu idaresi tarafından (Özelleştirme Daire Başkanlığı’ndan) 
sağlanan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi gibi bir kuruluşun Sayıştay incelemesi dışında tu-
tulması ve dolayısıyla Meclis’in doğrudan denetim imkânının ortadan kaldırılması hukuken tartışılmaya 
açıktır. Kanaatimizce ulusal varlık fonları gibi kamu kaynaklarının bir elde toplandığı yapıların, kamu ida-
relerinin mali yönden denetlemekle görevli ve bu hususta uzman olan kurumların kapsamından çıkar-
tılmaması hem şeffaf yönetim anlayışının hem de alınacak kararların hukuki meşruluğunun sağlanması 
için bir zorunluluk teşkil etmektedir.91

Öte yandan benzer bir husus yine 6741 sayılı Kanunu’nun 8. maddesinde TVFY A.Ş.’ne uygulanmaktan 
muaf tutulan 3346 sayılı “Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlen-
mesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” açısından da söylenebilir.92 Söz konusu Kanun, ödenmiş serma-
yesinin yarısından fazlası kamu tüzel kişilerince sağlanmış olan kurumlar ile bu kurumların ödenmiş ser-
mayesinin yarısından fazlasını sağlamış oldukları diğer kurumların Meclis tarafından denetimine imkan 
sağlamaktadır. Ancak 6741 sayılı Kanunun getirdiği kanuni muafiyetlerin içerisinde yer aldığı için TVFY 
A.Ş.’nin ve Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler ile alt fonların söz konusu kanun kapsamında de-
netlenmesi mümkün değildir.

90 Anayasa Mahkemesi, E.: 2013/114, K. 2014/184, Karar Tarihi: 04.12.2014, RG. No: 29418, RG Tarih: 16.07.2015.
91 Aykın, “Ulusal Refah Fonları: Risk mi, Fırsat mı?, 15.
92 Buna karşılık Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmesinde Hükümet sözcüsü TVFY A.Ş.’nin bir iktisadi teşebbüs olmadığını ifade etmiştir. Plan ve Bütçe 

Komisyon Raporu, 15.
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Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Kamu iktisadî teşebbüslerinin denetimi” başlıklı 165. madde-
sinde; “sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuruluş 
ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları kanunla düzenlenir” hükmüne yer ve-
rilmiştir. Her ne kadar 6741 sayılı Kanunu’nun 6. maddesinin 3. fıkrasında; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 
Şirket, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde 
kurulacak alt fonların bir önceki yıla ait mali tabloları ile faaliyetlerini inceleyebileceği düzenlense de, bu 
düzenleme yukarıda belirttiğimiz gibi bağımsız denetim kuruluşu ile Başbakanlık tarafından atanan mer-
kezi denetim uzmanlarının hazırlayacağı raporlar ile sınırlı tutulmuş, diğer bir ifadeyle Şirketin doğrudan 
Meclis tarafından denetlenmesine imkân sağlanmamıştır. Ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu’nun kendisine 
sunulan rapora ilişkin nasıl bir karar verebileceği ise açık bir şekilde düzenlenmemiştir.93

Tüm bunların sonucunda, 6741 sayılı Kanun kapsamında geniş bir faaliyet alanı ve yine oldukça geniş 
bir kanuni muafiyete sahip olan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin, en temelde sınırlı ve so-
runlu bir denetime tabi olduğu görülmektedir.94 Her ne kadar, finansal piyasaların dinamik yapısından do-
layı, esnek bir yapıya sahip olması gerekmekte ise de sermayesinin tamamının kamu idaresi tarafından 
karşılandığı ve kamu gücünü kullandığı göz önüne alındığında Şirketin ve Şirkete bağlı diğer şirketlerin 
Anayasa’nın 165. maddesi hükmüne karşılık doğrudan Meclis tarafından denetlenememesi ve Sayıştay 
incelemesi dışında tutulması Anayasa’ya aykırılık oluşturduğu gibi yerleşik hukuki teamülleri ve hukuk 
güvenliği ilkelerini de zedelemektedir.

Sonuç ve Değerlendirme

Ulusal varlık fonları, devlet/hükümet sahipliğinde ve makroekonomik amaçlar için kurulan, ayrıca sahip ol-
dukları varlıklara nazaran yükümlülükleri oldukça sınırlı ya da hiç olmayan (yüksek risk toleransına imkân 
sağlamak amacıyla) kuruluşlardır. 2000’li yılların başından itibaren oldukça güçlenen ulusal varlık fonla-
rının 2016 Ocak ayı itibariyle toplam malvarlıkları 7,372 Trilyon Amerikan dolarına dayanmış ve gelenek-
sel olarak rezerv tutma amaçlarından ziyade riskli ve uzun soluklu yatırımlara yönelen fonlar, uluslararası 
ekonomi üzerindeki etkilerini her geçen gün artırmışlardır.

Bununla birlikte, devlet sahipliğindeki ulusal varlık fonlarının yaptıkları yatırımların ekonomik kazanç elde 
etme amacının yanı sıra, siyasi veya bürokratik kaygılarla ya da stratejik düşüncelerin bir sonucu olarak 
ortaya çıktığı endişesi yüksek sesle dile getirilmeye başlanmış ve bu eleştirilerin bir sonucu olarak ulusal 
varlık fonlarının takip etmesi gereken şeffaflık, bağımsızlık ve yönetişim ile ilgili ortak uluslararası standart-
ları belirleme amacı taşıyan Santiago Prensipleri kabul edilmiştir. Bu prensipler temel olarak; varlık fonu-
nun kuruluş amacının belirginliği, yönetim kadrolarının etkin ve sorumlu olması, fonun özel şirketler ile 

93 Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Garo Paylan-Ahmet Yıldırım-Nursel Aydoğan Muhalefet Şerhi, 34. Buna karşılık öğretide; Plan ve Bütçe 
Komisyonu’na sunulacak yıllık faaliyet raporlarının iki yıl üst üste yetersiz görülmesi veya onaylanmaması halinde en üst yöneticinin istifa etmiş 
sayılması gerektiği ileri sürülmüştür. Yalçıner ve Sürekli, “Ekonominin Çeşitlendirilmesinin Bir Aracı”, 26; Sarısu, “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. 
Kurulmasına Dair Kanun’un Değerlendirilmesi-I”, 228.

94 Sınırlı ve sorunlu ifadesini kullanmamızın nedeni, sınırlı olan denetimin de birtakım sorunlara sahip olmasıdır. Söz gelimi, 6741 sayılı Kanunu’nun 
6. fıkrasında öngörülen denetim vasıtalarından birisi de, Başbakan tarafından atanacak sermaye piyasaları, finans, ekonomi, maliye, bankacılık, 
kalkınma alanlarında uzman en az üç merkezi denetim elemanının yine Başbakan tarafından oluşturulmuş Şirket Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerini 
denetlemesidir. Aynı makama bağlı unsurlar içerisinde denetimin/incelemenin ne kadar sağlıklı yürütüleceği, diğer bir ifadeyle merkez denetim 
elemanlarının yeterince objektif davranıp davranamayacağı hususu ise merak konusudur.
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rekabette avantaj sağlayacak şekilde kullanılmaması, fon yöneticilerinin fon sahibi devlete karşı olan ba-
ğımsızlığının korunması ve fonun işlemleri hakkında hesap verilebilirliğinin mevzuat hükümleri ile sağ-
lanması şeklinde özetlenebilir.

Günümüzde otuzun üzerinde ulusal varlık fonu tarafından genel kabul görmüş Santiago Prensipleri de 
göz önünde bulundurularak 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi 
Anonim Şirketi ve Şirket tarafından yönetilecek olan Türkiye Varlık Fonu hakkında mevzuata dayalı birta-
kım sonuçlara ulaşmak mümkündür.

Öncelikle, 6741 sayılı Kanunun gerekçesinde; Türkiye Varlık Fonunun kurulması ile büyüme oranında ilave 
artış sağlama, sermaye piyasalarının büyüme ve derinleşmesini hızlandırma, islami finansman kaynakla-
rını yaygınlaştırma, yapılacak yatırımlarla yüz binlerce kişiye ek istihdam sağlama, savunma, havacılık ve 
yazılım gibi teknoloji yoğunluklu sektörlerde yer alan yerli şirketleri sermaye ve proje bazında destek-
leme, otoyollar, Kanal İstanbul, Üçüncü Köprü ve Havalimanı, Nükleer Santral gibi büyük alt yapı projele-
rine kamu kesimi borcu artırılmadan destekleme, kamu finansmanı sektör payını artırma ve yurtdışındaki 
stratejik sektörlere (doğalgaz veya petrol) yasal veya bürokratik kısıtlamalara tabi olmadan doğrudan ya-
tırımlar yapma hedeflenmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda belirtildiği gibi Fonun hedefleri 
oldukça geniş tutulmuş; ancak bu hedeflerin nasıl sağlanacağına yahut fonun neden kurulması gerekti-
ğine ilişkin somut bir nedene kanunun gerekçesinde yer verilememiş, bunun yerine gelecekte fonun ge-
tireceği olası yararlardan bahsedilmiştir (örneğin, 2023 hedefine ulaşma, islami finansman varlıkların kul-
lanımını yaygın hale getirme, yüz binlerce kişiye ek istihdam sağlama vb.). Ayrıca ulusal varlık fonlarının 
kuruluş amaçlarından olan gelecek kuşaklara refahın aktarılması yani fonun belirli bir payının bir sonraki 
jenerasyon için ayrılma amacının bulunmaması da üzerinde düşünmeye değerdir.

İkinci olarak, Türkiye Varlık Fonunun kaynakları açısından da bir hususa değinmek gerekir. Söz konusu Fo-
nun en önemli kaynağı 6741 sayılı Kanunu’nun 4. maddesinde, Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Var-
lık Fonuna aktarılmasına veya Şirket tarafından yönetilmesine karar verilen; kamu kurum ve kuruluşla-
rının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıklar olarak öngörülmüştür. Bu madde 
hükmüne dayanarak bugüne kadar; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Boru Hatları ile 
Petrol Taşıma Anonim Şirketi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şir-
keti, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketinin ser-
mayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı ve ayrıca üç ay içinde geri ödenmek kaydıyla Sa-
vunma Sanayi Destekleme Fonuna ait 3 Milyar TL miktarındaki para Bakanlar Kurulu kararları ile Türkiye 
Varlık Fonuna aktarılmıştır. Bakanlar Kurulu’na kaynak sağlama açısından verilen yetkinin herhangi bir alt 
ya da üst sınırı bulunmamaktadır. Ayrıca bu husus yukarıda belirttiğimiz üzere Anayasal ilkelerden biri 
olan ve kullanımı yalnızca Meclis’e bırakılmış yetkinin herhangi bir sınır çizilmeden yürütmeye devri an-
lamına geleceğinden Anayasaya aykırılık da teşkil edecektir. Bundan dolayı, 6741 sayılı Kanunu’nun 4. 
maddesinin 1. fıkrasının b bendinin yeniden düzenlenmesi ve Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin çerçe-
vesinin çizilmesi yerinde olacaktır.

Üçüncü olarak, Şirkete ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlara tanı-
nan muafiyet ve istisnaların yeniden düzenlemesi zaruridir. Şöyle ki, 6741 sayılı Kanunu’nun 8. madde-
sinde Şirket ve Türkiye Varlık Fonu oldukça geniş bir vergi ve kanuni muafiyete tabi tutulmuşlardır. Ulusal 
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varlık fonlarının, finans piyasalarının getirdiği ani değişimlere uyum sağlaması, herhangi bir yasal ya da 
bürokratik engele takılmaksızın hızlı ve etkin karar alabilmesi amaçlarıyla birtakım kanuni muafiyetlere 
tabi tutulması yerinde olsa da TVFY A.Ş. ve Türkiye Varlık Fonu açısından öngörülen kanuni muafiyetle-
rin üzerinde bir kez daha durmak gerekmektedir. Bu bakımdan Şirket ve Fon, en başta 6085 sayılı Sayış-
tay Kanunu olmak üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinden 
muaf tutulmuşladır. Bu noktaya değinmeden önce bir hususu vurgulamak gerekir ise; Ulusal Varlık Fon-
ları uluslararası alanda uzun dönemli ve riski yüksek yatırımlar yapabileceği gibi ülke içerisinde iç ekono-
mik istikrarı sağlamak veya ülkeye yapılacak yatırımları desteklemek gibi daha ulusal bir yatırım stratejisi 
de izleyebilirler. Çoğu zaman bu stratejinin altında politik ve bürokratik kaygılar bulunmakta ve yatırım-
lara ilişkin karar alma süreçlerinde de bazı durumlarda siyasi yakınlıklar etkili olabilmektedir. Tam da bu 
noktada kamuda şeffaflığın sağlanması, haksız rekabetin önüne geçilmesi, nepotizmin önlenmesi ve gö-
revin en iyi şartları taşıyan kişiye verilmesi gibi amaçlarla ihdas edilen Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale 
Kanunu ve Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinden Şirketin ve Fonun bağışık tutulması akıl-
larda soru işaretleri bırakmaktadır.

Keza aynı husus bir diğer istisna tutulan Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri açısından da 
dile getirilebilir. Buna göre; mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı an-
laşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanma-
larını önlemek amaçlarını haiz olan söz konusu Kanun hükümlerinden TVFY A.Ş.’ni ve Şirket tarafından 
kurulacak diğer Şirketleri muaf tutmak birtakım potansiyel tehlikeler içermektedir. Söz gelimi, Şirketin 
kamu makamlarına dayanan gücü ve sahip olduğu ayrıcalıklar ile iç piyasadaki bazı sektörlerde tekel ha-
line dönüşmesi veya rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırması yahut mal veya hizmetlerin alım ya 
da satım fiyatını ve fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarını belir-
lemesi halinde 4054 sayılı Kanun hükümlerinden muaf olmasından dolayı herhangi bir hukuki yaptırım 
ile karşılaşmayacak, diğer bir değişle piyasadaki haksız rekabete dayanan hâkim durumunu önlemek için 
Rekabet Kuruluna başvurulamayacaktır.

Bu bakımdan ifade etmek gerekir ki, hem ihale süreçlerinde hem de iç piyasada sahip olduğu ayrıcalıkların 
bir etkisi olarak diğer özel teşebbüslerin çalışmasının engellenmesi durumunda Anayasa’nın 48. maddesi-
nin 2. fıkrasında düzenlenen; “Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uy-
gun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır” hükmü ile yine Anayasa’nın 
167. maddesinde düzenlenen “Devlet, … piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kar-
telleşmeyi önleyeceği…” hükmünü ihlal edileceğini belirtmeliyiz.

Son olarak, TVFY A.Ş.’nin ve Türkiye Varlık Fonunun denetiminde de bazı sorunlar bulunduğunu ifade et-
mek gerekir. 6741 sayılı Kanunun “Denetim” başlıklı 6. maddesinde üç aşamalı bir denetim mekanizması 
öngörülmüş ve ilk aşamada Şirket’in bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetleneceği, ikinci aşa-
mada ise Başbakan tarafından görevlendirilecek en az üç merkezi denetim elemanının bağımsız denetim 
standartları çerçevesinde bir inceleme yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu bakımdan bir parantez açmak 
gerekir ise Başbakan tarafından oluşturulan Yönetim Kurulu’nun yine Başbakan tarafından görevlendirilen 
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uzmanlarla denetlenmesi, yapılacak olan denetimin objektifliğine ve etkin bir şekilde yapılmasına engel 
olabileceği haklı olarak ileri sürülebilir.

Üçüncü denetim mekanizması olarak Kanunda her ne kadar Plan ve Bütçe Komisyonu düzenlenmekte 
ise de söz konusu denetim yolunun etkinliği tartışmalıdır. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve 
Bütçe Komisyonu; Şirket, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık 
Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bir önceki yıla ait mali tabloları ile faaliyetleri, yalnızca bağımsız 
denetim kuruluşları ve Başbakan tarafından atanan uzmanların hazırlayacağı raporlar kapsamında ince-
leme yapabilecektir. Komisyonun Şirket ve Fonu yalnızca objektifliği hususunda yukarıda tartışma bulu-
nan Başbakanlığa bağlı uzmanlar tarafından hazırlanan raporlar ile bağlı kalması, diğer bir ifadeyle doğ-
rudan denetim yetkisinin bulunmaması, raporlara karşı ne tür bir yetkisinin olduğunun belirlenmemesi 
Anayasa’nın 87, 160, 161, 162, 163, 164 ve 165. maddelerinde çeşitli yönleriyle ele alınan ve sadece Mec-
lis tarafından kullanılabilecek olan bütçe hakkının ve bütçe denetim yetkisinin ortadan kaldırılması anla-
mına geleceğinden anayasa aykırı olacaktır.

Keza aynı husus Şirketin ve Fonun, 6741 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Sayıştay denetiminden muaf tutul-
ması açısından söylenebilir. Türkiye Varlık Fonu gibi tamamı kamu idaresi tarafından karşılanan bir fonun 
ve onu yöneten Anonim Şirketi’nin TBMM adına denetim görevini yürüten ve kamuda hesap verme so-
rumluluğu ve mali saydamlık esasları çerçevesinde, kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka 
uygun olarak çalışması ve kamu kaynaklarının öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzen-
lemelere uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılması amacıyla çalışan Sayıştay deneti-
minden muaf tutulması anayasal ilkelere ve idarenin hesap verme zorunluluğuna aykırılık teşkil edecektir.

Türkiye Varlık Fonunun getireceği veya getirme ihtimali olan yararın yanı sıra denetim sorunu ve sahip 
olduğu ayrıcalıklar göz önünde bulundurulduğunda; şeffaflık, hesap verilebilirlik, bağımsızlık, devlet gü-
cünü rekabette avantaj sağlayacak şekilde kullanmama gibi dünya çapında kabul gören Santiago Pren-
sipleri açısından birtakım sorunları ihtiva ettiği açıkça görülmekte ve bu hususta kanun koyucunun en 
azından 6741 sayılı Kanunda yer alan denetim ve muafiyet hükümlerini gözden geçirerek yeniden dü-
zenlemesi hem uluslararası ilkeler nezdinde hem de Anayasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
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