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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi

: 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete.

İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu
Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
"Türkiye Varlık Fonu" başlıklı 3. maddesi; "(1) Şirketin yapısına ve işleyişine ilişkin usul ve
esaslar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Şirket tarafından hazırlanan Türkiye Varlık
Fonu İçtüzüğünün ticaret siciline tescili ile Türkiye Varlık Fonu kurulur, Ayrıca gerek
görülmesi hâlinde Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar kurulabilir.(2) Şirket ve bağlı şirketleri
ile Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonları kapsayan üç yıllık
stratejik yatırım planı yönetim kurulu tarafından hazırlanır ve Bakanlar Kurulunun onayı ile
yürürlüğe girer. (3) Bu fonların kuruluşu, yapısı, işleyişi, yönetimi ve yapacağı işlemler Türkiye
Varlık Fonu İçtüzüğü ile Şirket esas sözleşmesi hükümleri dâhilinde belirlenir." şeklinde
düzenlenmiştir.
Aynı Kanunun"Türkiye Varlık Fonunun kaynakları ve finansman sağlanması" başlıklı 4.
Maddesi ; "(1) Türkiye Varlık Fonunun kaynakları; a) Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından;
özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve Türkiye Varlık Fonuna devrine karar verilen
kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme Fonundan Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına karar verilen
nakit fazlasından, b)Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası gelir,
kaynak ve varlıklardan; Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına veya
Şirket tarafından yönetilmesine karar verilenlerden, c) Türkiye Varlık Fonu tarafından yurtiçi ve
yurtdışı sermaye ve para piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar
aranmaksızın sağlanan finansman ve kaynaklardan, ç) Para ve sermaye piyasaları dışında diğer
yöntemlerle sağlanan finansman ve kaynaklardan, oluşur…. (3)Finansman sağlanırken Türkiye
Varlık Fonu portföyü üzerinde teminat, rehin, kefalet ve ipotek tesis edilebilir…." şeklinde, "Varlık
ve hakların Türkiye Varlık Fonu adına tescili" başlıklı 5. maddesi de; "(1) Türkiye Varlık Fonuna
devredilen varlıklar ve haklar ile Şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde elde
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edilen tescile tabi olabilen diğer her türlü değer ilgili siciline veya kütüğüne Türkiye Varlık
Fonu adına tescil edilir. Türkiye Varlık Fonu, bu madde kapsamındaki tescil işlemleri ile sınırlı
olmak üzere tüzel kişiliği haiz addolunur.", Kanunun, "Türkiye Varlık Fonunun mal varlığının
haczi ve rehni" başlıklı 7. maddesi ise; "(1)Türkiye Varlık Fonunun mal varlığı ile Şirkete
yönetilmek üzere devredilen varlık ve haklar, Şirketin mal varlığından ayrıdır. Türkiye Varlık
Fonunun mal varlığı, Türkiye Varlık Fonu hesabına olması şartıyla para ve sermaye
piyasalarından finansman temin etmek dâhil Türkiye Varlık Fonu ve alt fonların yapmaya yetkili
olduğu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemler haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez, başka
bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere
haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dâhil edilemez. Şirketin üçüncü
kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile Türkiye Varlık Fonunun aynı üçüncü kişilerden olan
alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez." şeklinde düzenlenmiştir.
"Muafiyet ve İstisnalar" başlıklı 8. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında; "(2) 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 tarihli ve 2464 sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç, katılma payı ile tasdik ücretlerinden, sahip
olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, satın alınan ve satılan taşınmazlar ile ilgili
olarak tapu ve kadastro döner sermaye bedellerinden ve her türlü dava ve icra işlemlerinde
teminat yatırma mükellefiyetlerinden muaftır. (3) Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket
tarafından kurulacak şirketler ve alt fonların kuruluş ve tescil işlemleri ile esas sözleşmesinin
tescil ve ilan işlemleri de dâhil olmak üzere faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri işlemlerle
ilgili düzenlenen tüm kâğıtlar damga vergisinden, tüm iş ve işlemleri her türlü harçtan, her ne
nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben banka ve sigorta muameleleri vergisi
mükelleflerine ödedikleri tutarlar ile her ne nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben lehe
aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden, her türlü kredi kullanım işlemleri
kaynak kullanımını destekleme fonundan istisnadır." şeklinde hüküm tesis edilerek mali yönden
Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonların tabi olacağı
hükümler belirlenmiştir.
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Aynı maddenin 6. Fıkrasında ise; "(6) Şirket tarafından kurulacak varlık kiralama
şirketleri 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanunun 7/A maddesi çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketlerine tanınan tüm
hak, istisna, indirim ve muafiyetlerden yararlanır. Bu madde uyarınca kurulan varlık kiralama
şirketleri, ihraç etmiş oldukları menkul kıymetlere ilişkin, ihraççıların tabi olduğu Borsa İstanbul
Anonim Şirketine ödenmesi gereken kayıt ücreti ve kotasyon ücretinden muaftır." hükümleri
getirilmiştir. 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesi ise; "Madde 7/A - (Ek: 13/6/2012-6327/32 md.)
(Değişik birinci fıkra: 3/4/2013-6456/2 md.) Bu Kanun kapsamındaki halka açık olmayan kurum ve
kuruluşlara ait taşınır ve taşınmazlar ile kullanma, yararlanma, işletme ve sair haklar gibi maddi
olmayan varlıklara ilişkin, ilgili kurumların görüşleri alınarak alım, satım, geri alım, kiraya verme,
geri kiralama, bedelli veya bedelsiz devir ve benzeri işlemleri mevzuatta yer alan şekil kurallarına
tabi olmaksızın tesis etmeye ve bu işlemleri aynı usule tabi olarak yapmak üzere 13/1/2011 tarihli
ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun kuruluş, tescil, denetleme, sermaye, tasfiye ve işleyişe
ilişkin hükümlerine bağlı olmaksızın özel hukuk tüzel kişiliğini haiz varlık kiralama şirketleri
kurmaya veya özel hukuk tüzel kişiliğini haiz varlık kiralama şirketleri kurmak üzere kamu
sermayeli kurumları görevlendirmeye Bakan yetkilidir. ........ Bu şirketler söz konusu taşınır ve
taşınmazlar ile maddi olmayan varlıklara dayalı olarak, hasılatı Müsteşarlığa aktarılmak üzere
yurt içi ve yurt dışı piyasalarda kira sertifikası ihraç edebilir. Bu ihraçlara konu olan varlıklar
üzerinde, ihracın vadesi süresince ihraç koşullarına aykırı herhangi bir hukuki işlem tesis
edilemez. Bu husus, ilgili taşınmazın tapu kütüğüne şerh edilir. İlgili kurumlar, bu madde
kapsamındaki varlık kiralama şirketlerinin bu madde kapsamındaki taşınır ve taşınmazlar ile
haklar ve diğer maddi olmayan varlıklarda tasarruf etmesini teminen tapu sicilinde değişiklik
dâhil gerekli her türlü işlemleri münhasıran Müsteşarlığın yazılı başvurusu üzerine
gerçekleştirirler. .....(Ek fıkra: 3/4/2013-6456/2 md.) Bakan tarafından kurulmasına karar verilen
ve tamamı Hazine Müsteşarlığına ait olan varlık kiralama şirketlerinin denetimi Hazine
Müsteşarlığının denetimi çerçevesinde yapılır. ........... Bu madde kapsamında kurulan varlık
kiralama şirketlerine ait her türlü taşınmazlar 9/5/2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortaları
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Kanunu ile ihdas edilen zorunlu deprem sigortasına tabi değildir. Bu madde kapsamında kurulan
varlık kiralama şirketlerine ait mallar ve her çeşit varlıklar, ceza ve takip hukuku başta olmak
üzere ilgili diğer mevzuat uygulaması bakımından devlet malı hükümlerine tabidir. Bu madde
uyarınca yapılacak kiralama işlemleri, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun
kira sözleşmelerine ilişkin hükümlerine tabi değildir ve söz konusu işlemler hakkında bu madde
uyarınca taraflar arasında düzenlenecek sözleşme hükümleri uygulanır. Bu maddenin birinci
fıkrasındaki iş ve işlemler ile Devlet iç borcu, Devlet dış borcu ve nakit yönetimi kapsamında
yapılan iş ve işlemler 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakan
tarafından belirlenir." şeklinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 4749 sayılı 7/A maddesi
kapsamında kurulan varlık kiralama şirketlerine tanınan tüm hak, isitisna, indirim ve maufiyetler
Şirket tarafından kurulacak varlık kiralama şirketlerine de kıyasen uygulanacaktır.
Yukarıda yer alan hükümler kapsamında 6741 sayılı Kanun uygulamasında Kurumumuzu
ilgilendiren hususlar aşağıda açıklanmıştır. Buna göre;
1- Türkiye Varlık Fonunun tescil işlemleri ile sınırlı olmak üzere tüzel kişiliği haiz olduğu kabul
edildiğinden, Türkiye Varlık Fonuna devredilen varlıklar ve haklar ile Şirket tarafından
gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde elde edilen tescile tabi olabilen diğer her türlü değer tapu
siciline Türkiye Varlık Fonu adına tescil edilir.
2- Türkiye Varlık Fonunun mal varlığı ile Şirkete yönetilmek üzere devredilen varlık ve haklar,
Şirketin mal varlığından ayrıdır. Türkiye Varlık Fonunun mal varlığı, Türkiye Varlık Fonu
hesabına olması şartıyla para ve sermaye piyasalarından finansman temin etmek dâhil Türkiye
Varlık Fonu ve alt fonların yapmaya yetkili olduğu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemler haricinde
teminat gösterilemez ve rehnedilemez, başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının
tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas
masasına dâhil edilemez. Şirketin üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile Türkiye
Varlık Fonunun aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez. Bu
kapsamda; Türkiye Varlık Fonuna devredilen varlıklar ve haklara yönelik gelecek haciz, kamu
haczi, tedbir, iflas vb. yazılar tapu müdürlüğünce reddedilmelidir.
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3- Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar, tapu ve
kadastro döner sermaye bedelleri yanında faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri işlemlerle
ilgili düzenlenen tüm kâğıtlar damga vergisinden, faaliyetleri kapsamındaki tüm iş ve işlemleri
yönüyle de her türlü harçtan muaftır. Şirket tarafından kurulacak varlık kiralama şirketleri ayrıca
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile ihdas edilen zorunlu deprem sigortasından da muaftır.
4- Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonların yapacağı
işlemlere ilişkin olarak, Şirketin yapısına ve işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Bakanlar Kurulu yetkili olduğundan, Fon içtüzüğü ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri
kapsamında işlem talepleri karşılanmalı ve söz konusu hükümler kaspamında belirlenen kişiler
yetkili olarak kabul edilmelidir.
5- Şirket tarafından kurulacak varlık kiralama şirketlerinin taşınmazlar ile kullanma, yararlanma,
işletme ve sair haklar gibi maddi olmayan varlıklara ilişkin, ilgili kurumların görüşleri alınarak
alım, satım, geri alım, kiraya verme, geri kiralama, bedelli veya bedelsiz devir ve benzeri işlemleri
mevzuatta yer alan şekil kurallarına tabi olmaksızın tesis etmeye, Şirketin yapısına ve işleyişine
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olduğundan, Fon içtüzüğü ve Şirket
esas sözleşmesi hükümleri kapsamında işlem talepleri karşılanmalı ve söz konusu hükümler
kaspamında belirlenen kişiler yetkili olarak kabul edilmelidir.
6- Şirket tarafından kurulacak varlık kiralama şirketleri tarafından kira sertifikası ihracı yapılması
halinde ise; bu ihraçlara konu olan taşınmazlar üzerinde, ihracın vadesi süresince ihraç
koşullarına aykırı herhangi bir hukuki işlem tesis edilemez. Bu husus, ilgili taşınmazın tapu
kütüğüne şerh edilmelidir.
Bilgi ve gereği ile bu hususun Bölge Müdürlüğünüze bağlı tapu ve kadastro müdürlüklerine
duyurulmasını rica ederim.

Gökhan KANAL
Genel Müdür V.

Dağıtım:
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Gereği:

Bilgi:

-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

-MERKEZ BİRİMLERE
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