
Ulusal Varlık Fonlarının Regülasyonuna Yönelik 
Çabalar: Santiago Prensipleri 

 

International Working Group of Sovereign Wealth Funds tarafından oluşturulan GAPP’ler; 

Yasal Çerçeve, Hedefler ve Makroekonomik Politikalar ile Koordinasyon: GAPP 1-5 

Kurumsal Çerçeve ve Yönetim Yapısı: GAPP 6-17 

Yatırım ve Risk Yönetimi Çerçevesi: GAPP 18-24 olmak üzere üç temel alandan oluşmaktadır. 

 

GAPP 1: Ulusal varlık fonları için yasal bir çerçeve olmalı ve bu yasal çerçeve fonların etkin işleyişini ve 

belirtilen hedefleri başarabilmesini desteklemelidir 

 GAPP 1.1: Ulusal varlık fonlarına ilişkin yasal çerçeve, ulusal varlık fonlarının ve işlemlerinin 

yasallığını sağlamalıdır. 

 GAPP 1.2: Ulusal varlık fonlarının yasal dayanak ve yapısına ilişkin temel özellikleri ile diğer 

devlet organları ile arasındaki yasal ilişkiler kamuoyuna açıklanmalıdır. 

GAPP  2: Ulusal varlık fonlarının siyasi amacı açık bir şekilde tanımlanmalı ve kamuoyuna 

açıklanmalıdır. 

GAPP 3: Ulusal varlık fonlarının faaliyetlerinin önemli doğrudan yerel makroekonomik etkiler 

oluşturduğu yerlerde, bu faaliyetler, genel makroekonomik politikalar ile tutarlılığının sağlanması 

amacıyla, yerel para ve maliye otoriteleriyle yakından koordine edilmelidir. 

GAPP 4: Finansman sağlama, geri çekilme ve harcama işlemleri ile ilgili ulusal varlık fonlarının genel 

yaklaşımları için anlaşılır ve kamuoyuna açıklanmış politikalar, kurallar, prosedürler ya da 

düzenlemeler bulunmalıdır. 

 GAPP 4.1: Ulusal varlık fonunun finansman kaynağı kamuoyuna açıklanmalıdır. 

GAPP 4.2: Ulusal varlık fonlarının geri çekilme ve hükümet adına harcama yapma yaklaşımları 

kamuoyuna açıklanmalıdır. 

GAPP 5: Ulusal varlık fonlarına ait istatistiksel veriler uygun makro ekonomik veriler dahil edilerek 

sahip ülke ya da diğer ilgili taraflar için zamanında rapor edilmelidir.  

GAPP 6: Ulusal varlık fonlarının yönetişim yapısı sağlam olmalı ve hedeflerin izlenmesinde, fon 

yönetiminin hesap verebilirliğini ve operasyonel bağımsızlığını kolaylaştıracak yetki ve 

sorumlulukların açık ve etkin bir dağılımı yapılmalıdır.  

GAPP 7: Fon sahibi, ulusal varlık fonlarının hedeflerini belirlemeli, açıkça tanımlanmış prosedürlere 

göre yönetim kurulu/kurullarına üyelerini atamalı ve ulusal varlık fonlarının işlemleri üzerinde 

gözetim faaliyetleri yapmalıdır.  

GAPP 8: Yönetim kurulu/kurulları ulusal varlık fonunun en iyi çıkarları doğrultusunda hareket 

etmelidir ve ulusal varlık fonunun faaliyetlerini yürütmek için açıkça belirlenmiş yetkilere ve yeterli 

yetkinliklere sahip olmalıdırlar.  



GAPP 9: Ulusal varlık fonunun operasyonel yönetimi bağımsız bir şekilde ve açıkça tanımlanmış 

sorumluluklar çerçevesinde ulusal varlık fonunun stratejilerini gerçekleştirmelidir.  

GAPP 10: Ulusal varlık fonlarının hesap verebilirlik çerçevesi ilgili kanun, yönetmelik, diğer yapısal 

belgeler veya yönetim sözleşmesine göre açıkça tanımlanmalıdır.  

GAPP 11: Ulusal varlık fonlarının faaliyet ve performansı üzerine yıllık bir rapor ve buna eşlik eden 

finansal tablolar zamanında ve kabul görmüş uluslararası veya ulusal muhasebe standartları ile tutarlı 

bir şekilde hazırlanmalıdır.  

GAPP 12: Ulusal varlık fonlarının faaliyetleri ve finansal tabloları kabul görmüş uluslararası veya ulusal 

denetim standartları ile tutarlı olarak yıllık olarak denetlenmelidir.  

GAPP 13: Mesleki ve etik standartlar açıkça tanımlanmalı, ulusal varlık fonunun yönetim kurulu/ 

kurullarının üyelerine, yöneticilerine ve personeline bildirilmelidir.  

GAPP 14: Ulusal varlık fonunun operasyonel yönetim amacıyla üçüncü taraflarla olan ilişkileri 

ekonomik ve finansal temellere dayanmalı ve ilişkilerde açık olan kurallar ve prosedürler izlemelidir.  

GAPP 15: Ulusal varlık fonunun operasyonları ve faaliyetleri, ev sahibi ülkelerdeki ilgili mevzuata ve 

kamuoyunu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak yapılmalıdır.  

GAPP 16: Ulusal varlık fonlarının operasyonel olarak sahibinden bağımsız olduğu yönetim çerçevesi 

ve hedefleri kamuoyuna açıklanmalıdır.  

GAPP 17: Uluslararası finansal piyasaların istikrarına katkı sağlamak, ev sahibi ülkelere güveni 

artırmak ve ekonomik ve finansal yönelimini göstermek amacıyla ulusal varlık fonuna ilişkin finansal 

bilgiler kamuoyuna açıklanmalıdır.  

GAPP 18: Ulusal varlık fonunun yatırım politikası açık olmalıdır. Bununla birlikte bu yatırım 

politikaları, sahibi veya yönetim kurulu tarafından belirlenmiş hedeflerle, risk toleransı ve yatırım 

stratejisi ile tutarlı olmalıdır. Yatırım politikaları sağlam portföy yönetim prensiplerine dayalı 

olmalıdır. 

GAPP 18.1: Yatırım politikası, ulusal varlık fonunun finansal risklerini ve olası kaldıraç 

kullanımını yönlendirmelidir. 

GAPP 18.2: Yatırım politikası, iç ve/veya dış yatırım yöneticilerinin kullanıldığı derecede 

faaliyetlerine, otoriteye, seçildikleri sürece ve izlenen performanslarına hitap etmelidir. 

 GAPP 18.3: Ulusal varlık fonunun yatırım politikasının tanımı halka açıklanmalıdır. 

GAPP 19: Ulusal varlık fonunun yatırım kararları, yatırım politikası ile tutarlı bir şekilde riske göre 

ayarlanmış finansal getirileri maksimize etmeyi amaçlamalı ve ekonomik ve finansal temellere 

dayanmalıdır. 

GAPP 19.1: Yatırım kararları ekonomik ve finansal düşüncelerden farklı şeylere maruz ise, 

bunlar yatırım politikasında açıkça belirtilmeli ve kamuoyuna açıklanmalıdır.  

GAPP 19.2: Ulusal varlık fonuna ait varlıkların yönetimi, genel kabul görmüş makul varlık 

yönetim prensipleri ile tutarlı olmalıdır. 

GAPP 20: Ulusal varlık fonu, özel teşebbüsler ile rekabet ederken daha geniş yönetim ile ayrıcalıklı 

bilgi veya uygun olmayan etkiden faydalanmamalıdır.  



GAPP 21: Ulusal varlık fonları, hissedarların mülkiyet haklarını, öz sermaye yatırımlarının değerinin 

temel bir bileşeni olarak görürler. Bir ulusal varlık fonu mülkiyet haklarını kullanmayı tercih ederse, 

yatırım politikası ile tutarlı bir şekilde yapmalı ve yatırımlarının finansal değerlerini korumalıdır. Ulusal 

varlık fonu, borsada kote olan işletmelerin menkul değerlerini seçmeye ilişkin mülkiyet haklarının 

kullanımını yönlendiren temel faktörler dahil genel yaklaşımını halka açıklamalıdır.  

GAPP 22: Ulusal varlık fonu, faaliyet risklerini tanımlayan, değerlendiren ve yöneten bir çerçeveye 

sahip olmalıdır. 

GAPP 22.1: Risk yönetim çerçevesi, kabul edilebilir parametreler ve seviyeler içerisinde ilgili 

risklerin yeterli şekilde izlenmesi ve yönetimi için güvenilir bilgi üreten ve zamanında rapor eden 

sistemlere, kontrol ve teşvik mekanizmalarına, uyulacak kuralları gösteren tüzüklere, iş sürekliliği 

planlamasına ve bağımsız bir denetim işlevine sahip olmalıdır. 

GAPP 22.2: Ulusal varlık fonunun risk yönetim çerçevesine genel yaklaşımı kamuoyuna 

açıklanmalıdır. 

GAPP 23: Ulusal varlık fonunun varlık ve yatırım performansı mutlak veya göreceli kriterlere göre 

ölçülmeli ve açıkça belirlenmiş prensip veya standartlara göre fon sahibine rapor edilmelidir.  

GAPP 24: GAPP’ın uygulanmasının düzenli gözden geçirilme süreci ulusal varlık fonu tarafından veya 

onun adına yapılmalıdır. 

 


