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Girişim sermayesi (Venture Capital) nedir?  
 
Teknoloji ağırlıklı sanayileşme stratejisinin benimsendiği başta ABD, İngiltere, 
Fransa, Japonya, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde özellikle II. Dünya 
Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan risk sermayesi genel olarak; dinamik, yaratıcı 
ancak finansal gücü yeterli olmayan girişimcilerin yatırım fikirlerini 
gerçekleştirmeye olanak tanıyan bir yatırım finansmanı biçimi olarak 
tanımlanabilir. 
 
Örneğin okul veya iş yaşamında sıkça kullanılan post-it not kağıtları veya tipp-
ex kapatıcı boyaları ile temizlikte kullanılan scotch-brite temizlik süngerleri vb. 
gibi ürünleri önce icat etmek bir başka ifadeyle yaratmak, sonrada piyasaya 
sunmak isteyen şirketlerin finansman ihtiyaçları girişim sermayesi 
finansmanının konusudur. Söz konusu finansman ihtiyacı, yukarıda sayılan 
ürünleri araştırma geliştirme aşamasından, pazarlama aşamasına kadar olan tüm 
süreç için ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, bu ürünlerin piyasada başarılı 
olması durumunda ise yüksek kar marjları ve büyük piyasa payları 
gerçekleştirilmektedir. 
 
Girişim sermayesi yatırımında varolan risk ; yeni bir ürün yaratılması ve 
piyasada tutulması riskidir. Ancak yüksek riskin yüksek getiriyi getireceğinden 
yola çıkan bu finansman modelinde; alınan riskin başarıya dönüşmesi 
durumunda sağlanacak yüksek kar marjı ve büyük satış hacminden 
kaynaklanan verimlilik artışı bu şirketlere ortak olmak suretiyle finansman 
sağlayan yatırımcıların faydasını oluşturur. 
 
Bu çerçevede, girişim sermayesi, fon fazlasına sahip yatırımcıların, gelişme 
potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşumu ve faaliyete 
geçmesi için yaptıkları uzun vadeli bir yatırım olarak da ifade edilebilir. 
 
Girişim şirketi nedir? 
 
Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve 
kaynak ihtiyacı olan şirketleri ifade etmektedir. 
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Girişim sermayesi ile sağlanan finansman yöntemlerin nelerdir? 
 
Bir projenin hemen her aşaması girişim sermayesi ile finanse edilebilir. 
Temel olarak bir projenin araştırma geliştirme aşamasında finanse edilmesi en 
bilinen finansman şeklidir. Yüksek belirsizliği nedeniyle aynı zamanda en riskli 
finansman aşaması olan bu ilk devrede ortada henüz hiçbir fiziki ürün olmayıp 
yalnızca bir fikir ve bunun gerçekleştirilmesine ilişkin maliyetler söz 
konusudur. 
 
İkinci en riskli finansman aşaması, ürün geliştirme sürecinin veya pazara 
sunma aşamalarının finansmanını kapsayan başlangıç sermayesi finansmanıdır. 
Bu devrede, ticari amaçlı üretim ve satış için fon gereksinimi duyan firmalara 
kaynak aktarılır. Bir başka finansman tekniği ise tam kapasiteye ulaşmak için 
halen ek finansmana ihtiyaç duyan firmalara yönelik olanıdır. 
 
İleri aşama finansman tekniklerinden olan gelişme ve büyüme sermayesi ise 
halen faaliyette olan şirketlerin büyümelerinin finansmanına yöneliktir. Eğer 
şirket halka açılma aşamasına gelmiş ve halen bazı ek kaynaklara ihtiyaç 
duyuyorsa bu kapsamdaki finansmanı gündeme gelecektir. 
 
Diğer girişim sermayesi yatırımları ise yerine koyma veya şirket kurtarma 
finansmanı tarzındadır. Yerine koyma finansmanında halka açılma öncesi 
projeden çıkmak isteyen ortakların paylarının satışının sağlanması hedeflenir. 
Kurtarma finansmanında ise zarardaki bir firmanın bazı ek finans olanakları ile 
karlı bir hale getirilmesi söz konusudur. 
 
Girişim sermayesi yatırım ortaklığın nedir? 
 
Kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim 
sermayesi yatırımlarına yönelten ortaklıklardır.  
 
Girişim sermayesi yatırım ortaklığının portföy değeri neyi ifade eder? 
 
Portföy değeri, GSYO'nun aktifinde bulunan, girişim sermayesi yatırımları ile 
ikincil piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ve ters repo 
işlemlerinin rayiç değerleri toplamını ifade eder. GSYO'lar, Tebliğ uyarınca, 
takvim yılı esas alınarak 3'er aylık dönemler itibariyle portföy değer tablosu 
hazırlamakla yükümlüdürler. 
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Girişim sermayesi yatırımı nedir ? 
 
Ortaklıkların, girişim şirketlerine yapacağı girişim sermayesi yatırımları 
taraflar arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde yapılır. Söz konusu 
sözleşmede girişim şirketinin yönetimi hususu başta olmak üzere ortaklığın ve 
girişim şirketinin hak ve yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur. 
 
Ortaklıklar, girişim şirketlerine ortak olabilir ve girişim şirketlerinin ihraç ettiği 
borçlanma senetlerini satın alabilirler. 
 
Ortaklıkların, diğer girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının ihraç ettiği 
sermaye piyasası araçlarına yaptıkları yatırımlar da bu kapsamda 
değerlendirilir. 
 
Ayrıca; 
a) Ortaklıkların sahip oldukları girişim şirketlerinin paylarının, yatırım yapılan 
girişim şirketlerinin ortaklarına veya çalışanlarına satış opsiyonu veren 
sözleşmeler, 
b) Girişim şirketi ortaklarına veya çalışanlarına şirketlerinin paylarını  alım 
opsiyonu veren sözleşmeler, 
c) Ortaklara girişimci şirketlerin paylarını  alım opsiyonu veren opsiyon 
sözleşmeleri ile, 
d) Ortaklıkların sahip oldukları girişim şirketlerinin paylarının , yatırım yapılan 
girişim şirketlerinin ortaklarına veya çalışanlarına satışına ilişkin vadeli işlem 
sözleşmeleri, 
e) Girişim şirketi ortaklarının veya çalışanlarının, şirket paylarının 
ortaklıklarına satışına ilişkin vadeli işlem sözleşmeleri, ve doğrudan 
ortaklıkların yatırım faaliyetlerine ilişkin diğer opsiyon ve vadeli işlem 
sözleşmeleri düzenlenebilir. 
Bu sözleşmeler de girişim sermayesi yatırımı olarak değerlendirilir. 
 
Girişim sermayesi yatırımını kimler yapabilir? 
 
Girişim sermayesi yatırım ortaklığı, bu tür bir faaliyeti yapabilecek şirket 
tiplerinden yalnızca bir tanesidir. Sonuçta girişim sermayesi yatırımı bir yatırım 
kararı olup, bunu kişiler veya herhangi bir şirket de yapabilir. Ancak teknolojik 
gelişimin ulusal bir sorun olmasını dikkate alan devlet, kontrollü ve denetim 
altında, halkın da yararlandırılabileceği bir finansal sistemi gözettiğinden 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi bir halka açık yatırım ortaklığı 
yapısına vergisel teşvik sağlayarak, söz konusu şirketlerin portföy 
işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. 
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Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin yasal düzenleme nedir? 
 
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
i le  hukuk sistemimize girmiştir. Tüm yatırım ortaklıkları i le i lg i l i  ayrıntılı 
düzenlemeler Kurul Tebliğlerinde yapılmıştır. Girişim Sermayesi Yatırım 
ortaklıkları bir anonim şirket şeklinde kuruldukları için, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı'nda düzenlenmemiş tüm konularda, Türk Ticaret Kanunu'nun 
anonim şirketlere i l işkin düzenlemelerine uymakla yükümlüdürler. 
 
Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının kuruluş şartları nelerdir? 
 
Ortaklıklar ani usulde kurulabilirler. Ayrıca faaliyet konuları farklı olan 
şirketler esas sözleşmelerini Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak 
değiştirerek girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşebilirler. 
Gerek yeni kurulan gerekse dönüşen Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklıklarının;  
• Kayıtlı sermaye esasına göre ve anonim şirket olarak kurulmaları, 
• Başlangıç sermayelerinin Kurul'ca belirlenen miktardan az olmaması, 
• Ortaklık paylarının  nakit karşılığı çıkarılmış olması, 
• Ticaret unvanlarında "girişim sermayesi yatırım ortaklığı" ibaresi 
bulunması, 
• Esas sözleşmelerinin Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 
olması, 
• Kurucularının müflis olmaması ve yüz kızartıcı bir suçtan mahkum 
olmamaları, 
• Kurucu ortaklardan en az birisinin lider sermayedar olması 
gerekmektedir 
 
Lider sermayedar kimdir? 
 
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının  payları  halka arz edilmeden önce, 
ortaklıkta tek başına veya bir araya gelerek sermayenin en az % 25’i oranında 
pay sahibi olan ortak ya da ortaklardır. Ortaklıkta lider sermayedar olacak 
gerçek ve tüzel kişilerin girişim sermayesi yatırım ortaklığı kurucusu ve ortağı 
olmanın gerektirdiği mali güç, itibar ve yeterli tecrübeye sahip olmaları 
zorunludur. 
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Kimler girişim sermayesi yatırım ortaklığı kurabilir? 
 
Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının kimler tarafından kurulabileceği 
konusunda özel bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle herhangi bir 
anonim şirkette kurucu olabilecek gerçek ve tüzel kişiler girişim sermayesi 
yatırım ortaklığı kurup işitebileceklerdir. Ancak Tebliğ'de kurucular için  
bazı koşullar aranmaktadır. Bunlar; kurucuların müflis olmaması, rüşvet, 
sahtecilik, kaçakçılık gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymiş 
olmamaları ve ayrıca sermaye piyasası mevzuatına aykırı işlemlerde 
bulunmamış olmaları gibi esas itibariyle s ici le  yönelik şartlardır. 
 
Yukarıda sayılan nitelikleri taşıyan gerçek ve tüzel kişiler Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alarak girişim sermayesi 
yatırım ortaklığı kurabilirler. 
 
Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının faaliyet kapsamı nedir? 
 
a) Tebliğ’de belirtilen esaslar çerçevesinde girişim şirketlerine yatırım 
yapabilirler, 
b) Girişim şirketlerinin yönetimine katılabilir, bu şirketlere danışmanlık hizmeti 
verebilirler, 
c) Portföylerini çeşitlendirmek amacıyla ikinci el piyasalarda işlem gören 
sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirler, 
d) Bir yıldan kısa vadeli olanlar için özsermayelerinin yarısını, bir yıl ve daha 
uzun vadeli olanlar için özsermayelerinin iki katını aşmamak kaydıyla 
borçlanabilirler. 
 
Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları nelere yatırım yapabilirler? 
 
GSYO lar portföy değerlerinin %50’sini aşmamak kaydıyla ikincil piyasalarda 
işlem gören menkul kıymetlere yatırım yapabililir, portföyün döviz, faiz ve 
piyasa riskleri gibi risklere karşı korunması amacıyla, esas sözleşmede ve 
izahnamede hüküm bulunmak ve Kurulca uygun görülmek koşuluyla, yatırım 
amacına uygun portföy yönetim teknikleri ile para ve sermaye piyasası 
araçlarını kullanabilirler, bu amaçla Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde 
opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere 
dayalı opsiyon işlemlerine taraf olabilirler. 
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Yatırım yapılacak girişim şirketlerinin nitelikleri ne olmalıdır? 
 
Girişim şirketlerinin, sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, 
gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin 
meydana getirilmesini veya geliştirilmesinin amaçlamaları ya da yönetim, 
teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda 
olmaları gereklidir. 
 
 
Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarının halka arzı belli yatırımcı 
gruplarıyla sınırlandırılabilir mi? 
 
Evet. Girişim sermayesi ortaklıkları esas sözleşmeleri ile halka arzı sadece 
nitelikli yatırımcılarla sınırlandırabilirler. Bu durumda ortaklıkta lider 
sermayedar olması şartı da aranmaz. 
 
Nitelikli yatırımcı kimdir? 
 
Yatırım fonları, emeklilik fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, girişim 
sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, 
bankalar, sigorta şirketleri, özel finans kurumları, portföy yönetim şirketleri, 
emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı 
dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca 
belirlenecek diğer yatırımcılar ve halka arz tarihi itibariyle en az 1 milyon Yeni 
Türk Lirası tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına 
sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir. 
 
Bir yatırım ortaklığına ait temel bilgileri hangi kaynaklardan elde edebilirim? 
 
Bir Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile ilgili bilgiye ulaşmanın en kolay 
yolu, ortaklığın web sitesindeki SPK sürekli bilgilendirme formunda yer 
verilen esas sözleşme, izahname, sirküler, faaliyet raporları, yatırım 
stratejisiyle ilgili özet bilgileri okumak ve 3 aylık veya aylık dönemler 
itibariyle hazırlanan portföy tablosunu incelemektir. Bunların dışında İMKB 
sitesinde yer verilen Şirket haberleri bölümünden GSYO’ların yaptığı “özel 
durum açıklamaları” da takip edilerek ortaklıklarla –özellikle 
portföylerindeki girişim sermayesi yatırımlarıyla - ilgili güncel gelişmeler 
takip edilebilir. Aşağıda yatırım ortaklıklarının paylarının  halka arzı 
sırasında ve sonrasında yatırımcıların ihtiyaç duydukları bilgileri içeren 
temel belgeler açıklanmaktadır. 
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Esas Sözleşme 
Yatırım ortaklığının kuruluşuna ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu 
çerçevesinde düzenlenen ve şirketin ticaret unvanı, amacı ve faaliyet 
konusu, süresi, yetkili organları gibi konuları içeren bir belgedir. Şirket, esas 
sözleşmenin tescili ile tüzel kişilik kazanır. 
 
İzahname 
Halka arzda yatırım ortaklığının paylarını satın almak suretiyle şirkete 
ortak olacak yatırımcılara şirketin amacı, süresi, ticaret unvanı, tescil tarihi 
ve numarası, halka arz edilecek payların tutarı ve oranı, şirketin faaliyet ve 
yatırımları, şirketin finansal tabloları, imtiyazlı paylar gibi konularda bilgi 
vermeyi amaçlayan bir kamuyu aydınlatma aracıdır. 
 
Sirküler 
Yatırım ortaklığı paylarını satın almak suretiyle şirkete ortak olacak 
yatırımcıların halka arza çağrılması amacıyla yayınlanan bir duyurudur. Bu 
duyuruda izahnamenin ilan edildiği gazetelerin numara ve tarihlerinin 
gösterilmesi gereklidir. 
 
3 Aylık Portföy Tabloları 
Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, 3 aylık dönemler itibariyle 
portföylerindeki varlıklara i l işkin  olarak, Kurul standartlarına uygun şekilde 
3 aylık portföy tabloları düzenlemek ve dönem sonunu takip eden a l t ı  
işgünü içerisinde Kurul'a ve ortaklık paylarının işlem gördüğü Borsa'ya 
göndermek zorundadırlar. Yatırımcılar, bu tablolar aracılığıyla, yatırım 
yaptıkları yatırım ortaklıklarının portföy yapısı ve portföydeki varlıkların 
değeri hakkında bilgi edinebilirler. 
 
Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ait finansal bilgileri nasıl elde 
edebilirim? 
 
Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının muhasebe işlemlerinde ve finansal 
tablolarının hazırlanmasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın standart 
finansal tablo ve raporlar i le i l g i l i  muhasebe standartlarını düzenleyen 
tebliğlerine uyulmaktadır. 
 
Ara mali tablolar : Payları Borsa'da iş lem gören şirketler, dolayısıyla girişim 
sermayesi yatırım ortaklıkları, finansal tablolarını üç aylık dönemler 
itibariyle hazırlamak ve hesap döneminin bitimini izleyen 6 hafta içinde 
hazırladıkları ayrıntılı bilanço ve gelir tabloları i le  bağımsız denetim 
raporunu Kurul'a ve Borsa bülteninde yayımlanmak üzere i l g i l i  Borsa'ya 
göndermekle yükümlüdür. 
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Yıllık mali tablolar: Yıllık bilançoları ve gelir tabloları ile ayrıntılı bağımsız 
denetim raporlarını hesap dönemlerinin bitimini izleyen 10 hafta içinde Kurula 
göndermek zorundadırlar Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları yıllık 
finansal tablolarını her yıl olağan genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün 
içinde Türkiye Ticaret Sici l i  Gazetesi'nde yayımlatmak zorundadır. Bu i l an  
zorunluluğuna ek olarak, ülke çapında dağıtımı yapılan herhangi bir 
gazetede ve merkezlerinin bulunduğu yerde çıkan en yüksek tirajlı i k i  
mahalli gazeteden birinde söz konusu mali tabloların y ı l l ık  olağan genel 
kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde i lan edilmesi gereklidir. 
 
Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları bağımsız denetim kapsamında mıdır? 
 
Ortaklık paylarının halka arz edildiği hesap dönemi itibariyle girişim 
sermayesi yatırım ortaklığı, sürekli bağımsız denetime tabidir. Bunun 
sonucu olarak şirketin finansal tabloları Kurul tarafından listeye alınmış bir 
bağımsız denetim kuruluşu tarafından 6. ve 12. ay sonları itibariyle 
denetlenir. 
 
Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına nasıl yatırım yapabilirim? 
 
Tüm yatırım ortaklıklarının anonim şirket statüsünde kurulması zorunlu 
olduğundan, bu ortaklıkların kuruluşunda TTK'nun anonim şirketlerin 
kuruluşuna i l işkin  hükümleri uygulanır. Tüm anonim şirketler gibi yatırım 
ortaklıklarında da kurucuların koymuş olduğu sermayeyi temsil eden paylar 
bulunmaktadır. 
 
Ancak girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının diğer yatırım ortaklığı 
türlerinden farklı olarak paylarını sadece nitelikli yatırımcılara arz etme 
seçenekleri bulunmaktadır. Bu özellikli durum dışında, payları  halka arz 
edilecek veya edilmiş olan anonim şirketlere yatırım yapma esasları GSYO’lar 
için de geçerlidir. Buna göre bir GSYO’ya ilk halka arzdan ortaklık payı  
alınarak yatırım yapılabileceği gibi (birincil piyasa işlemi) , ortaklığın payları  
borsada da alınıp satılabilir (ikincil piyasa işlemi)  
 
Birincil piyasa işlemleri: Yeni kurulan girişim sermayesi yatırım 
ortaklıklarının payları satış süresi içinde, birincil piyasada aracı kuruluşlar 
aracılığı i le  halka satılabilmektedir. Bu ortaklıkların payları satış süresinin 
bitiminden sonra bir iki hafta içinde Borsa'da işlem görmeye başlamakta ve 
likidite imkanı doğmaktadır. Birincil piyasada yatırım ortaklığı payı almak 
için gazetelerdeki sirküler duyurularını izlemek ve satış yerlerine başvurmak 
gerekmektedir. 
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İkincil piyasa işlemleri: Girişim sermayesi yatırım ortaklığı payları borsalarda 
a l ın ıp  satılırlar. Bu nedenle kurulmuş bir ortaklığın paylarına yatırım 
yapmak isteyen tasarruf sahipleri, Borsa'da işlem yapmaya yetkili bir aracı 
kuruluşa talimat vererek bir ortaklığın paylarını alabilirler ya da ellerindeki 
payları yine aracı kuruluşlar aracılığı i le  Borsa'da satabilirler. 
 
Girişim sermayesi yatırım ortaklığı payları hangi saatlerde alınıp satılabilir? 
 
Yatırım ortaklığı payı almak veya satmak için aracı kuruluşa yapacağınız 
başvurunuz, aracı kurum tarafından borsanın ilgili pazarına i let i l i r .  
Borsada pay al ım satımı saat 09.30-12.00 ile 14.00-16.30 arasında 
yapılmaktadır. Bu saatler dışında ileteceğiniz emirler ancak ertesi gün 
yerine getirilebilecektir. 
 
Girişim sermayesi yatırım ortaklığı paylarına yatırım yaparken nelere dikkat etmem 
gerekli? 
 
Yatırımcı, yatırım yapacağı girişim sermayesi yatırım ortaklığının k a r l ı l ık  
durumunu, türünü, finansman yapısını, faaliyetleri ve yatırımları hakkında 
bilgileri, şirketin faaliyet raporlarından ve kamuya açıklanan finansal 
tablolarından izlemelidir. Ayrıca, şirketin sermaye, yönetim, portföy yapısı 
ve finansal yapısı i l e  faaliyetleri hakkındaki değişikliklere i l işkin  olarak 
şirket tarafından borsaya b i ld i r i l en  açıklamalar da önemlidir. Ayrıca lider 
sermayedarın girişim sermayesi alanındaki yatırım deneyimi, mali gücü ve 
itibarı da bir girişim sermayesi yatırım ortaklığına yatırım yapılırken dikkat 
edilmesi gereken unsurlardandır. 
 
Girişim sermayesi yatırım ortaklığı pay sahiplerinin hakları nelerdir? 
 
Bir yatırım ortaklığının paylarına yatırım yapan tasarruf sahibi, aşağıda 
sıralanan mali ve mali olmayan haklara sahip olmaktadır. Bu hakların 
kaynağı Türk Ticaret Kanunu'nun ortaklıkların paylarına ilişkin hükümleridir.  
 
Söz konusu haklar; 
• Ortaklığın elde ettiği dönem karından payına düşen kar payı hakkı, 
• Ortaklığın tasfiyesi halinde tasfiye payı hakkı, 
• Ortaklığın sermaye artırımında yeni payları edinmede öncelik(rüçhan) 
hakkı, 
• Şirketin iç kaynaklarından yapacağı sermaye artırımı nedeniyle 
çıkaracağı payları bedelsiz olarak alma hakkı, 
• Genel kurul toplantılarına katılma, konuşma ve öneride bulunma hakkı, 
• Genel kurul toplantılarında oy kullanma hakkı, 
• Ortaklığın faaliyetleri ve finansal tabloları hakkında bilgi alma ve 
inceleme yapma hakkı. 
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Payların fiyatı nasıl belirleniyor? 
 
Girişim sermayesi yatırım ortaklığının halka arz edilen paylarının borsaya 
kota edilmesiyle birlikte payları  borsada işlem göreceği için bu payların 
fiyatı borsada oluşan arz ve talebe göre oluşacaktır. 
 
Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları nasıl vergilendiriliyor? 
 
Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının vergilendirilmesi hususunda 
girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarının halka arzına ilişkin 
izahnamelerden bilgi edinilmesi mümkündür. İzahnamalere gayrimenkul 
yatırım ortaklıklarının merkezlerinden ve internet sitelerinde yer alan 
“sürekli bilgilendirme formları”ndan ulaşılabilmektedir. Buna ilaveten 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) 
aracılığıyla da güncel vergilendirme bilgilerine ulaşılması mümkündür. 
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SERMAYE PİYASASI KURULU 
ve 

SERMAYE PİYASASI KURULU İLE İLİŞKİLİ KURULUŞLARIN 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 
 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 
Web Adresi: http://www.spk.gov.tr/ 
Adres:  Eskişehir Yolu 8. Km. No:156 
   06530-ANKARA 
Tel:  (0312) 292 90 90 
Faks:  (0312) 292 90 00 
 
 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)  
Web Adresi:  http://www.imkb.gov.tr/ 
Adres:  Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun cad. 
  Emirgan 34467-İSTANBUL 
Tel:  (0212) 298 21 00 
Faks:  (0212) 298 25 00 
 
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) 
Web Adresi: http://www.mkk.com.tr/ 
Adres:  Askerocağı cad. No:15 
  Süzer Plaza Kat:2 
  34367 Elmadağ-Şişli/İSTANBUL 
Tel:  (0212) 334 57 00 
Faks:  (0212) 334 57 57 
 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) 
Web Adresi: http://www.tspakb.org.tr/ 
Adres:  Büyükdere cad. No:173 
  1. Levent Plaza A Blok Kat:4 
  34394 Levent-İSTANBUL 
Tel:  (0212) 280 85 67 
Faks:  (0212) 280 85 89 
 
Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER) 
Web Adresi: http://www.koteder.org.tr/ 
Adres:  İş Kuleleri Kule-2 Kat:8 
  34330 4. Levent-İSTANBUL 
Tel:  (0212) 350 24 10 
Faks:  (0212) 350 24 11 
 
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) 
Web Adresi: http://www.tkyd.org/ 
Adres:  Yıldızposta cad. Dedeman İşhanı 
  No:48 Kat:7 34349 
  Esentepe-İSTANBUL 
Tel:  (0212) 347 62 73 
Faks:  (0212) 347 62 76 
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İstanbul Altın Borsası (İAB) 
Web Adresi:  http://www.iab.gov.tr/ 
Adres:   Rıhtım cad. No: 231-233 
  34425 Karaköy- İSTANBUL 
Tel:  (0212) 292 66 00 
Faks:  (0212) 292 66 18 
 
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank A.Ş.) 
Web Adresi: http://www.takasbank.com.tr 
Adres:  Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Cad.   
  Mecidiyeköy Yolu Sok. No: 286  
  34381 Şişli-İSTANBUL 
Tel:  (0212) 315 25 25 
Faks:  (0212) 315 25 26  
 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) 
 
Web Adresi: http://www.gyoder.org.tr/ 
Adres:  Nispetiye cad. Levent İşmerkezi 
  No: 6/2 Levent-İSTANBUL 
Tel:  (0212) 282 53 65 – (0212) 325 28 25 
Faks:  (0212) 282 53 93  
 
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) 
 
Web Adresi: http://www.kyd.org.tr/ 
Adres:  İş Kuleleri Kule-2 Kat:8 
  34330 4. Levent-İSTANBUL 
Tel:  (0212) 279 03 99 
Fax:  (0212) 325 16 45 – (0212) 279 07 44 
 
 
 


