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Sıra Soru Cevap 
1 Fon yönetim giderleri Ajans tarafından 

sağlanan kaynaktan mı sağlanacaktır, 
yoksa ayrıca mı ödenecektir? 

Fona ilişkin giderler fon yönetim ücretinden 
karşılanır. Başvuru sahipleri fondan karşılanacak 
yönetim ücreti dâhil tüm giderlerin toplam fon 
değerine göre üst sınırına ve performans ücretine 
yönelik tekliflerine başvuru dosyasında bulunacak 
olan Taslak Yatırımcı Sözleşmesi’nde yer verirler. Bu 
teklifler başvuruların değerlendirilmesinde dikkate 
alınır. 

2 Henüz kurulmamış fonlar adına başvuru 
yapılabilir mi? 

Evet, bu Programda kurulmuş veya kurulacak fonlar 
için başvuru yapılabilmektedir. 
 

3 İlk kapanışı yapmış ama nihai kapanışı 
yapmamış fonlar adına başvuru yapılabilir 
mi? 

Evet, yapılabilir. 
 

4 TÜBİTAK ve Hazine ve Maliye 
Bakanlığından destek almış fonlar adına 
başvuru yapılabilir mi? 

Evet, yapılabilir. 
 

5 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları 
tarafından programa başvuru yapılabilir 
mi? 

Evet, yapılabilir. 
 

6 Program çerçevesinde yurtdışında 
kurulmuş fonlar başvuru yapabilir mi? 

Evet, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 
tarafından açıklanan kara liste kapsamında olan 
ülkeler hariç olmak üzere Türkiye’de yerleşik girişim 
şirketlerine yatırım yapmak üzere ilgili ülke mevzuatı 
çerçevesinde kurulan fonlar adına başvuru 
yapılabilecektir. 

7 Fonumuz uluslararası kurum ve 
kuruluşların yatırımcı olduğu bir fondur. 
Fon sözleşmelerimiz İngilizcedir. İSTKA ile 
imzalanacak fon sözleşmesi İngilizce 
olabilir mi? 

Ajans ile Fon Yöneticileri arasında imzalanacak 
sözleşmelerin Türkçe dışında tek dilli olması mümkün 
değildir. Bu bağlamda sadece İngilizce dilinde 
sözleşme imzalanmayacaktır. Bununla birlikte  
sözleşme metninin, Türkçe ve İngilizce olacak şekilde, 
çift dilli hazırlanması mümkündür.  

8 Program başvurusunun Portföy Yönetim 
Şirketi olarak yapılması, başvurumuzun 
kabulü ve onayı sonrası şartlara uygun 
biçimde Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 
kuruluşunun gerçekleştirilmesi 
mümkünmüdür? Başvuru esnasında 

Bu Programda kurulmuş veya kurulacak fonlar için 
başvuru yapılabilmektedir. Başvuru esnasında girişim 
sermayesi yatırım fonunun kurulmuş olması zorunlu 
değildir. 
 
 



Girişim Sermayesi yatırım fonunun 
kurulmuş olması zorunlu mudur? 
 

9 Başvuru Rehberinin “4.2 Ortaklıklar ve 
Ortakların Uygunluğu” bölümünde Girişim 
Sermayesi Fonuna ortak olarak yatırım 
yapabilecek bazı kurumlar sayılmıştır. Bu 
listede yer almayan kuruluşların (örneğin 
derneklerin) fona LP(limited partner) 
olarak ortak olması mümkünmüdür? 

Başvuru Rehberi 4.2 Ortaklıklar ve Ortakların 
Uygunluğu bölümünde listelenmeyen kuruluşların 
fon başvurularında ortak (LP) olması mümkündür. Bu 
kapsamda derneklerin fona yatırımcı olmasında 
herhangi bir engel bulunmamaktadır. 

10 Başvurular nereye ve nasıl yapılacak?  Fon başvuruları, kapalı zarf içinde taahhütlü posta 
yoluyla, kargo şirketi ile veya elden başvuru 
rehberinde belirtilen tarihten önce aşağıdaki adrese 
yapılır. 
İstanbul Kalkınma Ajansı: Asmalımescit Mah. İstiklal 
Caddesi No:142, Odakule Kat:6-7-8 Beyoğlu 34430 
İstanbul 
Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) 
gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen 
başvurular reddedilecektir. 
Başvuru belgeleri ve ekleri ayrıca elektronik formatta 
(CD/DVD/USB ortamında) da sunulmalıdır.” 

11 Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi 
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurmak 
için Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına 
İlişkin Esaslar Tebliği madde 11 gereği 
yatırım komitesi oluşturulması ve bu 
komitede yönetim kurulu üyesi ve 
tebliğde belirtilen şartları taşıyan personel 
ile birlikte Genel Müdür görevlendirilmesi 
gerekmektedir.  
Başvuru Rehberinde yer alan “Fon 
yöneticileri ve fon yönetim ekibi (fonun 
yatırım kararı almasından, yatırımların 
yönetilmesinden ve yatırımlardan çıkış 
kararı verilmesinden sorumlu olan 
kişilerdir) farklı olmak kaydıyla bir portföy 
yönetim şirketi birden fazla fon 
başvurusunda yer alabilir.” kuralı 
kapsamında; bir portföy yönetim 
şirketinin birden fazla fon başvurusunda 
yer aldığı durumlarda, PYŞ Genel 
Müdürünün her bir başvurunun yatırım 
komitesinde yer alması sorun teşkil eder 
mi? 

Bir portföy yönetim şirketinin birden fazla fon 
başvuruda yer alması durumunda PYŞ Genel 
Müdürünün yatırım komitesinde yer alması mevzuat 
kaynaklı zorunluluk olduğu için PYŞ Genel 
Müdürlerinin birden fazla başvuruda yer alması 
uygundur. Bununla birlikte, yatırım komitelerinde yer 
alacak diğer kişiler de dahil olmak üzere fon 
yöneticileri ve fon yönetim ekiplerinin farklı olması 
gerekmektedir. PYŞ Genel Müdürleri hariç herhangi 
bir kişi aynı anda farklı fon başvurularında yer 
almamalıdır. 
 

 

 


