GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN İLKE
KARARLARI
30.04.2013 tarih ve Kurulumuzun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına
15 no.lu
İlişkin Esaslar Tebliği 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi
toplantısında alınan Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, anılan Tebliğ’in
i-SPK.48.1
yürürlüğe girmesi ile birlikte söz konusu Kurul Kararı yürürlükten
(30.04.2013 tarih
kaldırılmıştır.
ve 15/497 s.k.)
sayılı İlke Kararı
13.01.2015 tarih ve Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin olarak, Kurulumuzun
1/3 sayılı Karar
III-48.3 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Esaslar Tebliği"nin (Tebliğ) 24’üncü maddesinin ikinci fıkrasının
uygulanmasında; girişim sermayesi portföy sınırlamasına uyumu ilk
yılın sonunda sağladığı bağımsız denetimden geçmiş yıllık bireysel
finansal tablo dipnotlarındaki portföy sınırlamalarına uyum tablosunda
tespit edilen ve konuya ilişkin olarak Kurulumuza başvuru yapan
ortaklıkların, Tebliğ’in 24’üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında
süre verilmiş olarak değerlendirilmeyecekleri hususunun kamuya
duyurulmasına karar verilmiştir.
Kurul’un iKurul’un 01.03.2018 tarihli ve 9/316 sayılı toplantısında;
SPK.48.6
a) III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
(01.03.2018 tarihli Esaslar Tebliği’nin 20. maddesi kapsamında girişim sermayesi yatırım
ve 9/316 s.k.) sayılı ortaklıklarının yurtdışında yerleşik ve borsada işlem görmeyen ve
İlke Kararı:
gelişme potansiyeli taşıyan şirketlerin sadece ortaklık paylarına
girişim sermayesi yatırımları dışındaki varlıklar kapsamında olmak ve
girişim sermayesi yatırım sınırlamalarına dahil edilmemek üzere, aktif
toplamının azami %10’una kadar yatırım yapabilmesine ve böyle bir
yatırım yapılması halinde girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının
portföy sınırlamalarına ilişkin finansal tablo dipnotuna bu kontrolün de
yapılmasına imkan verecek bir kalemin eklenmesine,
b) Portföydeki mevcut girişim şirketinin şirket merkezinin yurtdışına
taşınması halinde, bu şirketin paylarına yapılan yatırımın da (a) bendi
kapsamında değerlendirilmesine
karar verilmiştir.
Kurul Karar
Anonim ortaklıkların (ortaklık) girişim sermayesi yatırım ortaklığına
Organı’nın i-SPK
dönüşümü ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarının
48.12 (24/12/2020 halka arzı/nitelikli yatırımcılara satışı başvurularının değerlendirmeye
tarih ve 78/1586
alınmasında;
s.k.) sayılı İlke
1) a) Dönüşüme konu olan ortaklığın ve paylarının halka arzı/nitelikli
Kararı:
yatırımcılara satışı başvurusunda bulunan girişim sermayesi yatırım
ortaklığının Kurul’un finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri
kapsamında bireysel finansal tablolarının yanı sıra konsolide finansal
tablolarının da hazırlanarak bağımsız denetimden geçirilmesine,
b) Dönüşüm başvurularının yanı sıra halka arz/nitelikli yatırımcılara
satış başvurularında da ilgisine göre III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (GSYO Tebliği) 5.
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile 12. maddesinin dördüncü
fıkrasının (c) bendinde yer alan şartın aranmasına ve bu şartın
dönüşüm/halka arz-nitelikli yatırımcılara satış başvurularında hem

bireysel finansal tablolarda hem de konsolide finansal tablolarda
sağlanması gerektiğine,
2) Ortaklığın ve girişim sermayesi yatırım ortaklığının bireysel
finansal tablolarında aktif toplamına oranı %20’nin üzerinde olan
şirketler ile bu oranın altında kalınsa dahi GSYO Tebliği’nin 3.
maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde tanımlanan kapsamda
yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin de Kurul’un finansal
raporlamaya ilişkin düzenlemeleri kapsamında finansal tablolarının
hazırlanarak bağımsız denetimden geçirilmesine,
3) İkinci madde kapsamına giren şirketlerin;
a) Kurulumuzun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı Kararı ile belirlenen
esaslar kapsamında yapılacak tespitte ve
b) Yasal kayıtlara (213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan
kayıtlara) göre yapılacak tespitte
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin ikinci fıkrası
kapsamında bulunmaması gerektiğine,
4) İşbu kararın yayımı tarihinde yürürlüğe girmesine ve kararın
yürürlüğe girdiği tarihte karara bağlanmamış girişim sermayesi yatırım
ortaklığına dönüşüm ile girişim sermayesi yatırım ortaklığı paylarının
halka arzı/nitelikli yatırımcılara satışı başvurularının işbu İlke Kararı
hükümlerine göre sonuçlandırılmasına
karar verilmiştir

