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5. Risk sermayesine katılma türleri
5.1. Doğrudan Katılım
Doğrudan katılımda; yatırımcılar işletmelere bir aracı kurum olmaksızın doğrudan ortak olarak 
katılmaktadırlar. Bu tür katılmada yatırımcılar işletmeler hakkında bilgi sahibi olmadıklarından 
istenen bir yöntem değildir (Çolakoğlu, 2002: 176).

5.2. Dolaylı Katılım
Risk sermayesine katılımın bu türünde fon sağlayanlarla desteklenen işletmeler arasında aracı 
kurumlar vardır. Bu kurum örneğin risk sermayesi yatırım ortaklığı olabilir. Dolaylı katılım 
türünde projelerin seçimi profesyoneller tarafından yapıldığı için, yatırımcıların korunması 
sağlanmaktadır. Bu tür katılımlarda işletmelere stratejik yönetim desteği de verilebilmektedir 
(Çolakoğlu, 2002: 176).

5. Risk sermayesi modelinde yatırımın aşamaları
5.1. Fikir Aşamasında Finanslama
Fikir aşaması, araştırma geliştirme aşaması, çekirdek sermayesi, proje finansmanı, tohum ekme 
aşaması gibi isimlerle de anılmaktadır (Aypek, 1998: 33). Bu aşama yeni ürünü ortaya çıkarma 
çabalarına sağlanan finansal destektir. Bu aşamada ürün henüz geliştirilmemiş sadece fikir 
olarak var olduğu için en zor ve riskli aşamadır (İşeri, 2001: 43-44). Fikir aşamasında, işletme 
değil, yenilikçi fikre sahip girişimci vardır. Fikir ticari olarak şekillenmediği gibi teknik olarak da 
henüz oluşturulmamıştır (Ceylan, 2002: 169). Fikir aşamasında, projenin maliyetinin tam olarak 
hesaplanamaması ve sağlayacağı gelirlerin belirsiz olması ve pazar bilgisinin olmaması yüksek 
risk oluşturmaktadır. Bu yüzden risk sermayedarları fikir aşamasında yatırımda bulunmayı ter-
cih etmemektedirler ve bu tür yatırımlarda ise daha yüksek gelir beklentisi içine girmektedirler 
(Yılgör, 1996: 91).
Bu aşamada yapılan yatırımların likidite edilmesi için 10–12 yıla ihtiyaç vardır. Ayrıca projenin 
başarısız olma ihtimali de çok yüksektir. İstatistiklere göre risk sermayedarları ilk bir yıllık süre 
içinde projelerin % 70’ini elemektedirler (Çımat ve Laçinel, 2002: 98). Bu aşamadaki yatırımlarda 
çeşitli engellerle karşılaşılabilmektedir. Bunlar; 
•	 Teknolojik	ilerlemeler	sonucunda	ürünün	hayat	sürecinin	kısalması,	
•	 Patent	imkânlarından	yeterince	faydalanamama,	
•	 Ürünün	rekabet	gücünün	olmaması,	
•	 Girişimcinin	başarısız	olduğu	halde	boş	yere	çabalamaya	devam	etmesi,	
•	 Girişimcinin	motivasyon	kabiliyetinden	yoksun	olması,
•	 Fonların	iyi	yönetilememesidir	(Tuncel,	2000:	53–54).
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5.2. Başlangıç Finansmanı
Başlangıç finansmanına; filizlenme aşaması 
ve işletmeye alma aşamasında finanslama da 
denilmektedir (Aypek, 1998: 34). Bu aşamada, 
kurulmuş	bir	şirket	vardır.	Proje	oluşturulmuş,	
yatırım gerçekleştirilerek deneme üretimleri 
yapılmıştır. Bu aşamada ürünün geliştirilmesi 
tamamlanır. Bu aşamada prototipten ticari 
olarak satılan bir ürünün oluşturulmasına 
doğru bir geçiş yapılmaktadır (İşeri, 2001: 44–
45).
Başlangıç aşamasında, projenin teknik ve ticari 
alana taşınmış olmasına karşın, ürünün yaşama 
şansı hala belirsizdir ve dolayısıyla risk de 
vardır. Ancak risk sermayedarı artık belirlenmiş 
olan detaylı projeyi inceleyerek yatırımı 
değerlendirebilir. Ayrıca, risk sermayedarı 
yatırımın başarısı için yönetime de katılabilir 
(Altıntaş, 1986: 33). Bu aşamada, girişimcinin 
hazırladığı iş planı değerlendirilerek, pa-
zar büyüklüğü ve bu pazardan ne kadar pay 
alınabileceği, işletmenin nasıl yönetileceği 
ve büyüme olanakları belirlenmelidir (Çımat 
ve Laçinel, 2002: 99). Yatırım miktarı daha 
çok olduğu için, başlangıç aşamasında, fikir 
aşamasına göre daha yüksek risk vardır. Bu 
aşamada ek finansman ihtiyaçları da ortaya 
çıkabilmekte ve bu finansman miktarı, risk 
sermayedarının beklediğinden çok olmaktadır 
(Zaimoğlu, 2001: 71).

5.3. Erken Aşama ve Geçit Finansmanı
Erken aşama finansmanına, birinci aşama 
finansmanı da denilmektedir. Bu aşama satış 
gelirlerinin çok düşük olduğu ve şirketin 
üretimini piyasa talebine göre uyarlaması ve 
pazar payının arttırılması için finansman ihtiyacı 
duyduğu	 bir	 aşamadır	 (İşeri,	 2001:	 45).	 Risk	
sermayedarı, erken aşamada büyüme potansi-
yeli	gösteren,	ancak	çok	düşük	satış	hâsılatı	ve	
negatif nakit girişi olan işletmelere finansman 

sağlamaktadır. Bu aşamada ürünün ticari 
amaçlı üretimi ve satışı için fona ihtiyaç 
duyulmaktadır	(Tuncel,	2000:	55).	
Geçit	finansmanına	aynı	zamanda	ikinci	aşama	
finansmanı da denilmektedir. Bu aşamada 
artan talep nedeniyle üretim kapasitesinin 
genişletilmesine ihtiyaç vardır. Ölçek ekono-
misinden yararlanmak için yeni yatırımlara ve 
dolayısıyla yeni finansman kaynaklarına ihtiyaç 
vardır	(İşeri,	2001:	45).

5.4. Genişleme – Büyüme Sermayesi
Büyüme sermayesi, işletmenin başa baş 
noktasında veya karlı çalışırken, büyüme 
amacıyla ihtiyaç duyulan finansmanının 
sağlandığı yatırım aşamasıdır. Büyüme ser-
mayesi aşamasında, risk sermayedarının 
sağladığı fonlar, ürünün geliştirilmesi, üretim 
kapasitesinin genişletilmesi, pazar payının 
artırılması ve ortaya çıkan ek işletme sermaye-
si ihtiyacının finansmanı için kullanılmaktadır 
(Tuncel,	2000:	57).	

Genişleme	sermayesi	ile	finanse	edilen	işletme,	
iki türlü genişleyebilir. Bunlar; organik büyüme 
ve ele geçirme yolu ile büyümedir. 

i. Organik büyüme; yeni işyerleri veya fab-
rikalar alınması, yeni ürünler geliştirilmesi ve 
işletmenin yeni pazarlara açılması gibi faali-
yetleri içermektedir. Ele geçirme yolunda 
ise faaliyet gösteren mevcut bir işletme satın 
alınmaktadır	(Zaimoğlu,	2001:	75).	

ii. Ele geçirme yöntemi; genellikle bir 
yatırım şirketi aracılığıyla gerçekleşmektedir. 
Bunun nedeni, yatırımcının, yatırım yapacağı 
işletmeyi tanımıyor olması ve yatırım işlemleri 
hakkında bilgi sahibi olmamasıdır (Zaimoğlu, 
2001:	75).
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5.5. Köprü Finansmanı ve Ara Finans-
man
Köprü finansmanı yatırımlarında, işletmede, 
finansal kontrolün sağlanamaması, yatırım 
giderlerinin yüksek olması, pazarda talep 
yetersizliği ve yönetsel eksiklikler gibi sorun-
lar mevcuttur. Risk sermayedarı, işletmenin 
bu sorunlardan kurtulması için destek verir 
(Yılgör, 1996: 92).
Köprü finansmanı aşaması, işletmenin bor-
sada satışa çıkıncaya kadar olan süreci kap-
sar. Bu tür yatırımlar, genellikle daha önce 
başka yatırımcıların iştirak ettiği işletmelere 
yapılmaktadır. Bu tür finansmanlarda araç 
genellikle	 varantlı	 tahvillerdir	 (Tuncel,	 2000:	
58).
Ara finansman, köprü finansmanının diğer bir 
şeklidir. İşletmenin halka açılmasına ya da 
başka bir şirkete devredilmesi veya satılmasına 
kadar sağlanan son finansmandır. Ara finans-
manda yatırım aracı genellikle yüksek faizli 
tahviller veya ayrıcalıklı pay senetleridir (Aydın, 
1992:	6;	Tuncel,	2000:	58).

5.6. Yerine Koyma Sermayesi
Yerine koyma sermayesinde, özsermayedarın 
pay senetlerinin bir kısmını ya da tümünü 
satması için fon sağlanmaktadır. Bunun nedeni, 
acil nakit ihtiyaçları veya işletmenin kurucuları 
arasındaki	 anlaşmazlıklar	 olabilir.	 Tercih	 ed-
ilen bir yatırım biçimi olmadığından bu tür fi-
nansman türünü sağlayan risk sermayesi 
şirketi	 azdır	 (Tuncel,	 2000:	 58).	 Yerine	 koyma	
finansmanında yatırımcı, sadece işletmenin 
paylarını satın alabileceği gibi, yatırımdan son-
ra işletmenin gelişmesi için destek de verebilir 
(Zaimoğlu, 2001: 80).

5.7. Şirket Kurtarma Finansmanı
Şirket kurtarma finansmanında, işletme zarar 
ederken, karlı bir duruma getirilmektedir. Risk 
sermayesi şirketleri genellikle bu aşamadaki 
işletmelere yatırım yapmak istememekte ve 
bu aşama ile ilgilenen az sayıdaki risk ser-
mayesi şirketi bu amaçla tasfiye uzmanları 
istihdam	etmektedir	 (Tuncel,	2000:	59).	Şirket	
kurtarma finansmanında, risk sermayedarı, bu 
amacın gerçekleşmesi için, bankalardan kredi 
olanaklarının araştırılması, yönetim kadrosu-
nun yenilenmesi gibi çalışmalar yapmaktadır. 
Bu aşamada finansman gereksinimi çok olduğu 
ve risk sermayedarı da bu fonu sağlayarak 
payını artırdığı için yönetimi ele geçirebi-
lir (Lorenz, 1989: 63–64; Zaimoğlu, 2001: 81). 
Risk sermayedarı, yatırım yaptığı işletmeyi 
kurtarabilirse, bu işletmeyi, çoğunlukla aynı 
sektörde faaliyet gösteren büyük işletmelere 
satmaktadır. Fakat genellikle bu aşamadaki 
yatırımlar başarılı olamamaktadır (Lorenz, 
1989: 64; Zaimoğlu, 2001: 82).

5.8. Şirket Paylarının / Varlıklarının 
Satın Alınması
Şirket paylarını / varlıklarını satın alanlar 
şunlar olabilir (Zaimoğlu, 2001: 83):
 Şirketin yöneticileri (Management Buy-
Out: MBO),
	 Üçüncü	 kişiler	 (Levaraged	 Buy-Out:	
LBO),
 Başka bir şirketin yöneticileri (Manage-
ment buy-in: MBI),
 MBO ve MBI’nın bir kombinasyonu (Buy-
İn Management Buy-Out: BIMBO),
 Şirket çalışanlarıdır (Employee Stock 
Ownership	Plan:	ESOP).
5.9.	 Yatırımın	 Aşamalarında	 Süre	 ve	 Risk	
Karşılaştırması

Aşağıdaki tabloda, risk sermayesi modelindeki yatırım aşamaları, süre ve risk bakımından 
karşılaştırılmıştır.

Yatırımın erken aşamalarında, yatırımın likidite edilmesine kadar geçen süre uzunken, aynı za-
manda	yatırımcının	üstlendiği	risk	de	fazladır.	Geç	aşama	yatırımlarında,	yatırımın	likidite	edilm-
esine kadar geçen süre kısa olmakla beraber risk de daha azdır. Satın alma ve satma aşamasında 
ise, süre kısa iken, risk ise yüksek olabilmektedir. Şirket kurtarma finansmanında ise, yatırımın 
likide dönüşme süresi uzun iken, aynı zamanda riski de yüksektir.

Devamı gelecek sayıya
Üçüncü	bölümün	sonu


