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Dünyada yeni nesil finansman modeli olarak gündemde 

olan ve Türkiye’de de yasal düzenlemesini uzun 

zamandır beklediğimiz kitle fonlaması, 03 Ekim 2019 

tarihli ve 30907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Paya 

Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”) ile 

düzenlenerek, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.  

Öncelikle bu düzenlemenin ülkemiz için hayırlı olmasını 

diliyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, “değerli” bir fikre sahip olduğuna 

inanan girişimciler, bahse konu fikirlerini hayata 

geçirebilmede karşılaştıkları teknik, hukuki, kurumsal 

sorunların yanında en çok da finansal kaynağa 

ulaşabilmekte zorluk çekmektedirler. Genellikle bu 

finansal kaynağı, kendi öz kaynaklarından, arkadaş ve 

aile gibi yakın çevrelerinden, banka ve finans 

kurumlarından veya devlet kurumlarından sağlamaya 

çalışmaktadırlar. Bu Tebliğ ile, başlangıç seviyesindeki 

girişimcilerin sermaye ihtiyacını halktan para toplama 

yoluyla sağlaması, böylece ekonomik kalkınmayı 

destekleyici potansiyele sahip, yenilikçi ve teknoloji 

odaklı girişimcilerin projelerinin hayata geçirilmesine 

olanak sağlanması beklenmektedir.  

Tanımlamak gerekirse kitle fonlaması, bir projenin veya 

girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak 

amacıyla ilgili mevzuata uygun olarak, kitle fonlama 

platformları aracılığıyla halktan para toplanmasıdır.   

Kitle fonlaması, bağış temelli, ödül temelli, 

borçlandırma temelli ve pay temelli olmak üzere dört 

farklı modelde kurulabilmekle birlikte, Tebliğ paya 

dayalı modeli esas almış ve herhangi bir pay karşılığı 

olmaksızın, kitle fonlama platformları aracılığıyla ödül 

veya bağış karşılığında fon toplanması faaliyetlerini 

kapsamı dışında bırakmıştır.  

 

 

Kitle fonlaması finansman modeli, genel olarak, fon 

arayanlar, fon sağlayanlar ve internet ortamında fon 

arayan ve fon sağlayanları bir araya getiren kitle 

fonlama platformları olmak üzere üçlü bir yapıdan 

meydana gelmektedir. Bu kapsamda, Tebliğ’de 

düzenlenen paya dayalı kitle fonlaması sürecinin 

başrollerinde ise (i) fon arayanlar olarak proje sahibi 

girişimci veya girişim şirketi, (ii) fon sağlayanlar olarak 

yatırımcı, (iii) girişimci/girişim şirketi ile yatırımcıyı bir 

araya getiren olarak kitle fonlama platformu ve (iv) 

girişimci/girişim şirketinin projesinin fizibilite raporunu 

değerlendiren ve bilgi formunu onaylayarak kampanya 

sayfasında ilan eden yatırım komitesi yer almaktadır.  

Kitle fonlaması aracılığıyla toplanacak fonların hangi 

amaçlarla kullanılacağına ilişkin kontrol ve denetim, 

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca listeye alınmış bir 

bağımsız denetim kuruluşu tarafından özel amaçlı 

bağımsız denetim raporu hazırlamak suretiyle yerine 

getirilmekte, dolayısıyla sisteme olan güven, şeffaflıkla 

desteklenmektedir. 

Sonuç olarak, ikincil mevzuat niteliğindeki Tebliğ ile, 

yenilikçi bir finansman modeli olan paya dayalı kitle 

fonlaması finansman modeli, çok detaylı olarak 

düzenlenmiştir. Tebliğ ile düzenlenen bu yeni 

finansman modelinin, dünyada olduğu gibi ülkemizde 

de ekonomik kalkınmayı destekleyici potansiyele sahip, 

yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimcilerin, teknoloji 

ve/veya üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek için 

ihtiyaç duydukları sermaye gereksinimlerini karşılama 

bakımından teşvik edici olmasını ve böylelikle yeni 

projelerin hayat bulmasını dileriz. 

Küçük Paralarla Büyük Fikirleri 
Sırtlama Modeli:  

Paya Dayalı Kitle Fonlaması  
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