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MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.’NİN KURUCUSU OLDUĞU 

FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN 

İHRAÇ BELGESİDİR 

 
İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.04.2022 tarih ve E-12233903-320.01.01-20699 

sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Ancak, bu belgenin onaylanması, bu belgede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü 

anlamına gelmeyeceği gibi, ilgili fon katılma paylarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.  

Fon katılma payları; içtüzük, ihraç belgesi ve varsa yatırımcı bilgi formundaki esaslar çerçevesinde 

satış başlangıç tarihi olarak belirlenen …………..tarihinden itibaren, işbu ihraç belgesinde ilan edilen 
dağıtım kanalları aracılığıyla nitelikli yatırımcılara sunulacaktır. 

Fon kurucusuna ve işbu ihraç belgesine konu fon katılma paylarına ilişkin bilgiler aşağıda yer 

almaktadır.  

Kurucu ile katılma payı sahipleri arasındaki ilişkilerde içtüzük ve işbu ihraç belgesi 

hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, hüküm bulunmayan hallerde ise yatırımcı 
sözleşmesi hükümleri ile Borçlar Kanunu'nun vekalet akdi hükümleri uygulanır.  

 

Fon kurucusunun ticaret unvanı ve 
adresi 

: Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (“Kurucu” 
ve/veya “Yönetici”) 

Kurucu’nun adresi; Levent Mah. Meltem Sok. İş Bankası 

Kule 2 Apt. No: 10/3 Beşiktaş/İstanbul’dur. 

İhraca ilişkin yetkili organ kararı/karar 

tarihi 

: 17.12.2021 tarih ve 200 sayılı Şirket Yönetim Kurulu kararı 

Katılma paylarının pazarlama ve 

dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve 
varsa portföy yönetim şirketleri ile 

katılma paylarının alım satımına 

aracılık edecek yatırım kuruluşlarının 

ticaret unvanı  

: Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 

 
Levent Mah. Meltem Sok. İş Bankası 

Kule 2 Apt. No: 10/3 Beşiktaş/İstanbul 

Satış Yöntemi : Yurtiçinde ve/veya yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcıya 

satış 

Katılma payına ilişkin asgari işlem 

limitleri (varsa)  

: Bireysel Nitelikli Yatırımcılar ve sivil toplum kuruluşları, en 

az 250.000 (iki yüz elli bin) TL, kurumsal Nitelikli 

Yatırımcılar en az 1.000.000 (bir milyon) TL kaynak 

taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon’a katılabilirler. 

Fon unvanı : Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Founder One 

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (“Fon”) 

Fon türü : Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 

Fonun süresi : Fon’un süresi ilk katılma payı satışı (“İlk Kapanış”) tarihinden 

itibaren 10 (on) yıldır. Bu süre Yatırım Komitesi’nin kararı ile 
2’şer (ikişer) defa 1’er (birer) yıl uzatılarak 12 (on iki) yıla 

çıkarılabilir. Fon Süresi’nin son 2 (iki) yılı Tasfiye Dönemidir. 

Yatırım dönemi ise İlk Kapanış’tan itibaren 5 (beş) yıldır  

(“Yatırım Dönemi”). 

Fon süresi, Fon içtüzüğünün fon süresine ilişkin maddesinin 
değiştirilmesi şartı ile değiştirilebilir. Fon içtüzüğünün Fon 

süresine ilişkin maddesinin değiştirilmesi için Kurul’a 

yapılacak başvurudan önce yatırım komitesinin ön kararı ile 

katılma paylarının en az yüzde yetmiş beşini (%75) temsil 

eden yatırımcıların hazır bulunduğu toplantıda, katılma 

paylarının yüzde altmış beşinden (%65) fazlasını temsil eden 
yatırımcıların olumlu oyu ile bu doğrultuda karar alınması 
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zorunludur. Toplantıya katılmayan veya toplantıda olumsuz 

yönde oy kullanan yatırımcıların  katılma paylarını fona iade 

etme hakları saklıdır.   

Fon yöneticisinin unvanı ve adresi : Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 

Kurucu’nun adresi; Levent Mah. Meltem Sok. İş Bankası 

Kule 2 Apt. No: 10/3 Beşiktaş/İstanbul’dur. 

Fon kurucusu/yöneticisini tanıtıcı 

bilgiler 

: Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.  

Şirketin Kuruluş Tarihi: 02.11.2017 

Ticaret Sicil ve No: 105900-5 

Çıkarılmış Sermayesi: 8.000.000 TL 

 
Portföy Saklayıcısının Unvanı ve 

Adresi 

: Türkiye İş Bankası A.Ş. 

Portföy Saklayıcısının adresi; İş Kuleleri 34330 

Levent/İstanbul 

Portföy yöneticilerine ilişkin bilgi  

 

: Girişim sermayesi yatırımları yatırım komitesi tarafından 

yönetilecek olup girişim sermayesi yatırımları haricindeki 

varlıklar, Portföy Yöneticisi olan 21.09.2016 tarih ve 211640 

sayılı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı’na sahip 
Çağla Şekeroğlu tarafından yönetilecektir. 

Fon kurucusunun yönetim kurulu 

üyelerine ilişkin bilgi 

: Riza İhsan KUTLUSOY / Yönetim Kurulu Başkanı  

 

Riza İhsan Kutlusoy, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme 
Bölümü mezunudur. Türkiye İş Bankası A.Ş.’deki kariyerine 

1988 yılında Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan 

Kutlusoy, 1996 yılında Sermaye Piyasaları Bölümü Müdür 

Yardımcısı, 1998 yılında aynı Müdürlükte Grup Müdürü, 

2002 yılında Sermaye Piyasaları Bölümü Müdürü olarak 
atanmış, 2006 yılında Galata Şubesi Şube Müdürlüğüne 

getirilmiştir. 2008 yılında Risk Yönetimi Müdürlüğü Müdürü 

olarak atanan Kutlusoy, 2011 yılında Türkiye İş Bankası 

A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilmiştir. Sayın 

Kutlusoy Nisan 2016 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş.’de Genel Müdür olarak atanmıştır. Yönetim Kurulu 

Üyeliği yaptığı şirketler ise şöyledir: 2002-2006 İş Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş.(Başkan Vekili), İş Yatırım Ortaklığı 

A.Ş.(Başkan) ve İş Portföy Yönetimi A.Ş.(Başkan Vekili),  

2004-2007 İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.(Üye), 

2006-2008 Gemport Gemlik Liman Depolama İşletmeleri 
A.Ş.(Başkan), 2006-2011 Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri 

A.Ş.(Başkan), 2011-2013 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 

A.Ş.(Üye), 2011- Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve 

İşletmeciliği A.Ş.(Başkan), 2016- İş Girişim Sermayesi 

Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Üye), 2017- Maxis Girişim Sermayesi 
Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.(Başkan). 

 

Murat Doğan / Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

 

Murat Doğan, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra 

aynı yıl içerisinde T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü 

bünyesinde uzman yardımcısı olarak göreve başlamış olup 

İştirakler Bölüm Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. 

Şirketimizin yanı sıra Grup Şirketlerinden İş Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı A.Ş., Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve 
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İşletmeciliği A.Ş. ve Trakya Yatırım Holding A.Ş.’de de 

Yönetim Kurulu Üyelik görevleri bulunmaktadır. 

 
Alim Murat ÖZGEN / Genel Müdür 

 

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye Şubat 2002’de 

katılan Sn. Alim Murat ÖZGEN 2006 yılında Genel Müdür 

olmuştur. İş Girişim Sermayesi’nin tüm yatırım süreçlerinin 
içerisinde yer alan A. Murat Özgen, Maxis Girişim Sermayesi 

Portföy Yönetimi A.Ş.’de ayrıca Yatırım Komitesi Üyesi’dir. 

İş Girişim Sermayesi’nden önce Koçbank’da proje ve yatırım 

finansmanı, Commerzbank New York’da risk ve portföy 

yönetimi ve Facility Group Inc. Atlanta’da finans ve 
muhasebe alanında görev yapmış, İstanbul Üniversitesi 

İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan A. Murat Özgen’in 

Atlanta’da bulunan Mercer Üniversitesi’nden MBA derecesi 

bulunmaktadır. Murat Özgen halihazırda TOBB Girişim 

Sermayesi Meclisi Başkan Yardımcısı görevini yürütmekte 

olup, ayrıca Gullseye Lojistik Teknolojileri A.Ş., Maxis 
Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Bayek Tedavi 

Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.’de yönetim kurulu 

üyeliği yapmaktadır. Sayın Özgen geçmişte İş Girişim 

Sermayesi’nin iştirak ettiği  Probil, ITD, CineMars, Nevotek, 

Step Halı, Havaş, Aras Kargo ve İstanbul Yiyecek İçecek 
Grubu’nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. A. Murat Özgen 

01.09.2021 tarihinden itibaren Maxis Girişim Sermayesi 

Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Genel Müdürü olarak atanmıştır.  

 

Kenan AYVACI / Yönetim Kurulu Üyesi  
 

Kenan Ayvacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme 

Bölümü mezunudur ve Galatasaray Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Finansal Ekonomi Bölümü yüksek lisans 

derecesini almıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.’deki kariyerine 
1998 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda müfettiş olarak 

başlayan Sayın Ayvacı, 2006 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. 

Sermaye Piyasaları Bölümü’nde müdür yardımcılığı, 2010 

yılında birim müdürlüğü, 2016 yılında bölüm müdürlüğüne 

yükseltilmiştir.  Sayın Ayvacı Haziran 2019’da İş Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş.’ye Genel Müdür Yardımcısı olarak 
atanmıştır. Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi 

A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği, İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de 

ise yönetim kurulu başkan vekilliği yapmaktadır. Ayrıca 

31.08.2006 tarih ve 202094 sayılı Sermaye Piyasası 

Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahiptir. 
 

Kayahan Karadaş / Yönetim Kurulu Üyesi 

 

Kayahan Karadaş, 2001 yılında Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme 
Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini, aynı fakülteye bağlı 

İktisat Bölümü’nde Ekonometri alanında yandal derecesi de 

yaparak, 2005 yılında tamamlamıştır.  Mezun olduğu yıl 

Türkiye İş Bankası A.Ş.’ de Uzman Yardımcısı olarak 
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kariyerine başlayan Sayın Karadaş görev aldığı Kurumsal 

Krediler Tahsis Bölümü’nde sırasıyla Proje Finansmanı 

Uzmanı ve Proje Finansmanı Müdür Yardımcısı unvanlarında 
bulunmuştur.  2019 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Proje 

Finansmanı Birim Müdürü olarak atanan Sayın Karadaş halen 

bu görevi sürdürmekte olup, aynı zamanda Maxis Girişim 

Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği 

yapmaktadır. 
 

Yatırım komitesine ilişkin bilgi : Yatırım komitesi; Kurucu’nun genel müdürü, Kurucu’nun 

girişim sermayesi yatırımları uzmanı ve Kurucu’nun girişim 
sermayesi yatırımları konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübeye 

sahip bir yönetim kurulu üyesi dahil Kurucu tarafından atanan 

4 (dört) üye ile A1 Grubu Katılma Payı sahibi Yatırımc ı 

tarafından belirlenen 3 (üç) üye ve A2 Grubu Katılma Payı 

sahibi Yatırımcı tarafından belirlenen 3 (üç) üye olmak üzere 

toplam 10 (on) üyeden oluşmaktadır. Toplam 10 (on) üyeden 
oluşan Yatırım Komitesi, en az ikisi Kurucu tarafından atanan 

üyeler olmak üzere, üyelerinin çoğunluğuyla toplanır ve 

toplantıda kullanılan oyların çoğunluğuyla karar alır. Her bir 

Yatırım Komitesi üyesinin 1 oy hakkı bulunmaktadır.  

 
Atanan ilk yatırım komitesi üyeleri;  

Kurucu tarafından belirlenen; Rıza İhsan Kutlusoy, Alim 

Murat Özgen, Selami Düz ve İbrahim Erkan Yağcıoğlu, 

 

A1 Grubu Katılma Payı sahibi Yatırımcı tarafından belirlenen ; 
Sina Afra, Ali Şahin ve Mehru Aygül, 

 

A2 Grubu Katılma Payı sahibi Yatırımcı tarafından belirlenen ; 

Faruk Eczacıbaşı, Galya Molinas ve Cem Leon Menase  

 
olarak belir lenmiştir.  

 

Riza İhsan KUTLUSOY / Yönetim Kurulu Başkanı 

(Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübeli 

Yönetim Kurulu Üyesi) 

 
 

Riza İhsan Kutlusoy, Nisan 2016 tarihinde İş Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş.’de Genel Müdür olarak atanmıştır. Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Türkiye İş 

Bankası A.Ş.’deki kariyerine 1988 yılında Stajyer Müfettiş 
Yardımcısı olarak başlayan Kutlusoy, 1996 yılında Sermaye 

Piyasaları Bölümü Müdür Yardımcısı, 1998 yılında aynı 

Müdürlükte Grup Müdürü, 2002 yılında Sermaye Piyasaları 

Bölümü Müdürü olarak atanmış, 2006 yılında Galata Şubesi 

Şube Müdürlüğüne getirilmiştir. 2008 yılında Risk Yönetimi 
Müdürlüğü Müdürü olarak atanan Kutlusoy, 2011 yılında 

Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığına 

yükseltilmiştir. Sayın Kutlusoy’un Yönetim Kurulu Üyeliği 

yaptığı şirketler ise şöyledir: 2002-2006 İş Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş.(Başkan Vekili), İş Yatırım Ortaklığı 

A.Ş.(Başkan) ve İş Portföy Yönetimi A.Ş.(Başkan Vekili),  
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2004-2007 İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.(Üye), 

2006-2008 Gemport Gemlik Liman Depolama İşletmeleri 

A.Ş.(Başkan), 2006-2011 Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri 
A.Ş.(Başkan), 2011-2013 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 

A.Ş.(Üye), 2011- Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve 

İşletmeciliği A.Ş.(Başkan), 2016- İş Girişim Sermayesi 

Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Üye), 2017- Maxis Girişim Sermayesi 

Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.(Başkan). Ayrıca 22.02.2017 
tarih ve 212209 sayılı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 

Lisansına sahiptir. 

 

Alim Murat ÖZGEN / Yönetim Kurulu Üyesi, Genel 

Müdür  
 

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye Şubat 2002’de 

katılan Sn.Alim Murat Özgen, 2006 yılında Genel Müdür 

olmuştur. İş Girişim Sermayesi’nin tüm yatırım süreçlerinin 

içerisinde yer alan A. Murat Özgen, Maxis Girişim Sermayesi 

Portföy Yönetimi A.Ş.’de ayrıca Yatırım Komitesi Üyesi’dir. 
İş Girişim Sermayesi’nden önce Koçbank’da proje ve yatırım 

finansmanı, Commerzbank New York’da risk ve portföy 

yönetimi ve Facility Group Inc. Atlanta’da finans ve 

muhasebe alanında görev yapmış, İstanbul Üniversitesi 

İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan A. Murat Özgen’in 
Atlanta’da bulunan Mercer Üniversitesi’nden MBA derecesi 

bulunmaktadır. Murat Özgen halihazırda TOBB Girişim 

Sermayesi Meclisi Başkan Yardımcısı görevini yürütmekte 

olup, ayrıca Gullseye Lojistik Teknolojileri A.Ş., Maxis 

Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Bayek Tedavi 
Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.’de yönetim kurulu 

üyeliği yapmaktadır. Sayın Özgen geçmişte İş Girişim 

Sermayesi’nin iştirak ettiği  Probil, ITD, CineMars, Nevotek, 

Step Halı, Havaş, Aras Kargo ve İstanbul Yiyecek İçecek 

Grubu’nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. A. Murat Özgen 
01.09.2021 tarihinden itibaren Maxis Girişim Sermayesi 

Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Genel Müdürü olarak atanmıştır.  

 

 

Selami DÜZ / Koordinatör 

 
Selami Düz, kariyerine 1990 yılında Türkiye İş Bankası 

A.Ş.’de Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. 1996 

yılında görev yapmaya başladığı İşbank AG, Almanya’da; 

Şube Müdürlüğü, İç Denetim, Risk Yönetimi, Kredi Tahsis, 

İnsan Kaynakları, Kurumsal Mimari, Dış Ticaret İşlemleri ve 
Bilgi Teknoljileri gibi Genel Müdürlük birimlerindeki 

yöneticilik görevlerinden sonra 2007 yılında İcra Kurulu 

Üyeliğine atanmış ve bankanın Avrupa stratejisinin 

belirlenmesi ve yürütülmesinde pay sahibi olmuştur. 2014 

yılında İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de göreve 
başlayan Selami Düz, Ortopro Tıbbi Aletler San ve Tic. 

A.Ş.’de ve LiveWell Giyilebilir Sağlık Ürün Hizmet ve 

Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesidir. 

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu 
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olan Selami Düz, 2017 Aralık ayından 31.08.2021 tarihine 

kadar bu yana Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi 

A.Ş.’nin Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Maxis 
Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan 

girişim sermayesi yatırım fonlarında yatırım komitesi üyesi 

olan Selami Düz 01.09.2021 tarihinden itibaren Koordinatör 

unvanıyla görevine devam etmektedir.    

 
Selami Düz, 20.01.2015 tarih ve 207793 sayılı Sermaye 

Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 19.06.2015 tarih ve 

701802 sayılı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı  

08.06.2018 tarih ve 309611 sayılı Türev Araçlar Lisansına 

sahiptir. 
 

İbrahim Erkan Yağcıoğlu / Direktör 

 

İbrahim Erkan Yağcıoğlu kariyerine 2007 yılında Mytechnic 

şirketinde iş geliştirme uzmanı olarak başlamış, 2008 – 2015 

yılları arasında EFG İstanbul (Sonraki ismi Burgan Yatırım) 
yatırım bankacılığı bölümünde Müdür olarak birleşme ve satın 

almalar ile özelleştirme projelerinde danışmanlık vermiştir. 

Eylül 2015 – Ocak 2020 tarihleri arasında İş Girişim 

Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetici olarak girişim 

sermayesi yatırımlarında görev almıştır. İbrahim Erkan 
Yağcıoğlu 2006 yılı Koç Üniversitesi İşletme bölümü 

mezunudur. 14.10.2019 tarih ve 906537 belge numaralı 

Sermaye Piyasaları Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı’na sahiptir. 

İbrahim Erkan Yağcıoğlu, Maxis Girişim Sermayesi Portföy 

Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan girişim sermayesi yatırım 
fonlarında Yatırım Komitesi Üyesi’dir. 

 

Sina Afra 

 

Sina Afra bir Seri Girişimci’dir. Tiko.es’in kurucusu ve 
CEO’sudur. Daha evvelinde Türkiye’nin ilk online moda 

sitesi olan Markafoni’nin kurucusuydu. 2014 Mayıs’a kadar 

Sina Afra Markafoni grubunun Yönetim Kurulu Başkanı ve 

CEO’suydu. Naspers Grup’un Markafoni’nin çoğunluk 

hisselerini satın almasıyla, Türk internet sektörünün en büyük 

exit anlaşmalarından birine imza atılmıştır. 
 

 

Sina Afra “Melek Yatırımcı” olarak 2007’den bugüne dek 

Türkiye başta olmak üzere Almanya, ABD, Hollanda,  

İngiltere, Güney Afrika ve İsviçre’de toplam 39 girişime 
yatırım yapmış, girişimci olarak 20’ye yakın şirket kurmuş ve 

Markafoni başta olmak üzere 9 exit gerçekleştirmiştir.  

 

 

Aynı zamanda faal bir sosyal sorumluluk üstlenmiştir: 
- Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, 

- Endeavor Türkiye, Yönetim Kurulu üyesi (2013-2017), 

- TÜSİAD YK üyesi (2017-2019), 

- Galata Business Angels kurucularındandır,  
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- Fenerbahçe Futbol AŞ YK üyesidir. 

 

 
Sina Afra, “Yılın İnternet Girişimcisi” ve “Yılın Melek 

Yatırımcısı” seçilirken, Markafoni; 2011 yılında “En İyi 

İnternet Girişimi”, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında “En İyi Özel 

Alışveriş Kulübü Sitesi” ödüllerini kazanmıştır (Webrazzi). 

Markafoni Wired dergisi tarafından 2012 ve 2013'te 
Avrupa'nın en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında 

gösterilmiştir. Sina Afra 2014 ve 2015’te Avrupa’nın en 

önemli 100 Teknoloji insanı seçilmiştir. 2016’da Dünya’daki 

en önemli 100 teknoloji insanından biri seçilmiştir (WİRED 

dergisi). 2019’da Forbes dergisi tarafından “Brightest Minds 
Alive” Türkiye listesine seçilmiştir.  

 

 

Yüksek öğrenimini Münster Üniversitesi ve Harvard Business 

School’da yapmıştır. İşletme mezunu olan ve 5 dil bilen Sina 

Afra; girişimci olmadan önce eBay’de ve KPMG’de 
çalışmıştır. “1907 Fenerbahçe esports” takım başkanıdır.  

 

Ali Şahin  

2001 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Almanca 

bölümünden mezun olduktan sonra 10 yıl boyunca yönetim 
danışmanlığı sektöründe KPMG ve Accenture firmalarının 

Frankfurt ofisinde yöneticilik yaptı. Strateji, kurumsal 

finansman, şirket birleşmeleri ve performans iyileştirme 

konularında uzmanlaşarak, dünyanın lider global şirketlerinde 

birçok proje yönetti.  
 

2011 yılında, Türkiye'nin ilk özel alışveriş sitesi Markafoni 

grubu bünyesinde, MissPera.com kozmetik sitesinin kurucu 

ortağı ve genel müdürü olarak, şirketin kurulumunu ve 

yönetimini üstlendi. 2014 yılında bu girişimdeki hisselerini 
Naspers Grubuna  sattıktan sonra GfK pazar araştırma 

şirketinde medya ve müşteri araştırmalarından sorumlu 

direktör olarak göreve başladı. Kurumsal girişimcilik 

kapsamında Türkiye’nin ilk “tek kaynaktan çapraz medya 

ölçüm panelini” kurdu ve sayısız proje yönetti.  

 
2018-2021 yılları arasında butik danışmanlık şirketi 

Provektus’un ağırlıklı olarak finans sektöründeki projelerinde 

yönetim kurulu seviyesinde stratejik danışmanlık vermeye 

başladı.  

 
2021 yılında Türkiye Girisimcilik Vakfi Iktisadi Isletmesi  

Genel Müdürü olarak göreve gelmiştir.  

 

İngilizce ve Almanca bilen Ali Şahin, Harvard e-ticaret ve 

müzakere eğitimleri almıştır.  
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Mehru Aygül 

Mehru Aygül, 17 yıllık sivil toplum deneyiminin ardından 

kuruluşundan bu yana kadrosunda yer aldığı Türkiye 
Girişimcilik Vakfı'nın Genel Müdürü olarak çalışıyor.  

 

Aynı zamanda 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük 

gençlik sivil toplum kuruluşu olan Toplum Gönüllüleri 

Vakfı'nın(www.tog.org.tr) kurucu mütevelli heyet üyesi. 
Sosyal teknolojilerin dünyayı değiştireceğine olan inancıyla 

Techsoup Europe ile birlikte kendisi gibi düşünen bir grup 

arkadaşıyla Things projesini kurdu ve halen projenin danışma 

kurulunda yer alıyor.  

 
Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi'nde, yüksek 

lisansını da Bahçeşehir Üniversitesi'nde Pazarlama İletişimi 

ve Halkla İlişkiler bölümünde tamamladı. 2009-2013 yıllar ı 

arasında Avrupa Birliği Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik 

Destek Projesi'nde (TACSO) İletişim ve Proje uzmanı olarak 

çalışan Aygül, TACSO kapsamında Türkiye'nin ilk 
Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı'nın 

düzenlenmesine katkıda bulundu.  

 

INSEAD'dan Sosyal Girişimcilik eğitimi alan Aygül, Özyeğin 

Üniversitesi-JP Morgan ve TOG ile birlikte Sosyal Değişim 
Lab- Sosyal Girişimcilik İnkübasyon Programı'nın da tasarım 

ve yürütme ekibinin bir parçası oldu. Halen çeşitli Girişimcilik 

Programları'nda jüri ve danışman olarak Türkiye'de 

girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ve gelişmesi için 

çalışıyor. 
 

Faruk Eczacıbaşı 

Berlin Teknik Üniversitesi’nde yükseköğrenimini 

tamamlayan Faruk Eczacıbaşı, 1980 yılında Eczacıbaşı 

Topluluğuna katıldı ve uzun yıllar topluluğun “e-dönüşüm” 
sürecini yönetti. 

 

Halen başkanlığını yürütmekte olduğu, Türkiye’nin bilgi 

toplumuna dönüşmesi vizyonuyla 1995 yılında kurulan 

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) aracılığıyla Faruk Eczacıbaşı, 

çeşitli araştırma raporlarının hazırlanması ve bu konudaki 
politikaların şekillendirilmesi için çalışmaktadır. 

1996 yılında Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcılığı’nı üstlenen Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı 

Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 

Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Ayrıca, 1999 
yılından bu yana Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanlığı görevini 

sürdürmektedir. 

 

 

Galya Molinas 
 

1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden 

mezun olduktan sonra 7 yıl boyunca pazarlama bölümünde 

Unilever firmasında çalışmıştır. Daha sonra Coca Cola İçecek 
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firmasının Türkiye merkezinde başlayan direktörlük görevi 

Budapeşte, Atlanta ve Meksika’da devam etmiş olup bu 

süreçte strateji geliştirme, yönetim kurulu başkan vekilliği ve 
başkanlık görevlerinde toplam 25 yıl çalışmıştır. Halen 

İngiltere Coca Cola’da strateji danışmanı ve yönetim kurulu 

üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca Sayın Molinas 2021-2022 

döneminde Harvard Business School’da ileri düzey yönetim 

eitimi almaktadır.  
 

Cem Leon Menase  

Cem Leon Menase FounderOne etki fonunun Etki Lideri 

olarak görev almaktadır. Ek olarak, New Unicorn adında 

şirketlere ve fonlara etki ölçümü ve raporlamasını otomatize 
eden bir analitik teknoloji şirketinin kurucu ortağıdır. 

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Faruk Eczacıbaşı’nın Danışmanı olarak görev yapmaktadır. 

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi 

bölümünden almıştır. Yüksek lisansını ise Harvard'da İşletme 

alanında yapmıştır. Etki yatırımı özelinde, 2019’da Oxford ve 
2021’de Cape Town üniversitelerinde iki farklı etki yatırımı 

programı bitirmiştir. 

 

Fonu temsil etmek üzere dışarıdan 

atanan vekil hakkında bilgiler 

: Yoktur. 

Fonun yatırım stratejisine ve amacına 

ilişkin esaslar 

: Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim 

sermayesi yatırımı olarak başta teknoloji şirketlerine yatırım 

yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratılarak getiri 

elde edilmesini amaçlamaktadır. Fon’un ana stratejisi, 

Türkiye’nin gelişmiş ülke olma yolundaki dönüşümünü 
girişimcilikle hızlandırmak vizyonu ve Türkiye’de 

girişimcilik kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak 

misyonu ile paralel olacak şekilde toplum veya çevre üzerinde 

sürdürülebilir olumlu etki yaratacak ve ölçülebilir etki 

hedefleri olan girişimlere (etki yatırımları) yatırım yaparak, 

elde edilen getiriyi eko sistem ile yeniden paylaşan bir yapı 
oluşturmak üzerinedir.  

 

Fonun stratejisi, olumlu etki barındıran hızlı ölçeklenebilir ,  

erken aşamadaki girişimlere yatırım yapmaktır. 

  
Etki girişimlerini seçerken ve yatırım yaparken üç temel 

unsuru stratejik önceliğik olarak ele alınmaktadır.  

 

1.  İş modelinin ölçülebilir toplumsal fayda yaratmak amacıyla 

kurulmuş olması 
2.  Gelir modelinin ölçeklenebilir ve uygulanabilir olması 

3. Savunulabilir teknoloji ve inovasyon çözümleri sunabilmesi 

 

Fon, toplam büyüklüğünün yarısına yakınını ilk yatırımlara, 

geri kalan kısmını ise devam yatırımlarına ayırmıştır. İlk 

modellemelere göre fonun 100’ün üzerinde girişime ilk 
yatırım yapması, içlerinden çıkış potansiyeli yüksek 

girişimlere de devam yatırımı yapması planlanmıştır.  
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Fonun içinde teknoloji barındıran etki girişimlerine yatırım 

yapması planlanmıştır. Bu kapsamda Sağlık Teknolojileri,  
Eğitim Teknolojileri, Finans Teknolojileri, Sürdürülebilir  

Tarım Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Siber 

Güvenlik Teknolojileri ve fırsatlar bazında genel fon 

stratejisine uygun etki odaklı diğer sektörler ve teknoloji 

çözümlerine yatırım yapılması hedeflenmektedir. 
 

Yatırımlardan çıkış yolu olarak şirketlerin finansal veya 

stratejik bir yatırımcıya satılması en olası senaryolar olarak 

öne çıkmaktadır. Halka arz da ilave bir çıkış yolu olarak 

değerlendirilmektedir.  
 

Fon; Fon bilgilendirme dokümanlarında ve yatırımcı 

sözleşmesinde yer alan sınırlamalara uygun bir şekilde girişim 

sermayesi yatırımı olarak mevzuat uyarınca izin verilen 

herhangi bir yolla (borçlanma araçlarına yatırım, sermaye, 

borç sermaye karması şeklinde yapılandırılmış finansman vb.) 
yatırım yapabilecektir. 

 

Fon, Türkiye’de herhangi bir mevzuata uygun olmayan bir 

ürünün üretimi, ticareti veya hizmetin verilmesi ile ilgili 

faaliyetlerle iştigal eden şirketlere yatırım yapmayacaktır.  

Fonun yatırım sınırlamaları ve 

risklerine ilişkin esaslar 

: Fon’un yönetiminde aşağıdaki yatırım sınırlamalarına uyulur: 

 

1. Fon’un toplam değerinin en az %80 (yüzde seksen)’inin bir 

veya birden fazla girişim sermayesi yatırımından oluşması 

zorunludur. %80 (yüzde seksen) oranı Fon’un Tebliğ’de 
belirlenen asgari girişim sermayesi yatırım sınırlamasıdır.  

 

2. Fon’un, bir hesap dönemi içinde; GSYF Tebliği’nde 

belirtilen KOBİ niteliğini sağlayan girişim şirketleri’ne 

doğrudan yaptığı yatırımların, Fon toplam değerinin %10’unu 
geçmesi halinde girişim sermayesi yatırım sınırı asgari %51 

olarak uygulanır. 

 

3. Fon portföyünün girişim sermayesi yatırımları dışında 

kalan kısmı için aşağıdaki varlık ve işlemler fon portföyüne 

dahil edilebilir. 
 

a) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de 

kurulan anonim ortaklıklara ait paylar, özel sektör ve 

kamu borçlanma araçları, 

b) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini 

Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde 

alım satımı yapılabilen, yabancı özel sektör ve kamu 

borçlanma araçları ve anonim ortaklık payları, 

c) Vadeli mevduat ve katılma hesabı, 
d) Yatırım fonu katılma payları, 

e) Repo ve ters repo işlemleri, vaad sözleşmeleri ile 

taahhütlü işlem pazarında gerçekleştirilen işlemler, 

f) Kira sertifikaları ve gayrimenkul sertifikaları, 
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g) Varantlar ve sertifikalar, 

h) Takasbank para piyasası işlemleri ve yurtiçi organize para 

piyasası işlemleri, 
i) İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler, teminatlı 

menkul kıymetler, Kurulca uygun görülen özel 

tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak 

senetleri, 

j) Yurtdışında yerleşik olup borsada işlem görmeyen, 
gelişme potansiyeli taşıyan şirketlere yapılan yatırımlar,  

k) Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para 

ve sermaye piyasası araçları, 

l) Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları. 

 
4. Fon, girişim şirketi niteliğindeki limited şirketlere yatırım 

yapabilir. Yatırım tarihi itibari ile limited şirket olan girişim 

şirketlerinin, ilk yatırım tarihini takip eden bir yıl içinde 

anonim şirkete dönüşüm işlemlerinin tamamlanması 

zorunludur. 

 
5. Fon’un girişim şirketlerine yapacağı ortaklık hakkı veren 

girişim sermayesi yatırımları, Fon ile girişim şirketlerinin 

yönetim kontrolüne sahip mevcut ortakları arasında 

imzalanacak bir pay sahipliği sözleşmesi çerçevesinde 

gerçekleştirilir. Fon tarafından girişim şirketinin sermayesini 
temsil eden payların tamamının iktisap edilmesi veya girişim 

şirketinin yönetim kontrolünün sağlanması halinde ise satın 

alıma ilişkin bir pay devri sözleşmesi imzalanması yeterlidir.  

 

Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımları 
dışındaki yatırımların yönetiminde aşağıdaki yatırım 

sınırlamalarına uyulur: 

 

1. Fon, sermaye piyasası araçlarını açığa satamaz, kredili 

menkul kıymet işlemi yapamaz ve sermaye piyasası araçlarını 
ödünç alamaz. 

 

2. Kurucu’nun ve Yönetici’nin payları, Fon portföyüne dâhil 

edilemez. 

 

3. Yurt dışında yerleşik olup borsada işlem görmeyen ve 
gelişme potansiyeli taşıyan şirketlere Tebliğ’in 18. 

maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (f) bentlerinde 

belirtilen yöntemlerle Fon toplam değerinin azami %10 

(yüzde on)’una kadar yatırım yapılabilir. Bu yatırımlar girişim 

sermayesi yatırım sınırlamalarına dahil edilmez. 
 

4. Fon, Türkiye’de herhangi bir mevzuata uygun olmayan bir 

ürünün üretimi, ticareti veya hizmetin verilmesi ile ilgili 

faaliyetlerle iştigal eden şirketlere yatırım yapmayacaktır.  

 
5. Borsada işlem görmeyen varlık ve işlemler Fon portföyüne 

dahil edilebilir. 
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6. Fon'un operasyonel işlemleri nedeniyle oluşabilecek likidite 

ihtiyacının karşılanması amacıyla nakit tutulabilir.  

 
7. Borsada işlem gören dış borçlanma araçlarının, borsa 

dışında yapılacak işlemler ile Fon portföyüne dahil edilmesi 

veya Fon portföyünden çıkartılması mümkündür. 

 

8. Fon, ancak TCMB tarafından alım satımı yapılan para 
birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı sermaye piyasası 

araçlarına yatırım yapılabilir. 

 

9.Yatırım sınırlarına uyumun Fon’un hesap dönemi sonundaki 

toplam değer tablosu itibari ile sağlanması zorunludur. Şu 
kadar ki Fon’a verilen asgari kaynak taahhüdünün 

toplanmasını takip eden azami 2 (iki) yıl içinde yatırıma 

yönlendirilmesi zorunlu olup, yatırım sınırlamalarına uyumun 

ilgili 2 (iki) yıllık sürenin tamamlandığı hesap döneminin 

sonunda sağlanması gerekmektedir. Fon’un Tebliğ’de 

belirlenen asgari ve azami yatırım sınırlamalarına uyum 
sağlamaması halinde, yatırım sınırlamalarına yeniden uyum 

sağlanması için ek süre verilmesi talebiyle Kurucu’nun 

Kurul’a başvuruda bulunması mümkündür. 

 

Fon toplam değeri esas alınarak, portföye en az ve en fazla 
alınabilecek varlık ve işlemler aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir: 

 

 

Varlık  En az (%) En çok 

(%) 

Girişim Sermayesi 

Yatırımları* 

80 100 

Varlığa Dayalı/Varlık 

Teminatlı Menkul 
Kıymetler 

0 20 

İpoteğe Dayalı/İpotek 

Teminatlı Menkul 
Kıymetler 

0 20 

Kira Sertifikaları 0 20 

Gelir Ortaklığı Senetleri 0 20 

Gelire Endeksli Senetler 0 20 

Kamu ve/veya Özel Sektör 

Borçlanma Araçları 

0 20 

Kamu Dış Borçlanma 

Araçları (Eurobond) 

0 20 

Gayrimenkul Sertifikaları 0 20 

Ters Repo İşlemleri 0 10 

Takasbank ve Yurtiçi 
Organize Para Piyasası 

İşlemleri 

0 10 

Yatırım Fonu Katılma 
Payları, Borsa Yatırım Fonu 

Katılma Payları, 

0 20 
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Gayrimenkul Yatırım Fonu 
Katılma Payları 

Girişim Sermayesi 

Yatırımları Dışındaki 
Ortaklık Payları 

0 20 

Yurtdışında Yerleşik Olup 

Borsada İşlem Görmeyen, 
Gelişme Potansiyeli 

Taşıyan Şirketlere Yapılan 

Yatırımlar 

0 10 

İkraz İştirak Senetleri (Loan 
Participation Note) 

0 10 

Mevduat/ Katılma 

Hesapları (TL-Döviz) 

0 10 

Varantlar ve Sertifikalar 0 10 

Altın ve Diğer Kıymetli 

Madenler ile Bunlara Dayalı 

Para ve Sermaye Piyasası 

Araçları 

0 10 

*Fon’un, bir hesap dönemi içinde; Tebliğ’de belirtilen KOBİ 

niteliğini sağlayan girişim şirketlerine doğrudan yaptığı 

yatırımların, Fon toplam değerinin %10 (yüzde on)’unu 

geçmesi halinde girişim sermayesi yatırım sınırı asgari %51 

(yüzde elli bir) olarak uygulanır. 
 

Fon’un Olası Riskleri Hakkında Bilgiler: 

 
Finansman riski: Girişim sermayesi yatırımlarının 

bedellerinin ödenmesi ve girişim sermayesi yatırımlarının, 
daha sonra ihtiyaç duyacağı fonlama ve sermaye artışı 

bedellerinin Fon tarafından ödenme kabiliyetidir. 
 

Likidite riski: Fon'un, nakit çıkışlarını zamanında ve tam 

olarak karşılayamaması durumunda ortaya çıkan zarar 
olasılığını ifade eder. 

 

Faiz oranı riski: Fon portföyüne faize dayalı varlıkların 

(borçlanma aracı, ters repo vb.) dâhil edilmesi halinde, söz 

konusu varlıkların faiz oranları değişimleri nedeniyle oluşan 

zarar olasılığını ifade eder. 
 

Döviz kuru riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden 

varlıkların dâhil edilmesi halinde, döviz kurlarında meydana 

gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon’un maruz kalacağı 

zarar olasılığını ifade eder. 
 

Piyasa riski: Faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz 

kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek 

zarar olasılığını ifade eder. 

 
Kaldıraç yaratan işlem riski: Koruma amaçlı olarak Fon 

portföyüne dâhil edilen ileri valörlü tahvil/bono işlemlerinde 

bulunulması halinde meydana gelebilecek zarar olasılığını 

ifade eder. 
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Karşı taraf riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan 

yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine 
getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar 

sonucunda ödemenin yapılamaması halinde meydana 

gelebilecek zarar olasılığını ifade eder. 

          
Operasyonel risk: Fon’un operasyonel süreçlerindeki 

aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. 

Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin 

yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli 

işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, 

rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı 
etkenler de olabilir. 

 
Hukuksal risk: Yatırım yapılan şirketlerin mevzuat nezdinde 

yükümlülüklerini yerine getirememesiyle ilgili risklere işaret 

eder. Bu riskler, şirketin ülkemizde ve yurtdışındaki bütün 

kanunlara karşı yükümlülüklerini kapsar. Vergi 
yükümlülükleri de bu kapsamın içerisindedir. 

 

Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa/sektöre/bölgeye/vadeye 

yoğun yatırım yapılması sonucu Fon’un bu varlıkların ve 

vadenin içerdiği risklere maruz kalma olasılığını ifade eder.  
 
Kredi riski: Fonun işlem yaptığı karşı tarafın sözleşme 

gereklerine uymayarak yükümlüğünü kısmen ya da tamamen 

zamanında yerine getirememesinden dolayı zarara uğrama 

ihtimalidir.  
 
Yasal Risk: Fon’un katılma paylarının satıldığı dönemden 

sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde 

meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz etkilenmesi 

halinde meydana gelebilecek zarar olasılığını ifade eder. 
 
Değerleme riski: Yatırım yapılan şirketleri yatırım süresi 

boyunca değerlerinin makul ve doğru bir şekilde tespit 

edilmesiyle ilgili riskleri kapsar. 

 
Faaliyet Ortamı riski: Bu kapsamda riskler, Kurucu 

faaliyetlerini etkileyebilecek mevzuat/uygulama değişikleri,  

sektördeki arz talep durumu ve enerji kaynaklarının fiyatları 

gibi dışsal faktörler olarak sayılabilir. Kurucu, faaliyet 

ortamından kaynaklanabilecek riskleri en aza indirmek üzere 

gerekli tedbirleri almakta, kontrol sistemlerini kullanmakta ve 
söz konusu kontrol sistemlerinin etkinliğini izlemektedir.  

 
Mali riskler: Yatırım yapılan şirketin mali yükümlülüklerini 

yerine getirememe riskini kapsar. 

 
İhraççı Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının 

yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine 

getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar olasılığını ifade 

eder. 
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Yatırım Riski: Yatırım yapılan girişim şirketinin yönetsel 

ve/veya mali yapısında oluşabilecek sorunlar nedeniyle 
doğabilecek zarar olasılığını ifade eder. 

 

Asgari kaynak taahhüdü tutarı (TL) : 6.500.000 TL (altı milyon beş yüz bin TL) olup, sadece 

nakden ödenebilecektir. 

 

Dışarıdan alınan hizmetlere 

(değerleme, hukuki danışmanlık vb.) 

ilişkin bilgi 

: Kurucu girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin dışarıdan 

aşağıda belirtilen danışmanlık hizmetlerini alabilir: 

 
Değerleme: Fon tarafından yatırım yapılması planlanan 

girişim şirketlerinin birim pay değerinin hesaplanmasına 

ilişkin değerleme raporlarının, yatırım dönemi öncesinde ve 

yatırım dönemi süresince hazırlanması için alınan hizmettir.  
 

Hukuk Danışmanlığı: Yatırım yapılacak girişim şirketlerinin 

tüm hukuki risklerinin saptanması ve girişim şirketlerine 

yapılacak yatırımlar hususunda ilgili tüm hukuki belgelerin 

hazırlanmasına ilişkin hukuk danışmanlığı, yatırım yapılması 

planlana girişim şirketlerinin faaliyetine esas izin, ruhsat, 

lisans ve belgelerinin,  hukuki uyuşmazlık ve davalarının, taraf 
olduğu sözleşmelerinin ve benzeri yükümlülük içeren belgeler  

ile yatırım yapılacak girişim şirketleri ile ilgili ayrıntılı hukuki 

inceleme için alınan hizmettir. 
 

Finansal Danışmanlık: Yatırım yapılacak girişim 

şirketlerinin finansal raporlarının şirketin gerçek durumunu 

yansıtıp yansıtmadığının tespiti konusunda finansal denetim 

için alınan hizmettir. 
 

Vergi Danışmanlığı: Yatırım yapılacak girişim şirketinin tüm 

işlemlerinin vergi kanunları açısından risk durumunun tespit 
edilmesini kapsar. Vergi konularına ilişkin ayrıntılı çalışmada, 

belge düzeninin vergi mevzuatına uygunluğunun, 

beyannamelerin ve ödemelerin mevzuatta öngörülen ilgili 

süreleri içinde ve biçimde yapıldığının, vergi kayıtlarıyla 

borçların mutabakatının ve borç bulunup bulunmadığının ve 
vergi mevzuatına uygunluğunun incelemesi gibi çalışmalar  

yapılır. 
 

Teknik Danışmanlık: Yatırım yapılacak ve/veya yatırım 

yapılmış olan girişim şirketinin sektörel, çevresel, üretim, 
kullanılan teknoloji, araştırma geliştirme faaliyetleri gibi 

risklerin analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına 

yönelik alınan hizmettir. 
 

Sektör Danışmanlığı: Yatırım yapılacak girişim şirketinin 

içerisinde bulunduğu sektördeki durumu ortaya koyan 
sektördeki en iyi uygulamalara göre karşılaştırma raporunun 

oluşturulması, söz konusu rapor ile daha etkin yönetim için 

performans kriterlerinin belirlenmesi ve sektörün tanınarak 

rekabet analizinin yapılmasını kapsar. 
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Çevresel Danışmanlık: Yatırım yapılması planlanan ve/veya 

yatırım yapılmış olan girişim şirketlerinin çevresel hususlarda 

mevzuata uygunluğu ve alınması gereken/gerekebilecek 
önlemlere yönelik çevresel danışmanlık hizmetlerini kapsar.  
 

Alım ve Satım Danışmanlığı: Girişim şirketlerinin ortaklık 

paylarının alınması amacıyla girişim şirketlerinin bulunması 

ile müzakerelerin yapılması veya satış işlemleri için tekliflerin 
toplanması, potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapılması 

amacıyla alınan hizmettir. 
 

Risk Danışmanlığı: Yatırım yapılması planlanan girişim 

şirketleri hakkında piyasa ve finansal bilgilerin ve risklerin 
araştırılması hizmetlerini kapsar.  

 

Fon birim pay fiyat açıklama 

dönemine ilişkin esaslar 

: Fon’a ilişkin bilgi amaçlı olarak günlük fiyat açıklanır, ancak 

söz konusu fiyat üzerinden Fon’a ilişkin alım-satım işlemi 
gerçekleştirilmez. Günlük olarak açıklanan fiyat 

hesaplamasında Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi 

yatırımı haricindeki varlık, işlem ve yükümlülükler Kurul 

düzenlemelerine uygun olarak değerlenirken, Fon 

portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımları ise 
Tebliğ’de yer alan esaslar çerçevesinde değerlenir. 

 

Katılma payı alımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı 

kaynak taahhüdü ödemelerinin gerçekleştirileceği 

dönemlerde, satım talimatının verileceği dönemlerde ve her 
durumda yılda asgari 1 (bir) defa açıklanacaktır. 

Portföydeki varlıkların değerlemesi 

hakkında bilgiler 

 Girişim sermayesi yatırımlarının değerinin asgari olarak hesap 

dönemi sonu itibarı ile tespit edilmesi gereklidir. Girişim 
sermayesi yatırımlarının ve Tebliğ’in 23. maddesinin üçüncü 

fıkrasında belirtilen yurt dışında yerleşik olup borsada işlem 

görmeyen ve gelişme potansiyeli taşıyan şirketlere yapılan 

yatırımların değerinin tespiti, yatırım komitesi tarafından 

Kurul’un değerleme standartlarına ilişkin düzenlemelerine 

uygun olarak hazırlanan değerleme raporuna istinaden Kurucu 
yönetim kurulu kararıyla veya Kurulca uygun görülen 

değerleme kuruluşları tarafından hazırlanan değerleme raporu 

ile yapılması gereklidir. 

 

Hesap döneminin bitiminden önceki 3 (üç) ay içerisinde 
Kurulca uygun görülen değerleme kuruluşları tarafından 

hazırlanan bir değerleme raporu bulunması halinde, bu 

raporda tespit edilen değerin yatırım komitesi kararı alınması 

şartıyla ilgili girişim sermayesi yatırımının hesap dönemi sonu 

değeri olarak kullanılması mümkündür. 
 

Girişim sermayesi yatırımlarının değerlemesine dayanak 

teşkil eden bilgi ve belgeler Fon süresi ve bu sürenin bitmesini 

müteakip 5 (beş) yıl boyunca Kurucu nezdinde saklanır.  

 

Fon portföyünde yer alan diğer varlıkların değerleme 
esaslarına ilişkin olarak, II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının 
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Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ’de yer alan 

değerlemeye ilişkin esaslara uyulur.  

 
Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin 

çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu pazarın, 

piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde 

meydana gelebilecek arızalar, Fon toplam değerini 

etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi 
olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme 

esaslarının tespiti hususunda Yönetici karar alabilir. Bu 

durumda değerleme esaslarının gerekçeli olarak karar 

defterine yazılarak, Kurul’a ve portföy saklayıcısına 

bildirilmesi zorunludur. Ayrıca söz konusu olaylarla ilg ili 
olarak en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı 

sahiplerine bildirim yapılır. 

Portföydeki varlıkların saklanması 

hakkında bilgiler 

 Fon portföyündeki varlıkların, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

portföy saklama düzenlemelerine göre saklama sözleşmesinde 
belirtilen esaslar çerçevesinde saklanması zorunludur. 

 

Fiziken veya kayden saklanması mümkün olmayan varlıkların 

mevcudiyetini ve Fon’a aidiyetini gösteren bilgi, belge ve 

kayıtlar da portföy saklayıcısı nezdinde tutulur. 

Fon Portföy Yönetim Ücreti : Fon portföyünün yönetimi ile ilgili olarak Fon toplam gider 

oranı içerisinde kalmak kaydıyla, Toplam Kaynak Taahhüdü 

üzerinden Yatırım Dönemi süresince %2,5, Yatırım Dönemi 
sonrası %1,5 yıllık yönetim ücreti tahakkuk ettirilir.  

 

Yönetim Ücreti 3’er (üçer) aylık dönemlerin başında tahakkuk 

edecek ve Fon’dan tahsil edilecektir. İlgili yıl içinde hesap 

dönemi sonuna denk gelen dönemsel Yönetim Ücreti tahsilatı 
oransal olarak yapılır. 

Yukarıdaki şekilde hesaplanan yönetim ücretinin 
matrahı olan Toplam Kaynak Taahhüdü tutarı ilk hesap 
dönemini takip eden yıldan itibaren her yıl Ocak ayında 
ilan edilen TÜFE 12 aylık değişim oranında 
artırılır.Yönetim ücreti İlk Kapanış’tan itibaren işlemeye 
başlar. 

 

Yönetim Ücreti’ne ilişkin BSMV ve varsa diğer vergiler de 

dahil olmak üzere tüm masraflar Fon tarafından karşılanır. 

Yatırım Dönemi süresince B1 Grubu Katılma Payı Sahibi 
Yatırımcı’dan Toplam Kaynak Taahhüdü içerisindeki 

taahhüdünün yıllık %2’si Yönetim Ücreti olarak tahsil edilir. 

Şüpheye mahal vermemek adına, tüm Yatırımcılar Yatırım 
Dönemi sonrası %1,5 yıllık Yönetim Ücreti ödeyecektir.  

Fon’dan Yatırım Dönemi süresince Toplam Kaynak 

Taahhüdü üzerinden yıllık %2,5 olarak Yönetim Ücreti tahsil 
edildikten sonra; B1 Grubu Katılma Payı Sahibi Yatırımcı’dan 

fazladan tahsil edilen yönetim ücreti tutarı, günlük olarak 

hesaplanmak suretiyle, tahsil edilmesini takip eden 5. 

(beşinci) iş gününe kadar B1 Grubu Katılma Payı Sahibi 

Yatırımcı hesabına iade edilir. İade işlemlerine ilişkin 
doğabilecek BSMV ilgili yatırımcı tarafından karşılanır. 
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Fon mal varlığından yapılabilecek 

harcamalara ilişkin esaslar 

 Fon’dan karşılanan Fon yönetim ücreti dahil olmak üzere fon 

toplam gider oranı, Fon toplam değerinin yıllık azami %20’si 

olarak uygulanır. Fon, Fon portföyünün yönetimi ile ilgili 

olarak direkt ve üçüncü şahıslara yapılan ödemelerden 

(örneğin, fon toplam değerinin 100.000’de 5’i oranındaki üçer 
aylık dönemlerde ödenen SPK ücreti, vergi ödemeleri, 

denetim ücretleri, kuruluş giderleri de dahil olmak üzere 

hukuki danışmanlık giderleri, değerleme masrafları ve benzeri 

Fon’un diğer giderleri) sorumludur. 

  

Fon mal varlığından yapılabilecek 

harcamalara ilişkin esaslar 

: Yönetim ücreti dahil olmak üzere tüm giderlerin yıllık toplamı 

işbu ihraç belgesinin “Fon Toplam Gider Oranı” başlığı 

altında yıllık olarak belirlenen oranı aşmayacaktır. 

 

Fon malvarlığından karşılanabilecek diğer harcamalar 

aşağıdaki gibidir: 
 

a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,  

b) Fon’un yasal defterlerine ilişkin giderler dahil olmak üzere 

noter ücretleri, 

c) Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri, 

d) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin 

nakil veya nakile bağlı sigorta ücretleri, 

e) Portföydeki varlıklara ilişkin saklama ve değerleme 

hizmetleri için ödenen her türlü ücretler, 

f) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ve 

bunun dışında Fon’un mükellefi olduğu her türlü vergi, 

resim ve komisyonlar, 

g) Finansman giderleri, faiz, komisyon, masraf ve kur 

farkları,  

h) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen 

kurtajlar ve komisyonlar ile alım veya satım 

gerçekleşmese dahi bu amaçla yapılan ve Fon’un 
faaliyetleri ile ilgili olduğu yönetim kurulu kararı ile 

belirlenen masraflar, (yabancı para cinsinden yapılan 

giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına 

çevrilerek kaydolunur.) 

i) Portföy yönetim ücreti  

j) Kuruluş da dahil olmak üzere Fon’un portföyünün 

oluşturulmasına ilişkin olarak temin edilecek hukuki 
danışmanlık karşılığı ödenecek ücretler de dahil olmak 

üzere, mevzuat ve içtüzük tahtında cevaz verilen her türlü 

danışmanlık ve hukuki danışmanlık hizmeti alımlarından 

doğan ücretler (Söz konusu ücretlere ve tahsil esaslarına 

Yatırımcı Sözleşmesi’nde yer verilmektedir) 

k) Katılma payları ile ilgili harcamalar, 

l) Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları, 

m) Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin her türlü gider ve 

masraf, harç ve noter ücretleri, 

n) MKK ve Takasbank’a ödenen ücret, komisyon ve 

masraflar, 
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o) Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması ve satışı için 

katlanılan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, 

p) Defter tasdik, fatura basımı, e-fatura, e-defter gibi belge ve 

kayıt düzeni ile ilgili harcamalar, 

q) Fon adına mesleki sorumluluk sigortası yaptırılmasına 

ilişkin harcamalar, 

r) Yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmasına ilişkin 

harcamalar, 

s) KAP giderleri, 

t) Tüzel kişi kimlik kodu (LEI) giderleri 

u) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar. 

 

Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri ve diğer 

harcamalar, 
           

a) Fon'un mükellefi olduğu vergi ve “Vergi Usul Kanunu” 

gereği yapılan mali müşavirlik giderleri, 

b) Bağımsız denetim, serbest muhasebeci mali müşavir ve 

yeminli mali müşavirlik ve diğer hizmet alımlarından 
doğan ücretler, 

c) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş 

gününde Fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında 

Kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı 

tarafından onaylanarak Kurula ödenen Kurul ücreti 

Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan ve diğer giderler 

  

Fon gelir gider farkının katılma payı 

sahiplerine aktarılmasına ilişkin 

esaslar 

: Fon’da oluşan kar, katılma paylarının Fon içtüzüğünde ve işbu 

ihraç belgesinde belirtilen esaslara göre tespit edilen 

fiyatlarına yansır. Fon portföyünde bulunan ortaklık 

paylarının kar payları, kar payı dağıtım tarihinin başlangıç 

gününde tahsil edilmesine bakılmaksızın muhasebeleştirilir.  

Katılma payı sahipleri, paylarını işbu ihraç belgesinde 

belirtilen tarihlerde Fon'a geri sattıklarında, işleme esas fiyatın 

içerdiği Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar.  

 

Ayrıca, Fon işbu ihraç belgesinin “Varsa Kar Payı Dağıtımı 

ve Performans Ücretlendirmesine İlişkin Esaslar” maddesinde 

belirtilen esaslar çerçevesinde kar dağıtımı yapabilir. 

Fona katılma ve fondan ayrılmaya 

ilişkin esaslar  

: Genel Esaslar: 

 

Fon katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir .  

Kurucu tarafından katılma paylarının Kanun’un 13’üncü 

maddesi çerçevesinde MKK nezdinde üye ve hak sahipleri 

bazında izlenmesi zorunludur. 
 

Katılma payı satın alınmasında, kaynak taahhüdü ödeme 

çağrılarına istinaden Kurucu’nun işbu ihraç belgesinde ilan 

edeceği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere 

başvurularak alım talimatı verilir. 
 

Kurucu’nun kendi adına yapacağı işlemler de dâhil alınan tüm 

katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları 
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için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve 

işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. 

 
Kurucu tarafından katılma paylarının Fon adına alım satımı 

esastır. Kurucu, Fon'un katılma paylarını kendi portföyüne 

alabilir. 

 

Kaynak Taahhüdü:  
 

Katılma payları nakit karşılığında ihraç edilir.  

 

Yatırımcılar İlk Kapanış Tarihi’nden itibaren 5 yıl boyunca 

kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon’a katılabilirler .  
Bu süre Yatırım Komitesi kararı ile Fon süresi içerisinde 

kalmak kaydıyla 1 yıl daha uzatılabilir. Bu sürenin sonundan 

itibaren Fon’a yeni yatırımcı kabul edilmeyecektir.  

 

Kaynak taahhütlerine ilişkin ödeme(ler), Kurucu’nun ödeme 

çağrısı üzerine, bir defada veya farklı tarihlerde yerine 
getirilebilecektir. 

 

Ödeme Çağrısı: 

 

Yatırım Komitesi, GSYF Tebliği’nde belirlenen sınırlar içinde 
kalmak koşuluyla, ödeme çağrısının ne zaman ve ne miktarda 

yapılacağına karar verikten sonra, ödeme çağrısı, Yönetici 

tarafından,  katılma payı satın alma tarihinden en az 7 (yedi) 

iş günü öncesinden Yönetici tarafından uygun görülecek yazılı 

yöntemlerle bildirimde bulunmak ve Fon’a katılım tarihini 
belirtmek suretiyle, Yatırım Dönemi boyunca, girişim 

sermayesi yatırımı ve mevzuatın izin verdiği diğer yatırımları 

yapmak, Fon’a ilişkin giderleri karşılamak ve bunlarla sınırlı 

olmamak üzere yatırım hedefi ve stratejisi çerçevesinde 

belirtilen herhangi bir amaçla; Yatırım Dönemi’nden sonra ise 
sadece mevcut bir girişim sermayesi yatırımına ilişkin ek 

yatırım yapılması ve Yatırım Dönemi içinde yatırım kararı 

alınmış olmakla birlikte, henüz tamamlanmamış yatırımlara 

ilişkin yatırım işlemlerinin tamamlanması, Fon’a ilişkin 

giderlerin karşılanması ve Fon’un ödeme ve tazmin gibi diğer 

yükümlülüklerinin karşılanması amacıyla ödeme çağrısında 
bulunabilir. 

 

Alım Bedellerinin Tahsil Esasları:  

 

Kaynak taahhütleri, Kurucu’nun yatırımcı sözleşmesinde yer 
alan usule göre yapacağı çağrıyı takip eden 7 (yedi) iş günü 

içinde yerine getirilir. 

 

Alım talimatları kapsamında tahsil edilen tutarlar katılma payı 

alım işlemi gerçekleştirilene kadar nemalandırmaya tabi 
tutulmayacaktır. 

 

Alım talimatında belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk 

gelen pay sayısı kaynak taahhüdünün ödenmesi için 



 

21 

 

hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatına göre 

hesaplanır. 

 
Yatırımcının temerrüdü şu şekilde gerçekleşmektedir: 

 

Kaynak taahhüdü ödemelerine ilişkin çağrı tarihinden itibaren 

7 (yedi) iş günü içerisinde yatırımcının katılma payı alım 

taahhüdünü yerine getirmemesi ve bu durumun Kurucu’nun 
göndereceği ihtarnameyi takip eden 7 (yedi) iş günü boyunca 

devam etmesi durumunda, Yönetici, (a) göndereceği bir 

ihtarname ile ilgili Yatırımcı’yı temerrüde düşürebileceği gibi,  

(b) söz konusu Kaynak Taahhüdü’nün yerine getirilmesi için 

ek bir süre daha bildirebilir. 
 

Temerrüde Düşen Yatırımcılara ilişkin diğer düzenlemeler  

yatırımcı sözleşmesinde yer almaktadır. 

 

Katılma Payı Alımları: 

 
Fon, sadece kaynak taahhüdünde bulunan yatırımcılardan 

toplanan nakit karşılığında katılma payı ihraç eder.  

 

İlk Kapanış’ta her bir katılma payı satışı 1 (bir) TL üzerinden 

gerçekleştirilecektir. Takip eden ihraçlarda her bir kaynak 
taahhüdü ödemesi karşılığında yatırımcı hesaplarına 

aktarılacak katılma payı sayısı, hazırlanan fiyat raporuna 

istinaden ödeme çağrısında belirtilen Fon birim pay değerine 

göre hesaplanır.  

 
İhraç edilen katılma payları, her bir yatırımcı tarafından 

ödenmemiş kaynak taahhütleri ile orantılı olarak satın 

alınacaktır. 

 

Taahhüt Toplama Dönemi boyunca, yatırımcılar tarafından 
verilmiş olan kaynak taahhütlerine istinaden Yönetici’nin 

yatırımcı sözleşmesinde yer alan usule göre yapacağı ödeme 

çağrısını müteakip yatırımcılar tarafından verilecek pay alım 

talimatları, talimatın verilmesini takip eden 5 iş günü 

içerisinde yerine getirilir. 

 
Katılma Payı sahiplerine tanınan hak ve/veya yükümlülükleri 

farklılaştırmak amacıyla Fon’da Pay Grupları 

oluşturulacaktır. İlk Kapanış’ta Yatırım Komitesi’ne aday 

belirleme ve kar dağıtım imtiyazına sahip A1 Grubu Katılma 

Payları ve A2 Grubu Katılma Payları ile, Fon ile birlikte 
yatırım yapma hakkına sahip olan ve Yönetim Ücreti’nde 

imtiyazlı B1 Grubu Katılma Payları ve imtiyazsız B2 Grubu 

Katılma Payları ihraç edilecektir.  

 

Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, sermaye 
piyasası araçlarının ilgili olduğu piyasanın kapanması, 

bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi 

olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Kurulca 

uygun görülmesi halinde, Fon birim pay değeri 
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hesaplanmayabilir ve katılma paylarının alım satımı 

durdurulabilir. 

 
Katılma Paylarının Devri: 

 

Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri (i) 

devrin hukuken zorunlu olması veya (ii) devrin, Yatırım 

Komitesi ve Yönetici tarafından onaylanması üzerine ve 
devralan tarafından Yatırımcı Sözleşmesine taraf olunması 

kaydı ile mümkündür. 

 

Nitelikli yatırımcılar arasında katılma payı devrinin 

gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların 
nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve 

belgelerin devir işlemlerini yürüten kuruluşa iletilmes i 

zorunludur.  

 

Devir işlemlerini yürüten kuruluş, söz konusu bilgi ve 

belgeleri temin etmek ve bunları Fon süresi ve takip eden en 
az 5 (beş) yıl boyunca muhafaza etmek zorundadır. Nitelikli 

yatırımcılar arasındaki katılma payı devirleri, katılma 

paylarının hak sahibi yatırımcıların hesapları arasındaki 

aktarım ile tamamlanır. Katılma payı devirlerine ilişkin 

bilgilerin MKK’ya iletilmesinden devir işlemlerini yürüten 
kuruluş sorumludur. Nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma 

payı devir bedelleri serbestçe belirlenebilir. 

 

Devredilen katılma paylarına sahip olmaktan kaynaklanan 

ertelenmiş hak veya yükümlülükler bulunması durumunda, bu 
hak ve yükümlülükler de devredilen katılma paylarıyla birlikte 

devralan yatırımcıya geçer. 

 

Satım Talimatları: 

 
Katılma paylarının Fon süresinin sonunda Fon’a iadesinde 

fiyat olarak Fon süresinin son günü itibari ile hazırlanan 

bağımsız denetimden geçmiş Fon fiyat raporlarında 

hesaplanan birim katılma payı değeri kullanılır. İade tutarları, 

fon süresinin sonu itibariyle hazırlanacak bağımsız 

denetimden geçmiş fiyat ve finansal raporların hazırlanmasını 
takip eden 10 iş günü içerisinde katılma payı sahiplerinin 

hesabına yatırılır. 

 

Fon katılma payları temerrüt durumu ve tasfiye dönemi hariç 

olmak üzere sadece Fon süresi sonunda Fon’a iade edilebilir. 
 

Girişim sermayesi yatırımları dışında kalan yatırımlar, ilgili 

mevzuatta öngörülen %20 oranındaki azami sınırı aşarsa, 

Kurucu yeni girişim sermayesi yatırımı yapmayıp, söz konusu 

nakdin, zorunlu katılma payı geri alımı (pay bozumu) 
yapılmak suretiyle, katılma payı sahiplerine dağıtılmasına 

karar verebilir. Bu durumda, Kurucu Yönetim Kurulu’nun 

Dağıtım kararını takip eden iş günü yayınlanan fiyat 

raporunda hesaplanan pay fiyatı kullanılır. 
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Öte yandan, Tasfiye Döneminde uygulanacak esaslara 

“Fon’un tasfiye şekli hakkında bilgiler” bölümünde yer 
verilmiştir. 

Taahhüt Toplama Dönemi içerisinde olmak kaydıyla İlk 
Kapanış’tan sonra Fon’a yeni Kaynak Taahhüdü alınması 

durumunda; 

Fon’a  yeni Kaynak Taahhüdü’nde bulunanlar ile mevcut 
Yatırımcılar’ın ekonomik pozisyonlarını eşitlemek amacıyla, 

mevcut Yatırımcılar’ın rüçhan hakları kısıtlanarak Yeni 

Yatırımcı’ya tahsisli Primli Katılma Payı Birim Fiyatı 

üzerinden Katılma Payı ihraç edilebilecektir .  

(“Denkleştirme”).  

Primli Katılma Payı Birim Fiyatı, güncel katılma payı birim 

fiyatından az olamaz. 

Fonun kuruluş ve faaliyetine ilişkin masraflar yanında olası 

yatırım masraflarının fonun birim pay değerini düşürmesine 

bağlı olarak, mevcut yatırımcıların üstlendikleri maliyetlerin 

yeni yatırımcılara da yansıtılması amacıyla ve buna ilave 
olarak, yapılan bir yatırımın gerçeğe uygun değerinin henüz 

fon birim pay değerine yansımadığı bir durum olması halinde 

de birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden katılma payı 

ihracı yapılabilecektir. Bu şekilde yapılacak katılma payı 

ihracında uygulanacak fiyat mevcut piyasa koşulları dikkate 
alınmak suretiyle fiyat raporunda açıklanan fon birim pay 

değerinin yarısı kadar altında veya yarısı kadar üstündeki 

aralık içinde kalacak şekilde yatırım komitesinin ön onayıyla 

Yönetici tarafından belirlenecektir. İlk Kapanış’tan Taahhüt 

Toplama Dönemi’nin sonuna kadar, Yatırımcı 
Sözleşmesi’nde belirtilen hükümler çerçevesinde mevcut 

Yatırımcılar tarafından Kaynak Taahhüdü’nün artırılması 

durumunda, Denkleştirme hükümleri kıyasen uygulanır. 

Yatırımcı(lar) tarafından taahhüt edilen Kaynak 

Taahhüdü’nün, Yönetici tarafından yapılan çağrıya uygun 

olarak ilgili Yatırımcı’dan tek seferde tahsil edilecek olması 

durumunda Yönetici, yapılacak ihraçta mevcut 

Yatırımcılar’ın Ödenmemiş Kaynak Taahhütleri ile orantılı 
olarak Katılma Payı alım haklarını kısıtlayabilir. 

Kurucu/Yönetici tarafından Yatırımcılara Ödenmemiş 

Kaynak Taahhütlerini aşacak şekilde bir ödeme çağrısı 
yapılamaz.   

 

Fon içtüzüğü ile finansal raporların 
temin edilebileceği yerler 

: Kurucu Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 
merkez adresinden ve resmi internet sitesi olan 

www.maxisgirisimpys.com.tr adresinden temin edilebilir .  

Fon'a ilişkin yıllık finansal raporlar hesap döneminin bitimini 

takip eden 60 (altmış) gün; altı aylık ara dönem finansal 

raporlar ise ara dönemin bitimini takip eden 30 (otuz) gün 
içinde KAP'ta yayımlanır ve Kurul'a gönderilir. Söz konusu 

raporlar ayrıca, Kurula yapılacak bildirimi müteakip 10 (on) 
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iş günü içerisinde katılma payı sahiplerine en uygun 

haberleşme vasıtasıyla iletilir. 

 

Fonun denetimini yapacak kuruluş  : Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 

 

Varsa kar payı dağıtımı ve performans 

ücretlendirmesine ilişkin esaslar 

: Portföyde bulunan girişim şirketlerinden çıkış yapılması,  

temettü geliri, menkul kıymet geliri vb. gelirler olması, 

alacakların tahsili ve sonrasında borçların ödenmesi sonucu 

nakit fazlası oluşması durumunda elde edilen kazançlar pratik 

olarak mümkün olan en kısa zamanda dağıtılacaktır. 

Dağıtımlar banka transferi ile yapılır. 

 

Yatırımcılara yapılacak dağıtımlar, yatırım komitesi 

kararından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Yönetici 

tarafından gerçekleştirilir. Fon payları iade alınmaksızın 

yapılan ödeme sonrasında, Fon toplam değeri azalacağından 

Fon birim pay değeri de azalacaktır. 

 

Yönetici, Fon’da oluşan nakit fazlasını katılma payı 

sahiplerine dağıtmadan önce Fon malvarlığından 
yapılabilecek harcamalara ve Fon’un yükümlülüklerine 

istinaden yatırım komitesinin ön kararı doğrultusunda rezerv 

ayırabilir. 

 

Fon’da oluşan kar, katılma payının yatırımcı sözleşmesi ve 

SPK tarafından onaylanan Fon içtüzüğü ve ihraç belgesinde 

belirtilen esaslara göre tespit edilen fiyatlarına yansır. Katılma 

payı sahipleri, katılma paylarını yatırımcı sözleşmesi ve SPK 

tarafından onaylanan Fon içtüzüğü ve işbu ihraç belgesinde 

belirlenen sürelerde Fon’a iade ettiklerinde, işleme esas 

fiyatın içerdiği Fon’da oluşan kardan paylarını almış olurlar. 

 

Fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının kar payları, kar 

payı dağıtım tarihinin başlangıç gününde tahsil edilmesine 

bakılmaksızın muhasebeleştirilir.  

 

Her bir yatırımcı, Fon portföyünden doğan tüm gelir üzerinde, 

katılma payı oranında imtiyazlı katılma paylarına tanınan 

haklar saklı kalmak üzere hak sahibi olacaktır. 

 

Yatırım döneminde yapılacak çıkışlardan elde edilen 

tutarların tamamı, Yatırım Komitesi’nce aksi 

kararlaştırılmadıkça yatırım dönemi içerisinde tekrar yatırıma 

yönlendirilebilecektir. 

 

Her bir Yatırımcı, Fon Portföyü’nden doğan tüm gelir 

üzerinde Fon'un yasal vergi ve mevzuattan kaynaklanan 

yükümlülükleri düşüldükten sonra, imtiyazlı Katılma 

Paylarına tanınan haklar saklı kalmak üzere Katılma Payı 
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oranında hak sahibi olacaktır. Şüpheye mahal vermemek 

adına, A1 Grubu Katılma Payı Sahibi Yatırımcı ve A2 Grubu 

Katılma Payı Sahibi Yatırımcı Kaynak Taahhüdü ile orantılı 

olarak Yatırımcı sıfatıyla yatırımcı Sözleşmesi’nde 

belirtilenler ile sınırlı olmak kaydıyla ayrıca dağıtımlara hak 

kazanacaktır.  

 

Kurucu/Yönetici, girişim şirketlerinden elde edilen temettü 

geliri, faiz geliri, girişim şirketlerinden çıkılırken elde edilen 

gelir ve benzeri gelirler olması, alacakların tahsili ve 

sonrasında borçların düşülmesi sonucu Fon’da nakit fazlası 

oluşması durumunda nakit fazlasını Yatırımcı Sözleşmesi’nde 

ve işbu İhraç Belgesi’nde belirlenen esaslar çerçevesinde 

Yatırımcılar’a aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır; 

 

Karda imtiyazlı dağıtım payının hesabında, Fon’da oluşan 

“Dağıtılabilir Tutar” (Fon’un varlıklarının satışı, alacaklarının 

tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu oluşan nakit fazlası ve 

dağıtılabilir kar) Yönetici’nin onayı ile yatırımcıların sahip 

oldukları fon katılma payları oranında yapılacak dağıtım 

tahsisatına göre yatırımcı bazında aşağıdaki sıra ve öncelikle 

dağıtılır: 

 

a) İlk olarak, dağıtılabilir tutarın %100’ü (yüzde yüzü) 

yatırımcıya, işbu bent kapsamında yapılan kümülatif 

dağıtımların toplamı yatırımcının toplam Ödenmiş Kaynak 

Taahhüdü’ne eşit oluncaya kadar; 

 

b) İkinci olarak, dağıtılabilir tutarın %100’ü (yüzde yüzü) 

yatırımcıya, işbu bent kapsamında yapılan kümülatif 

dağıtımların toplam tutarı söz konusu yatırımcının yatırımcı 

eşik getirisine eşit oluncaya kadar;   

 

c) Üçüncü olarak, dağıtılabilir tutarın %80’i A1 Grubu 

Katılma Payı sahibi Ana Yatırımcı’ya, %20’si A2 Grubu 

Katılma Payı sahibi Ana Yatırımcı’ya, Ana Yatırımcılara  

yapılan kümülatif dağıtımın toplamı (b) bendi uyarınca 

Yatırımcı’ya yapılan toplam dağıtım tutarının %25’ine (yüzde 

yirmi beş) eşit oluncaya kadar; 

 

d) Daha sonra, kalan dağıtılabilir tutarın %80'i yatırımcıya ve 

% 16’sı A1 Grubu Katılma Payı sahibi Ana yatırımcıya, %4’ü 

A2 Grubu Katılma Payı sahibi Ana yatırımcıya dağıtılır. 

 

Fon’dan, yatırımcılara yapılan dağıtımlar (yatırımcı 

sözleşmesinde yer alan Tasfiye Dönemi’nde İştirak Payı 

karşılığında katılma paylarının Fon’a iadesi istisnası hariç 
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olmak üzere Fon’un tasfiyesi sırasında yapılanlar da dâhil)  

nakit ve TL cinsinden yapılır.  

 

Fon’un tasfiyesi sebebiyle yapılacak dağıtımlar bakımından 

Fon’un Tasfiyesine ilişkin hükümler uygulanır.  

 

Performans Ücretlendirmesine İlişkin Esaslar 

Fon’dan performans ücreti tahsil edilmeyecektir.  

 

Fon toplam gider oranı 

 

: Fon’a ilişkin tüm giderler Fon portföyünden karşılanır.  

 

Fon’dan karşılanan Fon yönetim ücreti dahil olmak üzere fon 

toplam gider oranı, Fon toplam değerinin yıllık azami %20’si 

olarak uygulanır. Fon, Fon portföyünün yönetimi ile ilgili ola

rak direkt ve üçüncü şahıslara yapılan ödemelerden (örneğin, 

fon toplam değerinin 100.000’de 5’i oranındaki üçer aylık dö

nemlerde ödenen SPK ücreti, vergi ödemeleri, denetim ücretl

eri, kuruluş giderleri de dahil olmak üzere hukuki danışmanlı

k giderleri, değerleme masrafları ve benzeri Fon’un diğer gid

erleri) sorumludur. 

Fon toplam gider oranı limiti içinde kalınsa dahi Fon'dan 

yapılabilecek harcamalar dışında Fon'a gider tahakkuk 

ettirilemez ve bu giderler Fon malvarlığından ödenemez. 

 

Kredi alınması öngörülüyorsa, konuya 

ilişkin bilgi 

: Fon, ihtiyaçlarını veya portföyleri ile ilgili maliyetlerini 

karşılamak amacıyla son hesap dönemi itibari ile hesaplanan 

toplam değerinin en fazla %50’si oranında kredi kullanabilir .  

Kredi alınması halinde kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve 

kuruluş ile geri ödendiği tarihe ilişkin bilgiler hesap dönemini 
takip eden 30 gün içinde en uygun haberleşme vasıtasıyla 

Kurula ve katılma payı sahiplerine bildirilir. 

 

Koruma amaçlı türev araç işlemleri 

yapılması öngörülüyorsa, konuya 

ilişkin bilgi 

 Fon, türev araçlara sadece portföylerini döviz, faiz ve piyasa 

riskleri gibi risklere karşı korumak amacıyla taraf olabilir. 

Türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon 

toplam değerinin %20’sini aşamaz. Bu madde kapsamında 

yapılacak değerlendirmelerde yatırımcılara en son bildirilen 
fon toplam değeri esas alınır. Vadeli İşlem ve Opsiyon 

Piyasası’nda gerçekleştirilen işlemlerin nakit teminatları da 

fon portföyüne dahil edilir. 

Katılma paylarının satışında 
kullanılacak dağıtım kanalları 

: Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.  
 

Levent Mah. Meltem Sok. İş Bankası Kule 2 Apt. No: 10/3 

Beşiktaş/İstanbul. 

Fon katılma paylarının Borsa’da işlem 

görmesi 

: Fon katılma payları Borsa’da işlem görmeyecektir. 

Katılma paylarının satışının ve fona 
iadesinin iştirak payları karşılığında 

gerçekleştirilip 

gerçekleştirilemeyeceği hakkında 

bilgi 

: Katılma payının satışı, iştirak payının fona devredilmesi 
suretiyle gerçekleştirilemez.  

 

Tasfiye döneminde yatırımcı sözleşmesinde detaylandırıldığı 

üzere, talep halinde, katılma payları iştirak payları karşılığında 
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da iade edilebilecektir. Tasfiye döneminde katılma payının 

Fon’a iadesinin iştirak payı karşılığında gerçekleştirilmes i 

durumunda, Tebliğ’in bu husustaki düzenlemelerine uyulur 
 

Nitelikli katılma payı ihraç edilip 

edilmeyeceği hakkında bilgi  

: Kar dağıtımı, yatırım komitesine üye belirleme imtiyazına 

sahip A1 grubu katılma payı ve A2 grubu katılma payı ile 
yönetim ücretinde imtiyazlı B1 grubu katılma payı ihraç 

edilecektir. 

 

Fon katılma paylarının değerlerinin 

yatırımcılara bildirim esas ve usulleri 

: Fon katılma paylarının değeri, fiyat açıklamasını müteakiben 

5 (beş) iş günü içerisinde en seri iletişim araçları vasıtasıyla 

katılma payı sahiplerine bildirilir. 

Katılma paylarının satışı ve fona 
iadesine ilişkin esas ve usuller 

 

: Katılma payının satışı, Fon birim pay değerinin tam olarak 
nakden ödenmesi; katılma paylarının Fon’a iadesi ise 

yatırımcıların katılma paylarının ihraç belgesinde belirlenen 

esaslara göre Fon’a iade edilmek suretiyle nakde çevrilmesi 

veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının 

yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.  
 

Katılma paylarının satışı ve Fon’a iadesine ilişkin esas ve 

usullere işbu İhraç Belgesinin “Fona Katılma ve Fondan 

Ayrılmaya İlişkin Esaslar” bölümünde yer verilmiştir. 

Katılma paylarının satışı ve fona 

iadesinde giriş çıkış komisyonu 

uygulanıp/uygulanmayacağı hakkında 

bilgi. 

: Katılma paylarının yatırımcılara satışında giriş komisyonu 

denkleştirme esnasında, Katılma paylarının Fona iadesinde 

çıkış komisyonu temerrüt durumunda uygulanabilecektir. 

Katılma paylarının sadece fon 

süresinin sonunda nakde 

dönüştürülüp/dönüştürülmeyeceğine 

ilişkin bilgi.  

: Fon katılma payları temerrüt durumu ve tasfiye dönemi hariç 

olmak üzere sadece Fon süresi sonunda iade edilebilir. 

Kaynak taahhüdü tutarının, tahsil 

edilmesini müteakip yatırıma 

yönlendirilme süresi 

: Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı 

tarihi müteakip en geç 2 (iki) yıl içinde asgari 6.500.000 TL 

(altımilyonbeşyüzbin) yatırımcılardan, ödeme çağrısı 

gönderilmesi yoluyla tahsil edilir. Bu asgari tutar bir defada 

veya taksitler halinde tahsil edilebilir. Ödeme çağrılarının ne 

zaman ve ne miktarlarda yapılacağına Tebliğ’de belirlenen 

sınırlar içinde kalmak koşuluyla yatırım komitesi karar verir 

ve söz konusu hususa yatırımcı sözleşmelerinde yer verilir. 

Ödeme çağrıları Yönetici tarafından yapılır.   

 

Asgari kaynak taahhüdü toplamı tahsil edildikten sonra en geç 

2 (iki) yıl içerisinde yatırıma yönlendirilecektir.  

 

Kaynak taahhüdü ödemelerinden önce 

girişim sermayesi portföyüne ilişkin 

özel değerleme raporu 
hazırlatılıp/hazırlatılmayacağına 

ilişkin bilgi. 

 

Hazırlatılması durumunda, değerleme 

raporunun bedelinin ödenme esasları 
hakkında bilgi.  

: Yatırımcıların talebi üzerine kaynak taahhüdü ödemelerinden 

önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin özel değerleme 

raporu hazırlatılabilir.  
 

Böyle bir durumda, değerlemeye ilişkin masraf ilgili yatırımcı 

tarafından karşılanacaktır. 
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Fon’un risk yönetim sistemi hakkında 

bilgiler  

: Risk yönetim sistemi, yönetilen portföyün maruz kalabileceği 

temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli 

olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel 
olarak güncellenmesini ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir 

şekilde değerlendirilmesini, tespitini, ölçümünü ve kontrolünü 

içeren bir risk ölçüm mekanizmasının oluşturulmasını 

içermektedir. 

 
Risk yönetim sisteminin, yönetilen Fon’un yatırım stratejiler i 

ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun 

olarak oluşturularak, Kurucu’nun iç kontrol sistemi ile 

bütünlük arz etmesi esastır. İç kontrol sisteminin Fon’un 

mevzuata uyum kontrollerini yerine getirmesini 
engelleyebilecek tüm risklerin tespit edilmesi ve 

önlenebilmesi faaliyetleri risk yönetimi sistemine dâhil 

edilmiştir. 

 

Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin tüm risk türleri 

tanımlanmış, potansiyel riskler belirlenmiştir. Böylece söz 
konusu risklerin yönetilmesine ilişkin olarak Kurucu üst 

yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınarak risk yönetimi 

sistemi oluşturulmuştur. 

 

Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin finansman riski ve 
likidite riskine ilişkin maruz kalınabilecek riskler, Fon 

portföyüne uygulanan stres testleri ile ölçülerek bu riskler 

karşısında alınabilecek önlemler belirlenir. 

 

Risk yönetim sistemine ilişkin yazılı prosedürlerin kabulü ve 
yürürlüğe konulması için Kurucu yönetim kurulunun kararı 

gerekmektedir. Bu prosedürlerde yapılacak değişikliklerde de 

aynı usul ve esaslara uyulması gerekir. 

 

Kurucu’nun yönetim kurulu kararı ile kabul edilen “Risk 
Yönetim Prosedürü’nde” riskler tanımlanmış ve bu risklerin 

ölçümüne ilişkin kriter ve limitler belirlenmiştir.  

 

Fon’a ilişkin risk limitleri ve bunların aşılıp aşılmadığının 

hangi periyotlar ile gözden geçirileceği Kurucu’nun yönetim 

kurulu kararı ile verilir. 
 

Risk yönetim biriminin görev, yetki ve sorumlulukları 

yönetim kurulu kararı ile kabul edilen ‘‘Risk Yönetimi 

Uygulama Esasları’nda yer almaktadır. 

Fonun tasfiye şekli hakkında bilgiler : Fon’un sona ermesinde ve tasfiyesinde, Kurul’un yatırım 

fonlarına ilişkin düzenlemeleri kıyasen uygulanır. 

 

Fon'un, Yatırım Fonu Tebliği’nin 28’inci maddesinde 
belirtilen nedenlerle sona ermesi durumunda, Fon 

portföyündeki varlıklar Kurucu tarafından borsada satılır. Bu 

şekilde satışı mümkün olmayan Fon varlıkları, açık artırma 

veya pazarlık veya her iki usulün uygulanması suretiyle 

satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüşen Fon 

varlığı, katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır.  
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Tasfiye dönemine girildiğinde Kurula bilgi verilir. Fon’un 

tasfiye dönemine girmesi ile yeni yatırım faaliyetlerine son 
verilir. 

 

Tasfiye döneminde hiçbir katılma payı ihraç edilemez. Fesih 

anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri 

alınamaz. 
 

Tedavüldeki tüm katılma paylarının iade alınması sonrasında 

Kurul’a gerekli başvurunun yapılmasını takiben Fon adının 

ticaret sicilinden silinmesi için keyfiyet Kurucu tarafından 

ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Ticaret siciline yapılan 
tescil ile birlikte Fon sona erer. 

 

Fon'un Yatırım Fonu Tebliği'nin 28’inci maddesinde 

belirlenen nedenlerle sona ermesi halinde, tasfiyesinde 

uygulanacak usul, Kurucu’nun ve/veya portföy saklayıcısı 

kurumun iflasına veya tasfiyesine karar veren makam 
tarafından belirlenir. 

 

Fon başka bir fonla birleştirilemez veya başka bir fona 

dönüştürülemez. 

Fon’un ve fon yatırımcılarının 

vergilendirilmesi ile ilgili hususlar  

: Ekte yer verilmekte olup, ayrıca www.gib.gov.tr adresinden 

de ulaşılabilir. 

 

 

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraç belgesinde yer 

alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir 

eksiklik bulunmadığını beyan ederiz. 
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