FON YÖNETİMİ

Girişim Sermayesi Ürünleri Kurumsal
Yatırımcıların Desteğiyle Hayat Buluyor
Gedik Portföy Boğaziçi Ventures
Girişim Sermayesi Fonu ile
Start-up Ekosistemine Önemli Katkı

Y

atırım fonları sektörü
2018 yılında ciddi kan
kaybına uğramasına
karşın, alternatif yatırım
fonlarının özellikle de Girişim Sermayesi Yatırım Fonları’nın ciddi bir
gelişme sağladığı görüldü. Küresel
piyasalarda Emeklilik Fonlarının
ve Varlık Fonlarının önemli miktarda yatırım yaptığı bu fon türünün
SPK’nın Girişim Sermayesi Yatırım
Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III52.4) düzenlemesi ile ülkemizde de
gelişerek reel sektöre ve sermaye
ihtiyacındaki girişimlere önemli bir
kaynak oluşturmasını beklemekteyiz.
Gedik Yatırım, yaklaşık beş yıldır
Gedik Girişim Sermayesi Yatırım
Ortaklığı (son olarak HUBVC) ve
StartersHUB aracılığı ile girişim
sermayesi alanında sürdürdüğü
tecrübelerini bu kez, Gedik Portföy
Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi
Yatırım Fonu ile farklı bir platforma
taşıdı.

Gedik Portföy Boğaziçi
Ventures Girişim Sermayesi
Yatırım Fonu
Gedik Portföy Boğaziçi Ventures
Girişim Sermayesi Fonu (GBV);
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Boğaziçi Ventures’ın, Gedik Portföy
Yönetimi işbirliği ile Türkiye odaklı
ve büyüme aşaması gelmiş teknoloji
start-up’larına yatırım yapmak üzere
kurduğu girişim sermayesi yatırım
fonudur.
Türkiye ekosistemi özellikle
büyüme aşamasındaki teknoloji
start-up’ları için fon bolluğunun
olmaması, ilgili alanlarda mentörlük,
küresel network ve yurtdışı tecrübe
eksikliği gibi bazı zorluklara sahne
olduğundan, ekosistem açısından
fayda alanının ve yatırımcı açısın-

dan fırsatın da büyüme aşamasında
olduğu anlaşılabilir.
Bir sonraki aşama için atılıma ihtiyaç
duyan büyüme aşamasındaki startup’ların, fon ve mentörlük konularındaki ihtiyaçları, VC’ler açısından
ortalama %25 gibi yüksek bir hisse
alma imkanı doğurduğundan, ortalama senaryoda yıllık getiri USD
bazında %32 olarak öngörülmektedir. Türkiye’nin teknoloji girişimleri
açısından genç nüfusu, akıllı telefon
kullanım yüzdesi, göreceli olarak
ucuz olması, coğrafi olarak yeni
teknolojilerin doğup geliştiği doğu
ile gelişmiş batı dünyası arasındaki
birleşim noktasında bulunması gibi
sebeplerle uygun bir ortam sağlamasını da, fonun başarısı açısından
önemli bir faktör olarak görmekteyiz.
Fonun yatırım yapacağı büyüme
aşaması teknoloji girişimlerinde
aranan özellikler, ürünün hazır ve
ticarileşmeye elverişli olması, yetkin
ve yetenekli çalışma ekiplerinin
bulunması, iş modelinin çalıştığını
gösteren bir gelire sahip olması, akıllı paraya ihtiyaç duyan ve işbirliğine
açık kuruculara sahip bulunması
olarak sayılabilir. Bununla beraber,
girişimlerin Türkiye’de kurulu ancak
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yurtdışına “exit” kabiliyetine sahip
olmaları da en önemli beklentilerden biri olarak gösterilmektedir.
GBV Fonu 300 milyon TL büyüklüğe ulaşmayı ve online oyunlar,
fintech, IoT, yapay zeka, makine
öğrenimi, eğitim, e-spor, blockchain, yeni medya, büyük veri
gibi alanlarda faaliyet gösteren 60
kadar start-up’a yatırım yapmayı
hedeflemekte olup, yatırım süresi
beş yıl ve fonun süresi yedi yıl
olarak planlanmaktadır.
Yatırım yapılacak girişimlerin online başvurusu ya da ekosistemdeki
geniş ilişki ağından gelecek başvuruların yatırım komitesi tarafından
değerlendirilmesi ile başlayan
yatırım sürecinde, seçilmiş 60
kadar girişime yaklaşık beş sene
zarfında, 750 bin ile 10 milyon TL
arasında ve ortalama 4,5 milyon TL
yatırım yapılması düşünülmektedir.
Türkiye, yılda yaklaşık 1.000 adet
girişimin doğduğu, girişimcilik açısından zengin bir ekosisteme sahip
olduğundan 60 girişime ulaşılmasının zor olmayacağı öngörülebilir.
Yatırım Komitesinin yatırım kararından sonra, GBV Fonu’nun
yatırım yapacağı girişimlerin yönetim kurullarına üye atayıp, gelişim
süreçlerini takip ederek, sahip
olduğu geniş iş ağı ile süreci destekleyerek ve son aşamada, yurtdışı tecrübesi ve ağını kullanarak
başarılı bir exit sürecine girilmesini
sağlayarak, söz konusu girişimlere
değer katmayı planlanmaktadır.
Fonun yatırımcıları arasında, 1514
sayılı kanun kapsamında, İTÜ
ve Hacettepe gibi Türkiye’nin en
önemli teknoparklarından beş
tanesi ile birlikte TÜBİTAK ve
Hazine Bakanlığı, bireysel emeklilik fonları ve portföy yönetim
şirketleri, Türkiye’nin önemli
kurum, organizasyon ve vakıfları
ile iş dünyasından ve geleneksel
sermaye sahibi varlıklı bireyler bulunmaktadır. Bilindiği gibi girişim
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sermayesi yatırım fonları, bireysel
ve kurumsal yatırımcılara önemli
vergi avantajları sağlamaktadır.
GBV Fonu’nun yatırım yapacağı
girişimlerin değerlemeleri kanuni
zorunluluk kapsamında en az
senede bir kez yapılacak olup, ara
süreçte yatırım yapılan şirketlerden bazılarının değerlerinde
oluşabilecek anlamlı değişikliklerin fonun değerine zamanında
yansıtılabilmesi açısından ara
değerleme de söz konusu olabilecektir. Fon, İslami finans prensiplerine uyumlu olarak kurulmuştur
ve ISFA (İslami Finans Akademisi)
fetvasına sahip bulunmaktadır.
GBV Fonu şu an yatırımcı kabulü
sürecinde olup, 31 Ocak 2019
tarihindeki ilk kapanışın ardından 30 Haziran 2019 tarihinde
final kapanışını yaparak yatırım
sürecine başlayacaktır. Fona yatırım taahhüt şeklinde olup, nakit
talepleri dört sene zarfında çağrı
ile yapılacaktır.

BOĞAZİÇİ
VENTURES
KİMDİR?
Boğaziçi Ventures, kendileri de girişimcilikten gelen
Barış Özistek, Burak Balık,
Kazım, Kazım Akalın ve
Bora Çetinoğlu tarafından 2013 yılında; büyüme
aşamasındaki teknoloji
start-up’larına stratejik ve
finansal alanlarda destek
olmak üzere kurulmuş bir
girişim sermayesi firmasıdır.
Boğaziçi Ventures’ı ekosistemdeki diğer girişim sermayesi şirketlerinden farklı
kılan, girişimciler açısından
en önemli ihtiyacın ve
yatırımcı açısından da en
önemli fırsatın bulunduğu
‘’büyüme aşaması’’ fonlara odaklanmış olmasıdır.
Bununla beraber kurucularının tamamının, bugüne
kadar toplam 100 adet
girişime yatırım yapmış
kişiler olarak girişimcilik
dünyasının içinden gelmesi
ve başarılı exit geçmişine
sahip olması da ayırt edici
özelliklerinden birisidir.
Türkiye’nin en büyük girişim hızlandırma merkezi
olan Starters Hub’da 53
yatırım, profesyonel çeviri
platformu Protranslate,
servis satıcıları ve alıcılarını
buluşturan pazar yeri SadeceOn, yeni medya ve influencer marketing alanında
faaliyet gösteren CC Media,
Avrupa’nın en büyük
e-sports arenası olmaya
aday ESA bu yatırımlardan
bazıları olarak sayılabilir.
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