
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.’NİN BOĞAZİÇİ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ 
YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN 

İHRAÇ BELGESİDİR 
 

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.11.2018 tarih ve 12233903-320.04-E.13222 
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 31.12.2018 tarihinden itibaren, işbu ihraç 
belgesinde ilan edilen dağıtım kanalları aracılığıyla 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, III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına 
İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) ve ilgili mevzuat, hüküm bulunmayan hallerde ise yatırımcı 
sözleşmesi hükümleri ile Borçlar Kanunu'nun vekalet akdi hükümleri uygulanır. 

 
Fon kurucusunun ticaret 
unvanı ve adresi 

: Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. 
Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sk. Ofis Park Maltepe Apt. No:21/45 
Maltepe/İstanbul 
 

İhraca ilişkin yetkili 
organ kararı/karar tarihi 

: 19.09.2017 tarih ve 228 sayılı 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  

: Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu) 
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Satış Yöntemi : Yurtiçinde nitelikli yatırımcıya satış/ yurtdışında nitelikli yatırımcıya 
satış 
 

Katılma payına ilişkin 
asgari işlem limitleri  

: Fonda pay sahibi olmayan yatırımcıların alım talimatlarında asgari 
işlem limiti ilk katılma payı satışı yapıldığında, bireysel yatırımcılar 
için 5.000 TL, kurumsal yatırımcılar için 25.000 TL’dir. Mevcut pay 
sahiplerinin ilave pay alım taleplerinde ise asgari işlem limiti bireysel 
yatırımcılar için 5.000 TL ve kurumsal yatırımcılar için 25.000 
TL’dir. Pay iade talimatlarında asgari işlem limiti bulunmamaktadır. 
 

Fon unvanı : Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi 
Yatırım Fonu (Fon) 
 

Fon türü : Girişim Sermayesi Yatırım Fonu  



Fonun süresi : Fon’un süresi ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren başlar ve 
tasfiye dönemi dahil 7 (yedi) yıldır. Fon süresinin son 2 (iki) yılı 
tasfiye dönemidir. Kuruldan izin almak kaydıyla gerekli görülmesi 
halinde Fon süresi uzatılabilir. 
 

Fon yöneticisinin unvanı 
ve adresi 

: Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. 
Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sk. Ofis Park Maltepe Apt. No:21/45 
Maltepe/İstanbul 
 

Portföy saklayıcısının 
unvanı ve adresi 

: Denizbank A.Ş. 
Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe/İstanbul 
 

Portföy yöneticilerine 
ilişkin bilgi  
 

: Girişim sermayesi yatırımları kurucu/yönetici nezdinde oluşturulan 
Yatırım Komitesi tarafından yönetilecektir. 
 
Portföyün girişim sermayesi yatırımları dışındaki varlıklardan oluşan 
bölümü ise aşağıda belirtilen kişiler tarafından yönetilir:  
 
Serdar Gürsoy; Portföy Yöneticisi, 22 yıl Tecrübe, Düzey 3 ve Türev 
Araçları Lisansına sahiptir. 
 
Eral İlhan Karayazıcı; Portföy Yöneticisi, 24 yıl Tecrübe, Düzey 3 ve 
Türev Araçları Lisansına sahiptir. 
 

Fon kurucusunun 
yönetim kurulu 
üyelerine ilişkin bilgi 

: Hasan Halim Çun-Yönetim Kurulu Başkanı 
 
Murat Esen-Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
 
Serdar Gürsoy-Yönetim Kurulu Üyesi 
 
İsmail Barış Özistek- Yönetim Kurulu Üyesi 
 

Yatırım komitesine 
ilişkin bilgi 

: Onur TOPAÇ -  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. CEO ve 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
 
İsmail Barış ÖZİSTEK -  Girişim sermayesi yatırımları konusunda 5 
yıldan fazla tecrübeye sahip Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. yönetim 
kurulu üyesi 
 
Hasan Halim ÇUN –  2008-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. 
Genel Müdür 
 
Burak BALIK –  Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. nezdinde dört yıllık 
yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda 
beş yıldan fazla tecrübeye sahip kişi 
 



Orhan Kenan ÇOLPAN – BV Teknoloji İş Geliştirme ve 
Organizasyon Hizmetleri A.Ş. (Boğaziçi Ventures) Yönetim Kurulu 
Üyesi 

Fonun yatırım 
stratejisine ve amacına 
ilişkin esaslar 

: Fon halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısının 
kuvvetlendirilmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye 
koyarak, bunların ihraç ettiği İslami finansman prensiplerine uygun 
menkul kıymetleri satın alarak veya mevzuatın izin verdiği diğer her 
türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon 
ayrıca fon kullanıcısı girişim şirketleri olan kira sertifikalarına 
yatırım yapabilir. 

Fon, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara 
miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ’de tanımlanan 
girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında 
kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım 
yapabilir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler gıda, 
sağlık, bilişim, teknoloji, ulaştırma, imalat ve perakende sektörleridir. 
Fon bu sektörün dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir. 

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde yatırım komitesi tarafından 
esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir 
olma, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim 
kadrosuna sahip olma, operasyonel gelişime uygun olma, rekabetçi 
olma, marka değeri yaratma gücüne sahip olma, sürdürülebilir ve 
katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olma olarak 
belirlenmiştir. 

Yapılacak yatırımlarda, imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık 
haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki 
haklara sahip olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı 
paylar) çoğunluğunun satın alınması ile yönetimde söz sahibi 
olunması, profesyonel yönetim olması durumunda çoğunluk 
paylarının satın alınması, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak 
yatırım yapılması gibi yöntemler uygulanacaktır. 

Yatırımlardan çıkış stratejileri de halka arz, kurucu ortağa satış veya 
stratejik ortağa satış olacaktır. 

Fon’un ve yatırımlarının katılım (faizsiz finans) esaslarına 
uygunluğuna ilişkin icazet belgesi alınır. İcazet belgesi alınacak 
kurumlar ve/veya kişiler Kurucu’nun yönetim kurulu kararı ile 
belirlenir. İcazet belgesi temin edildiği hususu Kurucu’nun resmi 
internet sitesinde yayımlanacaktır. 
 

Fonun yatırım 
sınırlamaları ve 
risklerine ilişkin esaslar 

: Fonun toplam değerinin en az %80’inin bir veya birden fazla girişim 
sermayesi yatırımından oluşması zorunludur. %80 oranı Tebliğde 
belirlenen asgari girişim sermayesi yatırım sınırlamasıdır. 

Fonun, bir hesap dönemi içinde; Tebliğ’de belirtilen KOBİ niteliğini 
sağlayan girişim şirketlerine doğrudan yaptığı yatırımların, fon 
toplam değerinin %10’unu geçmesi halinde girişim sermayesi 
yatırım sınırı asgari %51 olarak uygulanır.  

Fon, girişim şirketi niteliğindeki limitet şirketlere yatırım yapabilir. 
Yatırım tarihi itibari ile limitet şirket olan girişim şirketlerinin, ilk 



yatırım tarihini takip eden bir yıl içinde anonim şirkete dönüşüm 
işlemlerinin tamamlanması zorunludur. 

Yatırım sınırlamalarına uyumun fonun hesap dönemi sonundaki 
toplam değer tablosu itibari ile sağlanması zorunludur. Yatırım 
sınırlamalarına uyumun fonun hesap dönemi sonundaki toplam değer 
tablosu itibari ile sağlanması zorunludur. Şu kadar ki Fon’a verilen 
asgari kaynak taahhüdünün toplanmasını takip eden azami bir yıl 
içinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur. Asgari kaynak taahhüdü 
tahsil edildikten sonra en geç 1. yılın sonunda ve takip eden hesap 
dönemi sonları itibariyle yatırım sınırlamalarına uyumun sağlanması 
gerekmektedir. Fonun Tebliğde belirlenen asgari ve azami yatırım 
sınırlamalarına uyum sağlamaması halinde, yatırım sınırlamalarına 
yeniden uyum sağlanması için ek süre verilmesi talebiyle kurucunun 
Kurula başvuruda bulunması mümkündür. 

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 imzalanacak bir pay devri sözleşmesi 
Kurula iletilir. 

Fon, altına, diğer kıymetli madenlere, diğer emtialara ve bunlara 
dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapamaz.  

Fon, sermaye piyasası araçlarını açığa satamaz, kredili menkul 
kıymet işlemi yapamaz ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alamaz. 

Fon, ancak TCMB tarafından alım satımı yapılan para birimleri 
üzerinden ihraç edilmiş ve icazet belgesine bağlanmış yabancı 
sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. 

Fon portföyünde bulunan yabancı sermaye piyasası araçları satın 
alındığı veya kote olduğu diğer borsalarda satılabilir. Bu sermaye 
piyasası araçları Türkiye içinde, Türkiye'de veya dışarıda yerleşik 
kişilere satılamaz ve bu kişilerden satın alınamaz. 

Yatırım yapılacak yabancı sermaye piyasası araçlarını ihraç eden 
kuruluşlar hakkında ve değerlemeye esas olacak fiyat hareketleri 
konusunda gerekli bilgileri kurucu veya varsa yönetici sağlar yönetici 
fona alınacak yabancı sermaye piyasası araçlarının tabi olduğu ilgili 
ülke mevzuatına göre borsada satışına ve bedellerinin transferine 
ilişkin kısıtlamaların bulunup bulunmadığını araştırmak zorundadır 
bu tür kısıtlamaları olan sermaye piyasası araçları portföye alınamaz. 

Fonun yabancı ülkelerde yatırım yapacağı sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin işlemleri o ülke düzenlemelerine göre faaliyet 
gösteren aracı kuruluşlar vasıtasıyla yürütülür. Yabancı borsalara fon 
adına verilen müşteri emirleri ve bunların gerçekleştiğine ilişkin aracı 
kuruluşlardan alınmış teyitler, ödeme ve tahsilat makbuzları fon 
adına muhafaza edilir. 

Borsada işlem gören icazet belgesi alınmış dış borçlanma araçlarının, 
borsa dışında yapılacak işlemler ile fon portföyüne dahil edilmesi 
veya fon portföyünden çıkartılması mümkündür.  



Aşağıdaki varlık ve işlemlerden menkul kıymet niteliğinde olanlar 
icazet belgesi alınması kaydıyla fon portföyüne dahil edilebilir. 

a) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan anonim 
ortaklıklara ait, paylar, özel sektör ve kamu kira sertifikaları, 

b) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı 
Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen, yabancı özel 
sektör ve kamu kira sertifikaları ve anonim ortaklık payları, 

c) Katılma hesabı, 

d) Katılım yatırım fonu katılma payları, 

e) Kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları ve gayrimenkul yatırım 
fonları, 

f) Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve 
ikraz iştirak senetleri, 

g) Girişim sermayesi yatırımları, 

h) Vaad sözleşmesine dayalı işlemler,  

ı) Varlığa dayalı menkul kıymetler, 

j) Varlık teminatlı menkul kıymetler, 

k) Gelir ortaklığı senetleri, 

l) Gelire endeksli senetler, 

m) Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları. 

Olası riskler  

Finansman riski: Finansman riski ilk aşamada fonun satın alacağı bir 
girişim sermayesi şirketi veya varlığın bedelini ödeme kabiliyetini 
ölçmektedir.  İkinci aşamada ise yatırım yapılan bir girişim sermayesi 
şirketinin sonradan ihtiyaç duyacağı fonlama veya sermaye artışının 
fon tarafından karşılanabilme kabiliyetini ölçmektedir. 

Likidite riski: Nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak 
düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip 
bulunmaması nedeniyle maruz kalabileceği zarar ihtimalidir. 

Kar Payı Oranı Riski: Piyasalarda yaşanabilecek kar payı oranları 
değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder. 
 
Piyasa riski: Piyasa riski faktörleri olan döviz kuru, ortaklık payı 
fiyatlarında meydana gelebilecek değişimin portföy değerini azaltma 
riskidir. 

Mali Riskler: Yatırım yapılan şirketin mali yükümlülüklerini yerine 
getirememe riskini kapsar.  

Operasyonel riskler: Yetersiz veya işlemeyen iç süreçler, insan 
kaynağı, sistemler ya da dış etkenler nedeniyle ortaya çıkabilecek 
kayıp riskidir.  

Hukuksal risk: Yatırım yapılan şirketlerin kanun nezdinde 
yükümlülüklerini yerine getirememesiyle ilgili risklere işaret eder. 
Bu riskler, şirketin ülkemizde ve yurtdışındaki bütün kanunlara karşı 



yükümlülüklerini kapsar, Vergi yükümlülükleri de bu kapsamın 
içindedir 

Kur riski: Fonlardaki yabancı para cinsinden finansal enstrümanların 
varlıklar (alacak hakları) ve yükümlülükler bazında yabancı para 
birimlerinin birbirlerine ve/veya Türk Lirasına karşı değer kazanma 
ve kaybetmeleri sonucunda ortaya çıkan zarar ihtimalini ifade eder.   

Yoğunlaşma riski: Yoğunlaşma riski, belli bir sektöre veya bölgeye 
yoğun yatırım yapılması sonucu, fon portföyünün bu varlıkların 
içerdiği risklere maruz kalmasıdır. Portföy çeşitlendirmesi ile bu 
risklerin en aza indirilmesi hedeflenmektedir. 

Faaliyet ortamı riski: Bu kapsamda riskler, Kurucu faaliyetlerini 
etkileyebilecek mevzuat/uygulama değişiklikleri, sektördeki arz 
talep durumu gibi dışsal faktörler olarak sayılabilir. Kurucu, faaliyet 
ortamından kaynaklanabilecek riskleri en aza indirmek üzere gerekli 
tedbirleri almakta, kontrol sistemlerini kullanmakta ve söz konusu 
sistemlerin etkinliğini izlemektedir.   

Sermaye yatırımı Riski: Yatırım yapılan şirketlerin, yönetsel veya 
mali bünyelerine ait sorunlar nedeniyle oluşabilecek kayıp riskidir. 

 
Katılım Finans İlkelerine Uyum Riski: Fon’un tâbi olduğu ulusal ve 
uluslararası katılım finans ilkelerine uygun olarak Fon portföyüne 
dahil edilen bir girişim sermayesi yatırımının ya da bir finansal 
varlığın, daha sonra söz konusu katılım finans ilkelerine 
uygunluğunu yitirmesi durumunda Fon portföyünden belirli bir süre 
içerisinde çıkartılması riskini ifade etmektedir. 
 

Asgari kaynak taahhüdü 
tutarı (TL)1 

: 5.000.000 TL (Beş milyon TL) 

Dışarıdan alınan 
hizmetlere (değerleme, 
hukuki danışmanlık vb.) 
ilişkin bilgi 

: Kurucu, Fon’a ilişkin olarak, alınacak bir yönetim kurulu kararı ile 
aşağıda yer alan konularda dışarıdan hizmet alabilir. 
a) Değerleme: Yatırım yapılması planlanan girişim şirketinin pay 
değerinin hesaplanması için değerleme raporlarının yatırım öncesi ve 
süresince hazırlanmasını kapsar.  
b) Hukuk Danışmanlığı: Hukuki detaylı inceleme ve yatırım için 
gerekli tüm hukuki dokümanların hazırlanması hizmetini kapsar. 
Hukuki detaylı incelemede, yatırım yapılacak girişim şirketinin tüm 
hukuksal risklerinin, mevcut sözleşmelerinin, mevcut tüm hukuki 
uyuşmazlık ve davalarının, mevzuat uyum durumunun, izin-ruhsat ve 
belgelerinin, marka-patent haklarının, sabit varlıklara sahiplik 
durumunun, kira sözleşmelerinin, çevresel mevzuat 
yükümlülüklerinin, yönetim ve çalışan sözleşmelerinin olduğunun 
incelenmesi yapılır.  
c) Finansal Danışmanlık: Yatırım yapılacak girişim şirketinin 
finansal raporlarının gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı 
konusunda finansal denetim hizmetini kapsar. Finansal detaylı 

 
1 Kaynak taahhüdü sadece nakit olarak ödenebilir. 



incelemede, girişim şirketinin varlıklarının tespiti, alacak 
hesaplarının güvenli aralıkta mutabakatı, detaylı stok sayımı; ayrıca 
muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemlerinin yeterliliği 
incelemesi yapılır.  
ç) Vergi Danışmanlığı: Yatırım yapılması planlanan girişim 
şirketinin tüm işlemlerinin vergi kanunları açısından durumunun 
tespit edilmesini kapsar. Vergisel detaylı incelemede, belge 
düzeninin vergisel uygunluğunun, beyannamelerin ve ödemelerin 
mevzuata uygun olarak yapıldığının, vergi kayıtlarıyla borçların 
mutabakatının, anlaşmaların uygunluğunun, bordro ve sosyal 
güvenlik ödemelerinin ve borçlarının incelenmesi yapılır.  
d) Operasyonel ve IT Danışmanlığı: Yatırım yapılacak girişim 
şirketinin operasyonlarının değerlendirilmesi, sektöründeki en iyi 
uygulamaların belirlenmesi ve bilişim sisteminin değerlendirilmesini 
kapsar. Bu detaylı incelemede, operasyonların sektörün en iyi 
uygulamalarından farklarını içeren bir rapor hazırlanır, girişim 
şirketinin pazar konumu, rekabetçilik gibi özellikleri değerlendirilir. 
Ayrıca IT incelemesinde, şirketin mevcut bilişim sistemlerinin 
kabiliyetleri ve uygun bir bütçeyle bilişim sisteminde yapılabilecek 
yenilikler ve ulaşılabilecek etkin bir sistemin özellikleri 
değerlendirilir.  
e) Sektör Danışmanlığı: Yatırım yapılması planlanan girişim 
şirketinin içerisinde bulunduğu sektördeki durumu, sektördeki en iyi 
uygulamalara göre kıstas raporunun oluşturulması, daha etkin 
yönetim için performans kriterlerinin belirlenmesi ve sektör 
oyuncularının tanınarak rekabet analizinin yapılmasını kapsar.  
f) İnsan Kaynakları Danışmanlığı: Girişim şirketinin organizasyon 
yapısının incelenmesini veya üst yönetim için ilerde 
faydalanılabilecek adayların tespitini kapsar. 
g) Risk ve İstihbarat Danışmanlığı: Uygun görülmesi halinde, 
yatırım yapılması planlanan girişim şirketi hakkında piyasaya ve 
finansal bilgilerinin araştırılmasını kapsar. Ek olarak şirketin tüm 
sigorta poliçeleri ve riskleri de incelenerek, bir risk raporu da 
üretilebilir.  
h) Şirket Alım ve Satım Danışmanlığı: Girişim şirketi paylarının 
alış işlemi için girişim şirketlerinin bulunması ve müzakerelerin 
yapılması veya satış işlemi için tekliflerin toplanması, potansiyel 
alıcılarla görüşmeler yapılması ve daha geniş bir alıcı kitlesine 
ulaşılabilmesi amacıyla alınacak yatırım bankacılığı hizmetlerini 
kapsar. 
 

Fon birim pay fiyat 
açıklama dönemine 
ilişkin esaslar 
 

: Fon’a ilişkin olarak Fon Finansal Raporlama Tebliği’nde yer alan 
düzenlemeler çerçevesinde günlük olarak fiyat raporu hazırlanır 
ancak söz konusu fiyat üzerinden alım satım işlemi 
gerçekleştirilemez. 
 



Portföydeki varlıkların 
değerlemesi hakkında 
bilgiler 

: Fon portföyünde yer alan varlık, yükümlülük ve işlemlerin değerleme 
esaslarına ilişkin olarak, Kurulun yatırım fonlarının finansal 
raporlamalarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan değerlemeye 
ilişkin esaslara uyulur. 
 
Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımlarının 
değerlemesi olarak her takvim yılı sonu itibari ile Tebliğ’de yer alan 
usul ve esaslara göre yapılır. 
 
Hesap döneminin bitiminden önceki 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 değerlenmesine dayanak teşkil eden 
bilgi ve belgeler fon süresi ve bu sürenin bitmesini müteakip beş yıl 
boyunca kurucu nezdinde de saklanır. 
 
Katılma paylarının itibari değeri yoktur. Fon birim pay değeri, fon 
toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde 
edilir. 
 
Fon’a ilişkin olarak Fon Finansal Raporlama Tebliği’nde yer alan 
düzenlemeler çerçevesinde aylık olarak (her ayın son işgünü 
itibariyle) fiyat raporu hazırlanır ve bu raporda hesaplanan fiyat 
açıklanır. İlgili ay içinde pay alım talebinde bulunan yatırımcılara 
katılma payı satış işlemleri ayın son iş günü hesaplanan fiyat 
üzerinden bir sonraki işgünü gerçekleştirilir. Yatırımcılara katılma 
payı satım işlemleri sadece ihraç belgesinin Kurulca onaylandığı 
tarihi takip eden 36 ay boyunca gerçekleştirilecektir. 
 

Portföydeki varlıkların 
saklanması hakkında 
bilgiler 

: Fon portföyündeki varlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun portföy 
saklama düzenlemelerine göre Saklama sözleşmesinde belirtilen 
esaslar çerçevesinde saklanır. 
 

Fon malvarlığından 
yapılabilecek 
harcamalara ilişkin 
esaslar 

: Kurucu, Fon’un yönetim ve temsili ile Fon’a tahsis edilen donanım 
ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak, yatırımcılar 
tarafından fon katılma payı satın alınmasına ilişkin verilen toplam 
kaynak taahhüt tutarının yıllık olarak %2,5’i tutarındaki yönetim 
ücretini Fon'dan tahsil eder. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta 
içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde 
belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya 
ödenecektir. 
 
Fon malvarlığından, fon portföyünün yönetimi ile ilgili Kurucu’ya 
ödenecek yönetim ücreti ve Fon içtüzüğünün 13.3. no’lu maddesinde 
belirtilenler dışında harcama yapılamaz.  
 



Fona ilişkin tüm giderler fon malvarlığından karşılanır. Fondan 
karşılanan, portföy yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının 
fon toplam değerine oranı %10’u geçemez. 
 

Fon gelir gider farkının 
katılma payı sahiplerine 
aktarılmasına ilişkin 
esaslar 

: Fon’da oluşan kar, katılma payı fiyatına yansır. Fon portföyünde 
bulunan kar payları kâr payı dağıtım tarihinin başlangıç gününde 
tahsil edilmemiş de olsa muhasebeleştirilir. Katılma payı sahipleri 
paylarını ihraç belgesinde belirlenen koşullarda Fon’a iade 
ettiklerinde işleme esas fiyatın içerdiği Fon’da oluşan kardan 
paylarını almış olurlar.  
 

Fona katılma ve fondan 
ayrılmaya ilişkin esaslar  

: Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan 
nitelikli yatırımcılara satılabilir. 
 
1) Katılma Payı Alımları 
 
Katılma payı satın alınmasında, Kurucu'nun merkezine başvurularak 
alım talimatı verilir. Tüm katılma payı alım talimatlarına ayrı ayrı 
olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir. 
 
Fon’un süresi tasfiye dönemi dahil 7 (yedi) yıldır. Fon’un sona 
ereceği tarih, ilk katılma payı satışının gerçekleştirilmesini takiben 
Kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilecek ve pay sahibi 
nitelikli yatırımcılara bildirilecektir. Fon süresinin son (2) yılı 
Tasfiye Dönemidir.   
 
Fon’un ihraç belgesinin Kurulca onaylanmasını takip eden 3 aylık 
süre ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak 
belirlenmiştir. Bu dönem 01/09/2020- 31/12/2020 tarihleri 
arasındadır.  Bu sürede toplanan kaynak taahhütleri ve pay alım 
talepleri 1 aylık dönemin son iş günü nominal değer üzerinden 
gerçekleştirilecektir. 
 
Bu şekilde gerçekleştirilen ilk katılma payı satış tarihini takip eden 
36 ay boyunca, nitelikli yatırımcılar pay alım talimatı vermek veya 
kaynak taahhüdünde bulunmak (asgari kaynak taahhüdü tutarı olan 
5.000.000 TL’nin Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına 
başlandığı tarihi müteakip en geç bir yıl içinde tahsil edilmesi 
zorunludur) suretiyle Fon’a katılabilir. Bu sürenin sonundan itibaren 
Fon’a yeni yatırımcı kabul edilmeyecektir.  
 
Alım talimatları, her gün kabul edilir ve ayın son iş günü işleme 
alınır, hesaplanan pay fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü gerçekleşir.  
Alım talimatları sadece tutar olarak verilebilir. Alım talimatında 
belirtilen tutar nakden tahsil edilerek, bu tutara denk gelen katılma 
payı sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.  
 
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 gerekçeli olarak karar defterine yazılarak, 
Kurula ve portföy saklayıcısına bildirilmesi zorunludur. Ayrıca söz 



konusu olaylarla ilgili olarak en uygun haberleşme vasıtasıyla 
katılma payı sahiplerine bildirim yapılır. 
 
2) Katılma Payı İadeleri 
2.1.Katılma payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir. 

Şu kadar ki, fon süresinden önce girişim sermayesi 
yatırımlarından çıkış olması, alacaklarının tahsil ve sonrasında 
borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşması durumunda, 
Kurucu’nun Yönetim Kurulu kararıyla oluşan nakit fazlası 
katılma payı sahiplerine katılma payı iadesi yapılmak suretiyle 
payları oranında dağıtılabilir. Bu durumda tüm pay sahipleri 
kendileri için belirlenmiş, olan tutar kadar satım talimatı vermiş 
kabul edilir.  

2.2. Tasfiye döneminde pay sahipleri tarafından katılma payı iade 
talimatı verilemez. Fon’un varlıklarının satışı, alacakların tahsili ve 
borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştukça, oluşan nakit 
fazlası pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu amaçla içtüzükte 
belirtilen birim pay fiyatı açıklanma tarihlerinde, kurucu fon’daki 
nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak toplam 
tutarı ve sahip olduğu katılma payları nispetinde her bir pay sahibinin 
alması gereken tutarı belirler. Tüm pay sahipleri kendileri için 
belirlenmiş, olan tutar kadar satım talimatı vermiş kabul edilir. Pay 
sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren 
kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen 
miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez. 
 

Fon içtüzüğü ile finansal 
raporların temin 
edilebileceği yerler 

: Fon içtüzüğü ve finansal raporları Kurucu'dan temin edilebilir. 
Fon’a ilişkin yıllık finansal raporlar hesap döneminin bitimini takip 
eden 60 gün; altı aylık ara dönem finansal raporlar ise ara dönemin 
bitimini takip eden 30 gün içinde Kurul'a gönderilir. Söz konusu 
raporlar ayrıca, Kurul’a yapılacak bildirimi müteakip 10 iş günü 
içerisinde katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla 
iletilir. 
 

Fonun denetimini 
yapacak kuruluş  

: Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.  
 

Varsa kar payı dağıtımı 
ve performans 
ücretlendirmesine ilişkin 
esaslar 

: Kar Dağıtımına İlişkin Esaslar: 
Kurucu yönetim kurulu kararı ile katılma payı sahiplerine kâr payı 
dağıtabilir. Kâr payı dağıtımına karar verilen gün dağıtılacak tutar, 
dağıtım tarihi ve dağıtımın fon fiyatına etkisi hakkında yatırımcılar 
bilgilendirilir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların 
tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit 
olarak dağıtılır. Kâr payı ödemeleri kurucu yönetim kurlu kararını 
takip eden 5 işgünü içerisinde gerçekleştirilir.  
 
Katılma payı sahiplerinin paylarına denk gelen kar payı tutarları, 
bireysel saklama hizmeti veren kuruluştaki hesaplarına aktarılır. 
Kar payı dağıtımı, fon payları iade alınmaksızın yapılarak, fondan 
nakit çıkışına sebep olacağından, bir sonraki pay fiyatı hesaplama 
dönemi itibariyle hesaplanan fon toplam değerini ve birim pay 
fiyatını azaltıcı bir etkisi olur. 
 
Performans Ücretlendirmesine İlişkin Esaslar: 



 
Yatırımcı sözleşmesinde yer verilen esaslara göre performans ücreti 
fona tahakkuk ettirilecek ve fondan tahsil edilecektir. Performans 
ücretinin hesaplanmasında kullanılacak karşılaştırma ölçütüne veya 
hedef getiri oranlarına (eşik değer) yatırımcı sözleşmesinde yer 
verilir. 
 

Fon toplam gider oranı 
(Dışardan sağlanan 
değerleme ve 
danışmanlık giderleri 
dahil olmak üzere fonun 
tüm giderlerinin toplam 
değerine oranını ifade 
eder.) 

: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının 
Fon’un yıllık ortalama toplam değerine göre üst sınırı yıllık %10’tir. 
 
Her 3 aylık dönemin son işgünü itibariyle yıllık fon toplam gideri 
oranının aşılıp aşılmadığı, ilgili dönem içinde hesaplanan günlük 
ortalama fon toplam değerinin ortalaması esas alınarak Kurucu 
tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde belirlenen oranın 
aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar 3 aylık dönemin son işgünü 
itibariyle Kurucu tarafından Fon’a iade edilmek üzere tahakkuk 
ettirilir ve takip eden beş işgünü içinde Kurucu tarafından Fon’a iade 
edilir. 
 
Fon toplam gider oranı limiti içinde kalınsa dahi Fon’dan 
yapılabilecek harcamalar dışında Fon’a gider tahakkuk ettirilemez ve 
bu giderler Fon malvarlığından ödenemez. 
 

Faizsiz finansman 
alınması öngörülüyorsa, 
konuya ilişkin bilgi 

: Fon adına katılım bankaları nezdinde finansman limitleri açtırılabilir. 
 
Fon'un son hesap dönemi itibarıyla hesaplanan fon toplam değerinin 
azami %50'si oranında kâr paylı nakdi veya gayrinakdi (teminat 
mektubu vb.) finansman kullanılabilir. Fon'un kullanılmamış 
finansman limitleri bu oranının hesaplanmasında dikkate alınmaz.  
 
Fon malvarlığı bu amaçlarla rehnedilebilir ve teminat gösterilebilir. 
 
Fon tarafından bu şekilde bir finansman kullanması halinde 
finansmanın tutarı, maliyeti, alındığı tarih ve kuruluş ile geri ödendiği 
tarihe ilişkin bilgiler hesap dönemini takip eden 30 gün içinde 
Sermaye Piyasası Kurulu’na ve en uygun haberleşme vasıtasıyla 
katılma payı sahiplerine bildirilir. 
 

Katılma paylarının 
satışında kullanılacak 
dağıtım kanalları 

: Yoktur.  

Katılma paylarının 
iştirak payları 
karşılığında 
satılıp/satılmayacağı 
hakkında bilgi. 

: İştirak payı karşılığı katılma payı satılmayacaktır. 



Pay Grubu oluşturulup 
oluşturulmayacağı 
hakkında bilgi 

: BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri 
Anonim Şirketi’ne farklı hak ve yükümlülükler tanımak adına 
Tebliğ’in 13(11) maddesine uygun olarak A grubu katılma payı ihraç 
edebilir. A grubu katılma paylarının sahipleri fon dokümanlarında “A 
grubu Katılma Payı Sahibi” olarak anılacaktır. 
 

A grubu katılma payı 
sahiplerine veya 
bunların yasal 
temsilcilerine tanınan 
yönetimsel haklar 

: A grubu katılma payı sahiplerinin, fon yöneticisi tarafından atanacak 
yatırım komitesi üyelerinden, yöneticinin genel müdürü 
dışındakilerin seçiminde olumlu görüşü alınacaktır. 

Fon katılma paylarının 
değerlerinin 
yatırımcılara bildirim 
esas ve usulleri 

: Fon katılma paylarının değerleri yatırımcılara aksi talep edilmedikçe 
e-posta yoluyla bildirilecektir. Talep eden yatırımcılara ayrıca faks 
ve posta yoluyla da bildirim yapılacaktır. 

Katılma paylarının satışı 
ve fona iadesinde giriş 
çıkış komisyonu 
uygulanıp/uygulanmaya
cağı hakkında bilgi. 

: Katılma paylarının yatırımcılara satışında veya fon süresinin 
sonundaki ve tasfiye dönemindeki katılma payı iadesinde herhangi 
bir komisyon uygulanmaz. 

Katılma paylarının 
sadece fon süresinin 
sonunda nakde 
dönüştürülüp/dönüştürül
meyeceğine ilişkin bilgi.  

: Katılma payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir. Bu 
durumda ayrıca satım talimatı verilmesine gerek bulunmayıp, katılma 
paylarının bedeli fon süresinin sonunda bu içtüzüğün 16. maddesi 
çerçevesinde yatırımcılara ödenir. 
 

Kaynak taahhüdü 
tutarının, tahsil 
edilmesini müteakip 
yatırıma yönlendirilme 
süresi 

: Kaynak taahhütleri tahsil edilmelerini müteakip en geç 1 yıl içinde 
yatırıma yönlendirilecektir.  

Kaynak taahhüdü 
ödemelerinden önce 
girişim sermayesi 
portföyüne ilişkin özel 
değerleme raporu 
hazırlatılıp 
hazırlatılmayacağına 
ilişkin bilgi. 

: Kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne 
ilişkin özel değerleme raporu hazırlatılmayacaktır. 

Fon’un risk yönetim 
sistemi hakkında bilgiler 
(Girişim sermayesi 
yatırımlarına ilişkin 
riskler için varsa 
kurucunun yönetim 
kurulu kararına 
bağlanmış risk 

: Risk yönetim sistemi, yönetilen portföyün maruz kalabileceği temel 
risklerin tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini, 
güncellenmesini ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde 
değerlendirilmesini, tespitini, ölçümünü ve kontrolünü içeren bir risk 
mekanizmasının oluşturulmasını içerir. Risk yönetim sistemi 
yönetilen fonun yatırım stratejilerine ve risk düzeyine uygun 
oluşturulmuş olup, iç kontrol sistemi ile bütünlük arz etmektedir. 
 



limitlerine ve Portföyün 
para ve sermaye 
piyasası araç ve 
işlemlerinden oluşan 
bölümü için kurucunun 
yönetim kurulu kararına 
bağlanması zorunlu 
olan risk limitlerine 
ilişkin bilgiler)  

Risk yönetimi süreçleri Kurucu bünyesinde oluşturulan Risk 
Yönetim Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Birim tarafından 
hazırlanan risk raporları; günlük, haftalık ve aylık olarak Kurucu’nun 
yönetim kuruluna iletilmektedir. 
 
Risk Yönetim Biriminin Görev ve Sorumlulukları 

 Şirketin yönettiği girişim sermayesi yatırım fonlarının maruz 
kalabileceği riskleri tespit etmek, 

 Risklerin ölçüm yöntemlerini ve bu kapsamda kullanılacak risk 
ölçüm modelini bağlı olduğu yönetici ile birlikte belirleyerek 
yönetim kuruluna sunmak, yönetim kurulunca onaylanan risk ölçüm 
modelini uygulamaya koymak, değişen faaliyet ve piyasa koşulları 
çerçevesinde modeli düzenli olarak gözden geçirmek ve varsa 
modelde gerekli görülen değişiklik taleplerini bağlı olduğu 
yöneticiye iletmek,  

 Yönetim kurulunca belirlenen risk limitlerine uyulup uyulmadığını 
belirlenen periyotlarda izlemek ve limit aşımlarını iç kontrol birimi, 
portföy yönetimi birimi ve üst yönetime aynı gün içinde raporlamak, 
gerekli hallerde limitlerde piyasa ve kurum koşullarına uygun 
değişikliklerin yapılmasını istemek, 

 Belirlenen periyotlarda tüm işlemlerden kaynaklanan riskleri takip 
etmek, söz konusu risklere, risklerin olası sonuçlarına ve alınması 
gereken önlemlere ilişkin periyodik olarak Portföy Yönetim Birimi, 
İç Kontrol Birimi, Üst Yönetim ve Yönetim Kuruluna yazılı rapor 
sunmak, 

 Şirketin mali durumu açısından olağandışı sonuçlar doğuracak 
herhangi bir durumun varlığının tespit edilmesi halinde hazırlayacağı 
raporu en kısa zamanda Yönetim Kurulu’na sunmak. 
Dönemsel olarak (6 Aylık) 5 temel risk raporu üretilir:  

 Finansman Riski Raporu 

 Kur Riski Raporu 

 Kâr payı oranı Riski Raporu 

 Likidite Riski Raporu 

 Piyasa Riski Raporu  
Fonun tasfiye şekli 
hakkında bilgiler 

: Fon süresinin son (2) iki yılı Fon’un tasfiye dönemidir.  
 
Tasfiye dönemine girildiğinde Kurula bilgi verilir. Tasfiye 
döneminde yeni katılma payı ihraç edilemez ve yeni bir yatırım 
yapılamaz, uygun piyasa koşulları oluştukça Fon’un varlıkları 
satılarak nakde çevrilir, alacakları tahsil edilir ve borçları ödenir. 
Bakiye tutarlar işbu ihraç belgesinde belirlenen esaslara göre pay 
sahiplerine dağıtılır ve tüm katılma payları iade alınır. Tedavüldeki 
katılma paylarının iade alınması sonrasında Kuruldan gerekli izin 
alındıktan sonra tasfiye sona erer. 
 
Tasfiyenin sona ermesi üzerine, Fon adının Ticaret Sicili’nden 
silinmesi için keyfiyet, Kurucu tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve 
ilan ettirilir. Ticaret Sicili’ne yapılan tescil ile birlikte Fon sona erer. 
Tescil ve ilana ilişkin belgeler altı iş günü içinde Kurul’a gönderilir.  
 



Tasfiye döneminde pay sahipleri tarafından katılma payı iade talimatı 
verilmez. Fon’un varlıklarının satışı, alacakların tahsili ve borçlarının 
ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştukça, oluşan nakit fazlası pay 
sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu amaçla Kurucu Fon’daki 
nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak toplam 
tutarı ve sahip olduğu katılma payları nispetinde her bir pay sahibinin 
alması gereken tutarı belirler. Tüm pay sahipleri kendileri için 
belirlenmiş, olan tutar kadar satım talimatı vermiş kabul edilir. Pay 
sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren 
kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen 
miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez. 
 
Kurucunun faaliyet şartlarını kaybetmesi, mali durumunun 
taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflas etmesi, 
tasfiye edilmesi veya başka bir sebeple girişim sermayesi yatırım 
fonu kurucusu olma yetkisini kaybetmesi durumunda, Kurul fonu 
uygun göreceği bir kuruluşa tasfiye amacıyla devreder. Portföy 
saklayıcısının mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar 
zayıflaması, iflası veya tasfiyesi halinde, Kurucu Fon varlığını 
Kurulca uygun görülecek başka bir portföy saklayıcısına 
devredebilir. 
 
Mevzuatta öngörülen tasfiye hallerinin oluşması halinde Fon, 
mevzuatta yer verilen esaslara ve sürelere uygun olarak tasfiye edilir. 
Fon'un sona ermesinde ve tasfiyesinde, III-5.4 sayılı Girişi Sermayesi 
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde, Fon içtüzüğünde ve bu 
ihraç belgesinde hüküm bulunmayan konularda III-52.1 sayılı 
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri kıyasen 
uygulanır. 
 

Fon’un ve fon 
yatırımcılarının 
vergilendirilmesi ile 
ilgili hususlar  

: Fonun ve fon yatırımcılarının vergilendirilmesine ilişkin güncel 
bilgilere www.gib.gov.tr adresinden 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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