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MaQasid, Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından 
lisanslanmış bir gayrimenkul 
ve girişim sermayesi portföy 
yönetim şirketidir. 

Gayrimenkul yatırım fonları 
ve girişim sermayesi yatırım 
fonlarını kurmak ve 
yönetmek suretiyle 
birikimlere değer katmayı 
hedefler.

Tecrübeli ve profesyonel 
ekiplerle yönetilen yatırım 
fonlarını, getiri tercihleriniz 
ve risk profilinize uygun 
olacak şekilde paylaşarak 
“Katılım Finans Esaslarına” 
uyumlu bir şekilde maksimum 
getiriyi elde etmeniz için 
hizmet vermektedir.

Risklerin Tanımlanması
Piyasa koşullarındaki gelişmeleri yakından izleyerek, 
kurumun yönetimi altındaki portföylerin maruz 
kalabilecekleri riskleri etkin risk yönetimi ölçüm ve 
hesaplamalarıyla tanımlayarak yönetiriz.

Yatırım Fonları
Yatırım Fonları, birikimlerinizin profesyonel ve güvenilir 
yöneticiler tarafından, çeşitli sermaye piyasası araçlarında 
değerlendirildiği önemli yatırım enstrümanlarından biridir. 
Yatırım Fonları yetkili kuruluşlarca, katılma belgesi 
karşılığında yatırımcılardan toplanan birikimin, çeşitli 
sermaye piyasası araçlarına optimum bir şekilde 
dağıtılması suretiyle katma değeri oluşmasını sağlar. 

Müşteri Odaklılık
Yatırımcılarımızı tanıma ve anlama yetkinliğimizi en iyi 
şekilde kullanarak, yatırımcılarımıza en uygun risk getiri 
profillerinin seçilmesini sağlarız.

Yenilikçi Yaklaşımlar
Maqasid vizyoner bakış açısıyla sektörde öncü, farklı ve 
kolay anlaşılabilir yatırım fonları oluşturur.

Yatırım Süreci
Maqasid Portföy Yönetimi, Yatırım Komitesi tarafından 
yönetilen titiz ve  iyi yapılandırılmış bir yatırım süreci izler. 
Böylece risk seviyesi ve getiri beklentisine uyumlu portföy 
oluşturulurken, yatırımcılara en yüksek getirinin elde 
edilmesi için hizmet verilir.

HAKKINDA1
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HAKKINDA

fonbulucu, Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından lisanslanmış 
bir Paya Dayalı Kitle Fonlama 
Platformu şirketidir. 

Anadolu’nun kadim geleneği 
imeceyi online platformlarda 
yeniden canlandırarak, 
Türkiye’de girişimcilik ve 
yatırımcılık ekosistemini 
geliştirmek ve sermayeyi 
tabana yaymak amacıyla 
kurulmuştur.

Girişimcilerin finansa erişimini 
doğru zamanda ve doğru 
miktarda temin ederken, 
yatırımcıları da girişimlere 
doğru zamanda ulaştırdığı bir 
iş modeli uygular.

Girişimlere yapılan yatırımlara 
geniş kitlelerin de bir mali 
bariyer olmadan katılmalarını 
temin ederek, hem 
ürün/pazar doğrulamasının 
yapılmasını hem de marka 
değerinin artırılmasını 
sağlayarak girişimlerin 
ölçeklenmesini en üst 
seviyeye çıkarır. 

Güçlü sistem paydaşları…
Fonbulucu, Borsa İstanbul’un iştirakleri Merkezi Kayıt 
Kuruluşu ve Takasbank gibi güçlü sistem paydaşları ile 
tamamen online bir entegrasyonla hizmetlerini yürütür. 
Sistem kullanıcılarının doğrulamaları turkiye.gov.tr (e-
devlet) üzerinden kurulan entegrasyonla gerçekleşir. İşlem 
ve süreçlerin %97 ‘si dijitalize edilmiş durumdadır. 

Piyasa yapıcı öncü rol…
Türkiye’nin SPK ‘ndan lisans alarak faaliyete geçen ilk Kitle 
Fonlama Platformu olması sebebiyle fonbulucu, piyasa 
yapıcısı olarak rol üstlendiği niş pazarda öncü konumdadır. 

Uçtan uca tamamen online çözüm…
Sahip olduğu dokuz platformu bir biri ile entegre etmiş ve 
girişimcilik ekosisteminde finansmana erişim için ve 
yatırımcılık ekosisteminde de girişimlere kolay, hızlı ve 
güvenli yatırım yapılabilmesi için tamamen online yeni 
nesil araçlar geliştirmiştir.  

Geniş ağlara erişim…
2016 yılından bugüne yürüttüğü çalışmalar neticesinde 
girişimci ve yatırımcı ağlarına geniş bir erişimi 
bulunmaktadır. Bu sayede piyasa verilerini takip 
edebilmekte ve yatırımcılarına dönemsel raporlar 
sunabilmektedir. 

Güçlü Know-How…
Beş yıl süren faaliyetler, AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları 
sonucu mevzuata tam uyumlu yazılım, MKK, Takasbank ve 
e-devlet entegrasyon API ‘ları şirketin kendi mühendisleri 
tarafından yapılmıştır. 
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fonbulucu GSYF HAKKINDA

fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Nedir?
fonbulucu GSYF, Türkiye'nin ilk Kitle Fonlama Girişim Sermayesi Yatırım Fonudur. Üretim ve 
teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimleri hedefleyen fonumuz yapısı itibarı ile 
girişimcilik ekosisteminde yeni bir sayfa açmaktadır. Kitle fonlama kampanyası ile paylarını 
yatırımcılara arz eden ve Yatırım Komitemizce uygun bulunan girişimlerden, ihtiyaç 
duydukları finansmanın en az %10 'kadar pay alarak, girişimlere ortak olmaktadır. Bu sayede 
sürekli genişleyen bir portföy oluşturulması amaçlanmıştır. 

Fonumuzun Avantajları nelerdir?
fonbulucu GSYF Türkiye'nin ilk Kitle Fonlamasına dayalı girişim sermayesi fonu olarak bir ilki 
gerçekleştirmiştir. Girişim Sermayesi Yatırım Sistemi ile Paya Dayalı Kitle Fonlamasını 
birleştiren fonumuz, girişimcilere yeni kaynaklar sağlarken nitelikli yatırımcıların kitle 
fonlaması ile binlerce kişi tarafından doğrulanmış girişimlere yatırım yapmasını sağlayarak 
bu alanda farklı bir yaklaşım getirmiştir.

Fonbulucu GSYF'ye katılmak nitelikli yatırımcılar için çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu 
fondan katılım payı alan nitelikli yatırımcıların paya dayalı kitle fonlaması kampanyalarında 
başarılı olan girişimlere yatırım yapması sağlanıp, oluşturulan portföy sayesinde yatırım 
riskleri önemli ölçüde azaltılmaktadır. Kitle fonlamasının doğası itibarı ile girişimlerin takibi 
mevzuat dahilinde yapılırken girişimcilerin bireysel yatırımcıların desteğini de alarak ürün ve 
hizmetlerin pazar doğrulaması sağlanmaktadır.

Merkezi ve Etkin Yönetim

Operasyonel Rahatlık

Şeffaf ve Güvenilir Platform

Profesyonel Yöneticiler

Riski Dağıtan Portföy Yönetimi

Mal Varlığının Ayrılığı

Avantajları
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Kitle Fonlama(Crowdfunding) bütün dünyada 
çok hızlı büyüyen ve 2020 yılında 564 Milyar 
ABD Dolarını aşan bir fon talebi yakalamış 
yeni nesil bir girişimcilik finansmanı 
yöntemidir. 2020 yılında talep edilen fonların 
114 Milyar ABD Dolarlık kısmı toplanmış ve 
üç yüz binden fazla yeni işin doğmasına 
sebep olmuştur.

Paya Dayalı Kitle Fonlama (Equity veya Share 
Based Crowdfunding) ile girişimciler 
paylarının bir miktarını ihtiyaç duydukları 
finansman karşılığında yatırımcılara sunarak 
mini bir halka arz yaptıkları modeldir. Bu pay 
arzına mali bariyer olmadan herkes 
katılabilmektedir. 

Pay arzlarına yüksek katılım bir anlamda 
pazar doğrulaması anlamına gelmektedir. 
Aynı zamanda girişimden pay alan binlerce 
yatırımcı birer marka elçisi gibi çalışmaktadır. 

Ülkemizde 2017 Yılında SPK yasasına birkaç 
madde ilave edilerek konu yasallaşmış ve 
2019 yılında da SPK tarafından ikincil 
mevzuat yayınlanarak regülasyon 
tamamlanmıştır. Dünyada Kitle Fonlamasını 
regüle eden sekizinci ülke Türkiye’dir.

KİTLE FONLAMASI HAKKINDA

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Nedir?
Girişimci veya Girişimci Şirketinin ihtiyaç duyduğu finansman karşılığında 
paylarının bir kısmını yatırımcılar sunarak finansman toplamasıdır. 

Yasal Durum Nedir?
5 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan "7061 Sayılı 
Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 
ile konu yasallaşmıştır. 3 Ekim 2019 tarihinde de Resmî Gazetede Paya Dayalı 
Kitle Fonlaması Tebliği yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sistem Paydaşları Kimlerdir?
Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği kampsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Kitle 
fonlama platformları aracılığı ile toplanan fonu girişim şirketine aktarılana veya 
yatırımcılara iade edilene kadar emanetçi sıfatıyla bloke etmek için Takasbank’ı, 
sisteme kayıt olan bireysel ve kurumsal, yurtiçi veya yurtdışı yerleşik kişi ve 
kuruluşların kayıt işlemleri ile Kitle fonlama platformları aracılığı ile girişimlerin 
satılan paylarını yatırımcılar adına kaydileştirmek ve girişimcilerin ve 
yatırımcıların limitlerinin takibini yapmak için Merkezi Kayıt Kuruluşunu, kişilerin 
kimlik doğrulamalarını yapmak için E-Devlet sistemini ve tüm sistem paydaşları 
ile gerekli işlemleri gerçekleştirmek için de platformları görevlendirmiştir. 
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Üretim ya da teknoloji 
alanında faaliyet gösteren 
girişimciler ve/veya girişim 

şirketleri 
invest.fonbulucu.com 
üzerinden özel olarak 
hazırlanmış formları 

doldurarak başvuru yaparlar

Hazır olan başvurular 
Ön İnceleme sürecinden 

geçer. Gerekli 
değerlendirmeler yapılır 

ve Platform Yatırım 
Komitesine sunulur.

Platform Yatırım 
Komitesi üyelerinin 

çoğunluk oyunu alan 
kampanyalar 

invest.fonbulucu.com 
üzerinden yatırım 
turlarına başlar.

Kampanyalar en fazla 60 gün 
boyunca yayında kalır. Nitelikli 

ve Nitelikli Olmayan 
bireysel/kurumsal yatırımcılar 
ve fonlar girişim tarafından arz 
edilen paylardan satın alarak 

ön taleplerini bildirirler.

Kampanyada talep edilen fonun 
sağlanması durumda başarılı olarak 

tamamlanır ve Girişim Şirketi 
(Anonim Şirket) payları, 

yatırımcıların bildirdikleri ön 
talepleri oranında MKK tarafından 
kaydileştirilerek hesaplara dağıtılır. 
Bu işlemlerin ardından ve toplanan 

fon girişim şirketine aktarılır.

Yayınlanan 
kampanyaların geniş 

kitlelere daha etkili bir 
şekilde ulaşabilmesi için 

90 günlük bir iletişim 
planlaması hazırlanır ve 

adım adım uygulanır.

Kampanya için aktarılan 
fonlar Takasbank 

tarafından yatırımcı 
adına adına bloke edilir.

Kampanyada talep edilen fonun 
toplanamaması durumunda 

yatırımcıların ön talep esnasında 
ödedikleri tutarlar bir kesinti 

olmadan iade edilir.

KİTLE FONLAMASI SÜRECİ5



fonbulucu.com, kurulduğu günden 
bugüne kadar Reward Based 217 
Milyon ve Equity Based 1.2 Milyar 
TL’yi aşan fonlama talebi alarak 
girişimci ve yatırımcılara 360 
derece fayda sağlayan yenilikçi bir 
finansman ve yatırımcılık sistemi 
oluşturdu. 

Geçen kısa sürede Reward Based 
30 projeye 5 Milyon TL kaynak 
sağladı ve 11 Mayıs 2021 tarihinde 
başlayan Equity Based Sistemi ile 
de iki ayda 4.4 Milyon TL’den fazla 
fon topladı. Kampanyalar ve 
toplanan fonlar artarak devam 
etmektedir.

Türkiye ‘nin İlk Paya Dayalı Kitle Fonlama Kampanyasında %170 fazla fonlama!
Türkiye’de Paya Dayalı Kitle Fonlamasını hayata geçiren ilk platform olan fonbulucu.com 11 Mayıs 2021 tarihinde 
Türkiye’nin ilk Paya Dayalı Kitle Fonlama Kampanyasını yayınlayarak Promoseed isimli Biyoteknoloji Girişimi için ihtiyaç 
duyduğu fonun 1.7 katını 10 gün içerisinde toplamayı başardı. 250.000 TL’lik pay arzına karşılık 416.923 TL ön talep 
toplandı

600 ‘den fazla girişim 186 Milyon liradan fazla fon talebi bildirdi.
11 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 609 Girişim Şirketi toplamda 256.011.349 TL fon talebi bildirdi. 2021 yılı sonuna kadar 
fon talebinin 1 Milyar TL’yi bulması bekleniyor. 2021 yılı içerisinde 10 Milyon TL’lik fon toplanacağı tahmin edilen sistemde
2023 yılı sonu hedefi 1 Milyar TL işlem hacmi. 

INVEST PLATFORMU HAKKINDA6



Yenilikçi 
Fikirler

Yeniliklere 
Uyum 

Sağlayabilme 
Becerisi

Marka 
Oluşturabilme 

Potansiyeli

Operasyonel
Verimlilik

Girişimin 
Kurucuları ve 

Ekip

Katma Değer 
Yaratan Ürünler

GSYF YATIRIM KRİTERLERİ7



FON MEKANİZMASI

SERMAYE PİYASASI
KURULU

Yatırım Komitesi

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Nitelikli
Yatırımcılar

PAYA DAYALI KİTLE FONLAMA PLATFORMU

Fonun Ortak Olacağı
Üretim ve Teknoloji Girişim Şirketleri

Nakit

Katılma Payı

Kampanyalara Katılım

Fon Yatırım Havuzunun 
Oluşturulması

Fon Kuruluş Başvurusu

Fon Kuruluş İzniSaklama Kuruluşu

Kaydileştirme Kuruluşu

Fonun Risk Yönetimi

Fonun Bağımsız Denetimi

Fon Varlıklarının Değerlemesi

Emanet Yetkilisi

(BKY) MELEK YATIRIMCI AĞI

Nitelikli Yatırımcılar

Nitelikli, N. 
Olmayan ve 

Kurumsal 
YatırımcılarGirişim Şirket Hissesi

Kredi Kartı / EFT

Mevzuat Danışmanlık Hizmeti

Fon Muhasebe Yazılımı

Fon Katılım Hesabı

Teftiş ve İç Kontrol Hizmeti

Platform Kuruluş İzni

Melek
Yatırımcılar
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Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Özel Sermaye/ Risk Sermayesi Fonu Kurumlar Vergisi - Muaf. 
- Stopaj Vergisi %0

Türk Vatandaşları
Kar Payı + Ödeme - %10 stopaj vergisi uygulanmış olup, nihai vergidir

- Beyanname yoktur

Ticari Kazanç (Değer Kazanımı) - %10 stopaj vergisi uygulanmış olup, nihai vergidir
- Beyanname yoktur

Non-Turkish citizens

Dividend + Payment - 10% withholding tax has been applied and is the final tax
- No declaration

Appreciation - 10% withholding tax has been applied and is the final tax
- No declaration

Türk Şirketleri

Kår Payı + Ödeme - Stopaj vergisi %0 
- Kurumlar vergisinden muaf.

Ticari Kazanç (Değer Kazanımı) - Stopaj vergisi %0 
- %22 kurumlar vergisi

Yabancı Şirketler

Kår Payı + Ödeme - Stopaj vergisi %0 
- Beyanname yoktur.

Ticari Kazanç (Değer Kazanımı) - Stopaj vergisi %0 
- Beyanname yoktur.

VERGİLENDİRME9



FONA GİRİŞ

YATIRIM

OPERASYON

ÇIKIŞ &TASFİYE

FON SÜRESİ 2021 2022 2023 2024 2025

FONUN İŞLEYİŞ AŞAMALARI10



YATIRIM KOMİTESİ

Özel Güvenlik ve 
Girişimcilik sektörlerinde 

21 yıl tecrübe

Kamu ve Özel sektörde 
28 yıl tecrübe, UNDP 

Crowdfunding Advisor 

HAKAN YILDIZ

Katılım Bankacılığı 
veFinans alanında 35 

yıl tecrübe

M.EMİN ORAN

İşletme Yönetimi ve 
Gayrimenkul Yatırımlarında 

11 yıl tecrübe

MUSTAFA SAK

Fon Yönetimi ve 
Finans alanında 19 

yıl tecrübe

AHMET GÜDER

Sağlık, İlaç ve 
Girişimcilik sektöründe 

10 yıl tecrübe

DR.GÜVENÇ KOÇKAYA DOÇ.DR.M.NACİ EFE

11



Strateji invest.fonbulucu.com ’da yayınlanan kampanyalara katılarak girişim şirketlerine yatırım yapmak

Fon Süresi 5 yıl (3 yıl+2 yıl tasfiye)

Fona Katılım İlk 3 yıl boyunca her ay

Fondan Çıkış Fon süresi sonunda ya da tasfiye dönemi içinde (Katılma payları farklı bir nitelikli yatırımcıya transfer edilebilir)

Yönetim Ücreti 2% yıllık

Eşik Değer Enflasyon (Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi)

Performans Ücreti Eşik değerin üzerindeki artışın %25 ‘i

Asgari Katılma Payı Alım Tutarı 25.000 TL

Fon Bağımsız Denetimi PKF

Saklayıcı QNB

Değerleme Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Risk Yönetimi Risk Aktif

Fon Hedef Büyüklüğü TL 20.000.000 (minimum)

Vergi Gerçek kişilerde %10 stopaj (Katılma payını en az iki yıl elinde tutan gerçek kişiler için %0 stopaj)

GSYF ÖZET BİLGİ12
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Bu sunumda yer alan her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Maqasid Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir

şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu sunumda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, 

yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Sunumda yer alan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi

oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu

sunumda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan

ve/veya dolaylı zararlardan Maqasid Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sunumdan çıkarabileceğiniz yorumlar mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. 

Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

Saray Mah. Akgül Sok. No:1 D:31 EnPlaza
Ümraniye/İstanbul

Tel: +90 216 706 41 15

info@maqasid.com.tr

Beştepe Mah. Nergiz Sok. No:7/2 Kat:4 

Ofis: C11 Yenimahalle/Ankara
Tel: +90 312 504 08 08

info@reinves.com

Fon Katılım Payı Talepleriniz için Online ve 
Şimdi Başvurabilirsiniz.

https://reinves.com/ventures

https://reinves.com/ventures

