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Rapor Hakkında 
 
Global Kitle Fonlama Platformu Şirketi A.Ş. (fonbulucu”) 2021 
Yıllık Faaliyet Raporu,  27 Ekim 2021 Tarih ve 31641 Sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren KİTLE FONLAMASI 
TEBLİĞİ (III – 35/A.2) Platformların Faaliyetlerine İlişkin Esaslar 
Genel esaslar başlıklı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MADDE 11’in 16’ıncı 
fıkrası olan ‘Geniş yetkili aracı kurumlar hariç platformlar, 
TTK uyarınca hazırlanan 
finansal tablo ve 
raporlarını veya 4/1/1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu uyarınca 
hazırlanan yıllık finansal 
tabloları ile faaliyet 
raporlarını ilgili takvim 
yılını izleyen dördüncü ayın 
sonuna kadar Kurula 
gönderir ve internet sitesi 
üzerinden kamuya 
duyurur.’ hükmü gereğince 
hazırlamıştır.  
 
Bu Rapordaki tüm bilgiler Global Kitle Fonlama Şirketi A.Ş. 
yönetimi tarafından hazırlanmıştır. Global Kitle Fonlama 
Şirketi A.Ş. yönetimi, bu rapordaki bilgilerin işin adil ve doğru 
bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için gereken özeni 
göstermiştir. Bu raporda yer almayan fakat hissedarların 
işletmenin performansını ve beklentilerini anlamada uygun 
bulacağı bilgiler olabilir. 
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2021 KISA ÖZETİ 
 
 
EN ÖNEMLİ 3 FİNANSAL İSTATİSTİK 
 

✓ 515 Milyon Liradan fazla Yatırım Talebi 
✓ 24 Milyondan faza Toplanan Fon 
✓ 18 Başarılı Kampanya 

 
 
EN ÖNEMLİ 3 OPERASYONEL İSTATİSTİK 
 
✓ 11.600 ‘den fazla Kayıtlı Üye 
✓ 6.700’den fazla Kayıtlı Yatırımcı 
✓ %95 Kampanya Başarı Oranı 

 
 
STRATEJİK KİLOMETRE TAŞLARI 
 
✓ SPK Tarafından listeye alınma 
✓ GSYF Kurulması 
✓ Melek Yatırımcı Ağı Kurulması 
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Başkan’dan… 

Kurduğumuz Medeniyetlerde yardımlaşma ve ortak iş 
yapma kültürü en üst seviyede önemli sayılmıştır. İmece 
kültürü bunun en önemli yansımasıdır. Tarih boyunca 
yerleştiğimiz her coğrafyada ve ana vatanımızda girişimci bir 
bakış açısını benimsemiş ve icat çıkaran bir ata kültürü 
oluşturulmuştur. Tarihimize baktığımızda büyük başarılarla 
doludur. 

Girişimciliğin geliştirilmesi medeniyetler için bir var olmak 
yok olmak meselesidir. Bunu geliştirmek için tüm kaynaklara 
sahip olduğumuz asla unutulmamalıdır. 

İşte Yönetim Kurulumuz bu misyonu üstlenmiş ve hem ana 
vatanımızda hem de Osmanlı’nın yadigarı topraklarda 
girişimci bir nesil yetiştirmek, bu minvalde üretim yapan, ihracat yapan ve istihdam 
oluşturan müteşebbisleri desteklemektir yegane gayemiz. 

Fon arayan girişimlerin projeleri için gereksinim duydukları sermayeyi şirketlerine ait 
payları arz ederek gerçek ve tüzel kişişerin küçük miktarlarda katkı sağlamasıyla 
temin etmesini amaçlayan yeni bir internet tabanlı yöntem olarak tanımlanan Paya 
Dayalı Kitle Fonlaması oldukça yeni bir olgu gibi görünse de özellikle İslam Finansı 
içerisinde yer alan ‘Müşareke Temelli Sözleşmeler’ ile binlerce yıldır uygulanmaktadır. 
Bizim aynı prensipte ama yeni bir bakış açısı ile kurduğumuz bu sistemde, 
girişimciler finansmana hızlı, kolay, hakkaniyetli, teminatsız ve riba oluşturmadan 
ulaşırken, yatırımcılar da güvenli şekilde helal kazanç elde etme ve sosyal fayda 
sağlama fırsatı bulmaktadır. 

fonbulucu, ‘Kitle fonlaması’ kavramını çok geniş bir şekilde ele alan, bu kavramın 
kapsayıcılık yönünü ön plana çıkaran ve sermayenin dolayısı ile yatırımların tabana 
yayılmasını sağlayan bir bakış açısıdır aslında.  

Türkiye'deki bu konunun öncülerinden olmak ve paya dayalı kitle fonlamasının 
ülkemizde gerçekleştirdiğimiz iyi uygulamaları ile yaygınlaşmasını sağlamak bizim 
için büyük bir gurur kaynağıdır. 

Sistemin hayata geçirilmesini sağlayan başta Sermaye Piyasası Kurulu’na, 
Paydaşlarımız Merkezi Kayıt Kuruluşuna, Takasbank’a, turkiye.gov.tr ‘ye ve tüm 
emeği geçenlere bu vesile ile şükranlarımı sunarım. 

 

Dr. Yalçın Koçak 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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Genel Müdür’den… 

Üretmek ve üretene destek olmak 
motivasyonu ile çıktığımız yolda 2021 
hiç unutamayacağımız bir yıl olarak 
hafızalarımıza kazındı. Her biri kendi 
alanında ilk olan birçok önemli 
çalışmaya imza attık. Ülkemizin 
faaliyete geçen ilk paya dayalı kitle 
fonlaması platformu olarak girişimcilik 
ve yatırımcılık ekosisteminin ayrılmaz 
bir parçası olmak ve ekosistemi 
büyütmek için çok yoğun çalıştık. 
Çalışmalarımızın çıktıları hem 
rakamlara yansıdı hem de projesi 
fonlanan girişimcilerin heyecan ve 
motivasyon dolu yüzlerine. Yazdığımız 
her başarı hikayesinin ardından bir 

yenisi için odaklandık ve çalıştık. Lisansımızı aldığımız, ilk kampanyamızı 
yayınladığımız, GSYF oluşturduğumuz, Melek Yatırımcı Ağı kurduğumuz heyecan 
ve aksiyon dolu 2021 yılı verilerimizi bu rapor ile sizlerle paylaşmaktan memnuniyet 
duyuyoruz. 

11 Mayıs 2021 yılında Türkiye’nin ilk paya dayalı kitle fonlamasını platformumuzda 
yayınlamamızın akabinde oldukça hızlı bir büyüme gösterdik. 2021 yılı içinde 
toplam 21 girişimi platformumuzda yatırımcılarımız ile buluşturduk. Yıl içinde 
platformumuza kampanya oluşturmak için kayıt olan girişimlerin talep ettiği fon 
tutarı 515 Milyon TL tutarını aştı. Bu veri girişim ekosisteminin bir fonlanma 
enstrümanı olarak paya dayalı kitle fonlamasına göstermiş olduğu olumlu 
reaksiyonun çok önemli bir göstergesi olduğunu düşünmekteyiz. 

Kampanya gerçekleştiren girişimler 24 Milyon TL’yi aşan yatırım talebi aldı. Bu 
gösterge ise talep edilen fonun bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafında bir 
karşılığı olduğunu göstermesi açısından motivasyonumuzu güçlendiren en önemli 
kriterlerden biri olmuştur. Hedefine başarı ile ulaşan ve tebliğin olanak sağladığı ek 
fonlamayı da gerçekleştiren girişimlere toplamda 19.577.254 TL aktardık. Ülkemizin 
yeni tanıştığı bu sistemin henüz ilk yılda ürettiği bu sonuç paya dayalı kitle 
fonlamasına olan ilgiyi daha da artırdı. 

Platformumuzda kampanya gerçekleştiren girişimlerin kimi son gün fonlandı kimi 
ise rekor denilebilecek sürelerde. Başarılı kampanyaların ortalama süresinin ise 25 
gün olarak gerçekleştiğini gördük. Kitle fonlamasının en önemli değerlerinden olan 
ortak sayısı ise ortalama 712 olarak gerçekleşti. Girişimcilerin yalnız yola çıktığı bu 
girişimcilik serüveninde yüzlerce ortak ile yollarına devam edebilme fırsatı 
yakaladılar. 
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Maqasid Portföy Yönetimi ile kurduğumuz en önemli stratejik adımlarımızdan biri 
olan fonbulucu GSYF ile kampanya gerçekleştiren birçok girişimin hikayesine ortak 
olduk. fonbulucu GSYF Yatırım Komitesinin uygun bulduğu 8 girişime 1.428.673 TL 
yatırım yaptık.  

3D yazıcı teknolojilerinden artırılmış gerçekliğe, sağlık teknolojilerinden siber 
güvenliğe kadar birçok alanda faaliyet gösteren girişimlerin finansmana ulaşmasına 
vesile olduk.  

2021 yılında yatırımlarımıza iştirakimiz Reinves Capital çatısı altında da devam ettik. 6 
girişime toplamda 651.685 TL yatırım yaptık. Reinves Capital çatısı altında 
kurduğumuz Melek Yatırımcı Ağımız çalışmalarını oldukça aktif yürütürken, 
getirdiğimiz farklı ve dijital yaklaşımla üye sayımız 200’ü aşarak bir anda ülkemizin 
en büyük ağı oluverdik. 

Attığımız her stratejik adımlar ile girişimcilerin hikayelerine ortak olurken 
yatırımcıların yeni bir yatırım aracına kullanarak yatırım yaparken sosyal etkiyi de 
gözetebileceğini pek ala gösterdik.  

2021 yılının ardından bu raporun hazırlanıp sizlere sunulmasına kadar geçen sürede 
çok önemli büyüme rakamları kaydettik. 

✓ 2021 sonu verileri ile kıyasladığımızda, bu yazıyı yazdığım Nisan 2022 sonu 
itibari ile Üye sayımız 11.687 ’den 18.914 ’a çıkarak %61, 

✓ Yatırımcı Sayımız 6.707 ’den 10.714 ’e çıkarak %63, 
✓ Toplanan Fon 24.237.268 TL’den 54.208.268 TL’ye çıkarak %237, 
✓ Fon Talebi 515.364.313 TL’den 1 Milyar TL’ye çıkarak %197 gibi önemli 

büyümeler gösterdi. 
 
2022 Yılında hedefimiz olan 200 Milyon TL fonlamayı gerçekleştirmek için var 
gücümüzle çalışacak ve 2023 Yılında Milyar Liralık fonlamaları konuşuyor olacağız. 
 
En derin saygılarımla. 
 
Hakan Yıldız 
Y.K. Başkan V. ve Genel Müdür 
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BİZ KİMİZ? 
 
fonbulucu.com platformları, Anadolu’nun kadim geleneği imeceyi online 
platformlarda yeniden canlandırarak, Türkiye’de girişimcilik ve yatırımcılık 
ekosistemini geliştirmek ve sermayeyi tabana yaymak amacıyla 2016 yılında 
kuruldu. İlk olarak Ödül ve Bağış Temelli kitle fonlama modeliyle fikir, proje 
ve buluş sahiplerini, girişimlere finansal destek sağlayanlarla bir araya 
getirdi. 
 
3 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan Paya Dayalı Kitle Fonlama Tebliği 
çerçevesinde Paya Dayalı Kitle Fonlama Platform faaliyetlerini yürütmek 
isteyen şirketimiz tebliğe uygun olarak Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş.’ni 
kurmuş ve çevrimiçi platformun tüm tasarım, yazılım ve kodlamalarını şirket 
bünyesinde bulunan ekibi ile yaparak, MKK ve Takasbank ile entegrasyon 
testlerini gerçekleştirmek için Beta sürümünü 19 Mayıs 2020 tarihinde yayına 
almıştır. 
 
Tebliğ hükümlerine uygun olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Emanet 
Yetkilimiz İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile sözleşme yapmış ve 
sistem entegrasyonlarını başarı ile tamamlayarak gerekli beyan yazılarını 
almıştır. 

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nda altı gerçek kişi bulunmakla birlikte Yatırım 
Komitemiz beş üyeden oluşmaktadır. Tebliğ hükümleri gereği BKY lisansına 
sahip bir Yönetim Kurulu üyemiz aynı zamanda Yatırım Komitemiz üyesi olup 
ayrıca Yatırım Komitemizde SPK Düzey 3 lisansına sahip bir kişi de 
bulunmaktadır. Diğer yatırım komitesi üyelerimiz tebliğin hükmettiği 
özelliklere fazlasıyla sahiptir. Hem şirket hissedarımız hem Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Tebliğ’in 6. Maddesinde belirtilen şartları sağlamaktadır. Yatırım 
Komitesi üyelerimiz de Tebliğ’in 9. Maddesinde belirtilen şartları taşımaktadır.  

8 Nisan 2021 tarihinde de Şirketimiz SPK tarafından kitle fonlaması 
platformu olarak yetkilendirildi. Türkiye’de Paya Dayalı Kitle Fonlamasını 
hayata geçiren ilk platform olan şirketimiz, yatırımcı bariyerini 1 TL’ye 
düşürdüğü iş modeliyle Türkiye yatırımcı ekosistemine de yeni bir boyut 
kazandırmıştır. 
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Vizyonumuz 

Türkiye’nin yatırım ve fonlama merkezi olmak 

Misyonumuz 

Türkiye’de girişimcilik ekosisteminde en büyük sorun olan finansmana erişimi 
kitle fonlaması platformu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Melek Yatırımcı 
ağı araçları ile çözerken, yatırımcılığa da yeni bir bakış açısı getirmek.  
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Değerlerimiz 

Güvenilirlik 

fonbulucu faaliyet gösterdiği alanlarda sistem paydaşları ile hem girişimcilere 
hem de yatırımcılara güvenilir hizmetler vermektedir. Güvenilirlik en önemli 
varlığımızdır. 

İnsana Değer Vermek 

fonbulucu olarak verdiğimiz hizmetlerle girişimciye ve yatırımcıya 
sağladığımız fayda ile ekosisteme değer verdiğimiz gibi, birey olarak 
girişimcilere, yatırımcılara ve çalışanlarımıza verdiğimiz değeri tüm 
yaklaşımlarımızda göstermekteyiz.  

Başarılı Olma 

Sürdürülebilir büyüme ve faydalanıcı memnuniyetini ön planda tutan bir 
başarı ilkesi doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 

Kalite Odaklılık 

Faaliyet alanımızda her zaman uçtan uca en yüksek kaliteliyi üretmeyi 
hedeflemekte ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

Girişimcilik 

Sektörü, yenilikleri ve buluşları yakından takip ederek bu alanlarda yenilenmek, 
yeni girişimlerde bulunmak her zaman fonbulucu için girişimci bir ruh ile yola 
devam etme anlamını taşımaktadır. 

Yenilikçilik 

Yeni gelişmeleri ve teknolojileri tüm araçlarımıza adapte etmek kurulduğumuz 
günden bu yana prensiplerimizden olmuştur. 

Çevreye Saygı 

Gerek küresel ısınma ve iklim değişikliğinin Dünya üzerindeki etkileri, gerek 
Türkiye ekolojik yapısını göz önünde bulundurarak faaliyetlerimizi 
sürdürmekteyiz. 
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Hedefler 
 

Yeniliklere açık, ekip çalışmasına inanan, eğitimli personeliyle kaliteli hizmetler 
sunarak memnuniyeti ve güveni en üst seviyelere taşımak; sürekli 
iyileştirmelerle şirketimizin mevcut pazar payını arttırmak, ulusal ve 
uluslararası yasal düzenlemelere uygun olarak çalışmak, ulusal sektördeki 
kalıcılığını pekiştirmek ve fonbulucu adının kalite, güven ve üstün hizmet 
anlayışı ile beraber anılmayı sağlamak amacındayız. 

2022 yılında şirketimizin kurumsal yapısını genişleterek re-organizasyonla hem 
ekibimizi büyütmek hem de organizasyonumuzu daha güçlü bir hale getirmek 
için çalışmaları planlanmıştır. Çalışmalar kapsamında yeni birimler kurularak 
ekip büyütülecek, yeni ve daha büyük bir ofiste daha iç içe bir çalışma ortamı 
sağlanacaktır. 

2022 yılında Platformumuz yeni ofisinde, genişleyen birimleri ve ekibi ile 
birlikte hedeflerini de büyütmektedir. 

- Girişimci ilişkileri ekibinin de büyümesi ile 2022 yılında en az 40 
kampanya ve 150.000.000 fonlama hedeflenmektedir. 

- Fonlama sayısı ve rakamı ile birlikte fonlanan girişimlerin büyümesi de 
Platformumuzun hedefleri arasındadır. 

- Dijital pazarlama birimi kurularak bilinirliğimiz artırılacaktır. 

fonbulucu orta vadeli hedeflerinde 2023 yılı sonu itibarıyla 1 Milyar TL işlem 
hacmine ve 1 milyon kayıtlı üyeye ulaşmayı hedeflemektedir. Fonumuz 
fonbulucu GSYF kitle fonlama kampanyaları yapan girişim şirketlerinden 
fon yatırım komitesinin uygun bulduğu şekilde düzenli olarak paylar 
alacaktır. 2022 yılının son çeyreğinde globalde de bir platform ile hizmet 
vermek ve dünyanın her yerinden yatırımcıyı ve yabancı sermayeyi ülkemize 
çekmek fonbulucu’nun en önemli hedefleri arasında yer almaktadır.  
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Sermaye ve Ortaklık Yapısı 
 
Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. birden fazla ortaklı bir anonim şirkettir. 
Şirketin %50,1’i Kurucu Hakan Yıldız ‘a ve %49.9’u farklı Tüzel ve Gerçek Kişilere 
aittir. Şirketin tescil edilmiş kayıtlı sermayesi 6.000.000 TL olup, bu sermayenin 
tamamı ödenmiştir.  

 
Organizasyon Yapısı 
 

Şirketimiz kurulduğu 
günden bugüne kadar 
sürekli büyüyerek 
ilerlemiştir. Bu büyüme 
ile birlikte organizasyon 
yapısını geliştirmiş, 
kurumsal altyapısını 
oluşturmuştur.  

Şirketimiz Anonim Şirket 
gereğince Yönetim 
Kurulu tarafından 
yönetilmektedir. Yönetim 
Kurulumuz 1 başkan ve 5 
üyeden oluşmaktadır. 
Yalçın Koçak Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak 
görevine devam 
etmektedir. 

Yatırım komitesinde 5 
kişi görev almaktadır. 
Komite üyelerinin her biri 
kendi alanlarında bilgi ve 
tecrübe sahibi isimlerdir.  
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Hizmet Birimlerimiz 
 

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Birimi 

fonbulucu, güncellenen Kitle Fonlama Tebliği’ne uyumlu, etkin bir İç Kontrol 
ve Risk Yönetimi sistemi oluşturmuştur. İç Kontrol Birimi yıl içinde periyodik 
olarak merkez ve merkez dışı örgütlerin tüm iş ve işlemlerinde, yönetim 
tarafından onaylanmış olan strateji ve politikalara uygun, fonbulucu’nun risk 
algısına göre tesis ettiği İç Kontrol Prosedürleri ile düzenleyici ve denetleyici 
kurumların belirlediği yasal kurallar çerçevesinde verimli ve etkin bir şekilde İç 
Kontrol faaliyetlerini yürütmektedir.  
Yıl içerisinde vaka bazında denetim ve uyum faaliyetlerini yürütmektedir. İç 
Kontrol ve Risk Yönetim Birimi; SPK tarafından belirlenen yasal sınırlar ile 
kurumun risk algısına göre hazırlanan İç Kontrol Prosedürlerinin düzenli bir 
şekilde uygulanmasını tesis edecek şekilde faaliyetlerini yürütmektedir. 
Kurumun taşıdığı piyasa risklerini çeyrek periyotlarla RMD (Riske Maruz Değer) 
yöntemiyle takip ederek düzenli olarak Yönetim Kuruluna raporlamaktadır. 

Yatırım Komitesi 

Kitle Fonlama Tebliği’nin Yatırım Komitesi Madde 9 başlığında tanımlanan 
doğrultuda 6 kişilik bir yatırım komitesi oluşturulmuştur. Hakan Yıldız, Bülent 
Gümüş, Hüseyin Çiftçi, Emre Akgümüş, Vahit Altun ve Olcay Alptuğ Akdağ 2021 
yılında yatırım komitesi üyeleri olarak görev almışlardır. Olcay Alptuğ Akdağ 
2021 yılı Kasım ayında iş yoğunluğu nedeni ile yatırım komitesinden ayrılmıştır. 
8 Nisan 2021’de alınan SPK lisansı ile 2021 yılı içinde 24 girişim bütün formları 
eksiksiz doldurarak yatırım komitesinin onayına sunulmuştur. Bunlardan 22 
tanesi komite tarafından kabul edilmiştir. 2 tane girişim kampanyası komitenin 
gerekçelerini bildirmesi ile reddedilmiştir. 
Komite tarafından kabul edilen girişimlerin kampanyalarından 19 tanesi 
başarılı olmuş 2 tanesi başarısız olarak sonuçlanmıştır. Bu kampanyalardan 1 
girişim şirketinin fonlaması 2022 yılında devam etmiş ve 2022 yılı içinde 
sonuçlanmıştır. 
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Hukuk ve Mevzuat (Uyum) Birimi 

fonbulucu 8 Nisan 2021 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayınlanan 
karar ile Paya Dayalı Kitle Fonlaması yapmak üzere lisansını almıştır. Şirketin 
tabi olduğu tebliğ ve tebliğden doğan yükümlülüklerine dair gerekli 
incelemeler yapılmış, raporlamalar yönetim kuruluna sunulmuştur. Yönetim 
kurulu onayı ile mevzuata uygun olarak kurumsal altyapımız hukuki olarak da 
düzenlenmiş, bütün gereklilikler yerine getirilmiştir.  
Birim sorumlusu şirketimizin tabi olduğu bütün kanun, yönetmelik ve 
prosedürlere uyumlu bir şekilde gelişmesi ve operasyonel süreçlerini 
yürütmesini sağlamıştır. Bu kapsamda çıkan kanun ve kanun uyarınca 
düzenlemeler takip edilmiş ve Yönetim Kuruluna bilgi verilmiştir. 

Finans ve Muhasebe Birimi 

Şirketimiz kurulduğu günden bu yana muhasebe ve finans operasyonlarını, 
muhasebe standartlarına ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda başarıyla 
yürütmüştür. 
 
Bu kapsamda; Kamu otoritelerinin düzenlemeleri doğrultusunda finansal 
raporların hazırlanarak ilgili birimlere ve kamuoyunun bilgisine sunulmasının 
yanı sıra vergi yükümlülükleri de tam zamanında ve eksiksiz yerine getirilmiştir. 
 
 
Risk yönetim sistemimizle birlikte finansal riskleri azaltan ve şirket 
kredibilitesini yükselten politikalar benimsenmiştir. 2021 yılında 2022 bütçesi 
çalışılmış ve olası riskler de değerlendirilmiştir. Hazırlanan Özet Mali Tablolar 
web sitemizde ve faaliyet raporu beraberinde yayınlanmıştır. 

Bilgi Sistemleri ve Veri Güvenliği Birimi 

Yazılım gereksinimleri dikkate alınarak Test Sunucusu, yedek sunucu, ayna 
sunucu ve ana sunucu konfigürasyonları hazırlanmıştır ve ilgili sunucular 
tedarik edilmiştir.  
 
Felaket senaryoları kapsamında yedek sunucuların güvenliği, yedeğin 
işlenmesi ve saklanması ile yedekten geri dönme işlemlerinin tatbikatları 
yapılmış olup gerekli prosedürler ile ilgili personele bildirilmiştir. Olası felaket 
durumlarında prosedürler işleme alınarak sistemin sürekliliğinin sağlanması 
hedeflenmektedir. 
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Yazılımın kodlanması ve server güvenliğin sağlanması için gerekli yazılımlar ve 
donanımlar tespit edilerek tedarik edilmiştir. Kullanıcıların güvenliği de göz 
önünde bulundurularak intranetimizde veri güvenliği açısından risk 
oluşturabilecek tüm dış etkenler belirlenerek gerekli önlemler alınmıştır. 
Yazılımın kodlarının güvenliği ve versiyon takibinin daha sağlıklı yapılarak 
yazılımın sürekliliğin sağlanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda projede çalışan 
teknik personellerin koordinasyonunu da kolaylaştırmak amacıyla Git altyapısı 
kullanılmıştır.  
 
Sistemin bulunduğu sunucu yükü belirli periyotlarla test edilerek ilgili teknik 
personeli uyaracak şekilde bir bildirim altyapısı kurgulanmıştır. Bildirim 
sonrasında yüke bağlı olarak tespit edilen donanım veya yazılım ihtiyacı analiz 
edilmekte ve analiz neticesinde modifiye edilecek konfigürasyon serverlara 
derhal uygulanarak sistemin çalışma hızının etkilenmemesi sağlanmaktadır.  
 
KVKK gereklerini yerine getirmek amacıyla kullanıcıların tüm kişisel verileri veri 
tabanında ve uygulama içerisinde özel şifreli olarak saklanmaktadır. Aynı 
zamanda veriler gönderilirken ve alınırken özel transkriptler kullanılarak 
kullanıcıların verileri güvence altına alınmaktadır. Bunların yanı sıra 
kullanıcıların herhangi bir şekilde kişisel verileri ile ilgili kurumumuza ulaşmak 
istemeleri durumunda KEP adresi üzerinden iletişime geçmeleri sağlanarak 
bütün görüşmeler yasal olarak kayıt altına alınmaktadır. Aynı şekilde telefon 
görüşmeleri de sanal santral aracılığı ile kayıt altına alınarak kullanıcıların 
istekleri güvenceye alınmaktadır.  
 

Finansal takip için kurgulanan sistemde ana program Zirve Yazılım’dır. Tüm 
finansal kayıtlar Zirve yazılımında tutulmaktadır. Yazılım sürekli olarak günce 
tutulmaktadır. Belirli aralıklarla yazılımın ve yazılımın bulunduğu serverın 
yedekleri alınmaktadır. Yazılımın web servisleri ile platform üzerinde yapılan 
işlemler otomatik olarak yazılıma da aktarılmaktadır. Aynı zamanda yazılım 
üzerinden; Kitle Fonlama Sistemi üzerinden yapılan hareketler otomatik olarak 
tanımlı carilere ve hesaplara aktarılmaktadır.  
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Şirketin iş süreçleri ve dış bağlantılar ile yapılan ortak işlerin takibi, iç 
haberleşme ve süreçlerin hareketlerine bağlı dokümanların saklanması ve 
kolay erişimi için oldukça kullanışlı bir iş akış takip programı olan E-Flow tercih 
edilmiştir. Şirkette hareketi olan tüm süreçler E-Flow üzerinden takip 
edilebilecek şekilde kurgulama yapılmıştır. Personellerin izin isteklerinden, 
Kitle Fonlama Sistemi üzerinden gelen isteklerin takiplerine; finansal işlemlerin 
takibinden, satın alma işlemlerinin takibine kadar tüm süreçler burada 
tanımlanabilmekte ve takip edilebilmektedir. Sistemde bulunan tüm birimler 
yazılıma entegre olabilmekte ve herhangi bir kullanıcının eksikliği durumunda 
başka bir kullanıcı sisteme delege olabilecek şekilde kurgulama yapılmıştır. 

Yazılım Geliştirme Birimi 

Birim 2021 Yılı Mayıs ayında https://invest.fonbulucu.com/ olan 
platformumuzun ilk versiyonunu yayına almıştır. 11 Mayıs 2021 tarihinde ilk 
kampanya yayınlanmış ve birim kampanya süresince ve sonrasında yayınlanan 
ilk versiyonun geri bildirimleri takip etmiştir. Geri bildirimlerden yola çıkarak 
Haziran-Ağustos 2021 dönemi iyileştirme ve geliştirmelerle geçirilmiştir. Bu 
kapsamda; 

• Kullanıcıların bilgilerini gizleyebilme seçeneği  
• Yatırımcı kaydını kolaylaştırma 
• Admin paneli yetki geliştirmeleri 
• Kapanış hareketlerinin kolaylaştırılması 
• Yeni raporlama seçenekleri 

oluşturulmuştur. 
 
Yayına alındıktan sonra web sitemize iki kez siber saldırı denenmiştir. Alınan 
önlemler neticesinde saldırılar başarısız olmuştur. Herhangi bir veri sızması ya 
da veri kaybı yaşanmamıştır. Yine de güvenlik geliştirmeleri ve prosedürleri 
tekrar gözden geçirilmiş ve iyileştirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda; 
 

• Sitemiz bu süreçte iki kere saldırılı almıştır. Saldırılar 24.00-03.00 saatleri 
arasında gerçekleşmiştir.  

• Yapılan saldırılar neticesinde savunma ve yedekleme sistemleri 
güçlendirilmiştir.  

• Kullanıcı sayısı artışına karşılık cache geliştirme sayesinde sitenin 
hızlanması sağlanmıştır.  

 
 
 
 
 

https://invest.fonbulucu.com/
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Eylül 2021 yılında mobil uygulamamızın yazılım testleri tamamlanmıştır. 
Testler sonucunda alınan bildirimler üzerinde geliştirmeler yapılmaya devam 
edilmiştir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27 Ekim 2021’de yayınlanan Kitle Fonlaması 
Tebliği (III – 35/A.2) uyarınca tebliğde yapılan değişiklikler ile ilgili olarak 
çalışmalar hızla başlamış ve tamamlanmıştır. 
 
2022 yılı için yeni bir versiyon hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 2022 yılında 
Penetration testleri ve güvenlik testleri periyodik şekilde planlanmıştır. Mobil 
uygulama 2022 yılında yayına alınacaktır. İkinci versiyon çalışmalarının 2022 
yılının ikinci çeyreğinde bitmesi planlanmıştır. Yeni tebliğ ile birlikte gelen 
Borçlanmaya Dayalı Kitle Fonlaması yazılımı üzerine çalışmalar 2022 yılında 
başlayacaktır. 

Kurumsal İletişim ve Yatırımcı İlişkileri Birimi 

Birim, tüm kampanyalarda fonlama süresince kampanya sahibi girişimci veya 
girişim şirketinin başarıya ulaşması için çalışmıştır. 
Birim 11 Mayıs 2021 itibari ile ilk kampanya için çalışmaya başlamıştır. 
Faaliyetleri arasında; 

• Kampanya süreçlerinde yatırımcıların sistem ile ilgili ödeme sorunlarının 
giderilmesi 

• Yatırımcıların proje ile ilgili sorularının yanıtlanması, 
• Kampanya süresince girişimcilerle yatırımcıların bir araya gelmesini 

sağlayan özel yatırımcı buluşmalarının yapılması, 
 
2022 yılında yatırımcılarla girişimcileri farklı organizasyonlarla bir araya 
getirmeyi hedefleyen birimimiz bu konuda daha dijital çözümler üzerine 
eğilmiştir.  
 
Yatırım turu tamamlanan her kampanya sonrasında finansal kapanış işlemleri 
planlanmakta ve girişimciye tüm aşamalar ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. 
Birim bu kapsamda girişimcinin yatırımcıları ile ilişkilerinin yürütülmesi, pay 
ihracının yapılmasının sağlanması, pay ihracı sonrası tebliğden doğan 
yükümlülüklerin yerine getirilmesini ve bu yükümlülüklerin yatırımcılara 
duyurulması ile ilgili çalışmaktadır.  
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Yazılım geliştirme birimi ile birlikte de çalışarak bütün bu süreçlerin en hızlı, 
kolay, hatasız ve güvenli şekilde yürütülmesi için geri bildirimlerde bulunarak 
gelişmeleri takip etmektedir. 

Girişimci İlişkileri ve Kampanyalar Birimi 

Girişimci İlişkileri ve Kampanyalar birimimiz, yatırım turuna çıkmak isteyen 
girişimcilerin kampanyalarının hazırlık süreçleri ile ilgili olarak çalışmaktadır. 
Birim başvuran her girişimin doldurduğu kampanya formlarını dikkatle 
inceleyerek yatırım turuna çıkabilmesi adına gerekli bütün revizyonlar ile ilgili 
olarak geri bildirimi girişimciye sağlamaktadır. Bu aşamada her girişimci ile 
önce mail yolu ile iletişim kurulur ardından gerekli online görüşmeler organize 
edilmektedir. Kampanya formlarını dolduran her girişimci ile görüşmeler 
organize edilmekte ve yatırım turu için kampanya formlarını eksiksiz olarak 
dolduran girişimcinin yatırım turu öncesi yükümlülükleri ve yatırım turu 
süresince planlamaları için gerekli bilgilendirmeler bir plan dahilinde 
yapılmaktadır. 

Pazarlama Birimi 

Şirketimiz kurulduğu günden bu yana “fonbulucu” markası ile kitle 
fonlamasının Türkiye’de bilinirliğine yönelik çalışmalarını yürütmüştür. Bu 
noktada birçok ilde fiziki olarak konferans ve söyleşilere katılmıştır. Tüm 
dünyada etkisini gösteren Covid-19 pandemisi ile birlikte ise çalışmalarına ara 
vermemiş online ya da hibrit etkinliklerde kitle fonlamasının bilinirliği için 
çalışmaya devam etmiştir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 8 Nisan 2021’de lisansımızın verilmesi ve 11 
Mayıs 2021’de ilk Paya Dayalı Kitle Fonlaması kampanyasının yatırıma açılması 
ile birlikte pazarlama faaliyetlerimiz hem kitle fonlaması sistemi hem 
“fonbulucu” markası hem de yatırım turuna çıkan kampanyalarımızın 
duyurulması olarak 3 ana başlıkta toplanmıştır.  
 
Kampanyaların yatırım turlarının duyurulması için sosyal medya, basın 
bültenleri ve canlı yayınlar düzenlenmekte ve girişimcilerin / girişim 
şirketlerinin bu konuda çalışmalarına da destek verilmektedir. 
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Tabi olduğumuz Kitle Fonlaması Tebliği ölçüsünde reklam ve pazarlama 
faaliyetlerimiz düzenlenmiş ve bu doğrultuda çalışmalarımız yürütülmektedir. 
Şirketimizin etkin reklam ve pazarlama faaliyetleri için bir PR ajansı ile anlaşma 
sağlanmış ve çalışmalar ajans ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir. 

İdari İşler Birimi 

Birim gerek teknik gerek operasyonel birimlerin bütün faaliyetlerini 
yürütebilmesi için gerekli donanım, ekipman ve altyapıyı sağlamak için 
çalışmaktadır. 2021 yılında idari işler birimimiz gerekli altyapıyı sağlayarak bir 
çağrı merkezini hayata geçirmiştir. Çağrı merkezimiz haftanın altı günü 09:00-
18:00 arasında kesintisiz olarak hizmet vererek girişimci ve yatırımcıların tüm 
soru ve sorunlarına yanıt verilmektedir. 2021 yılında çağrı merkezimiz 29 saat 4 
dakika toplam görüşme yapmıştır. Bu görüşmelerde hem girişimcilerin hem 
de yatırımcıların bütün sorularına uzman kişilerce cevap verilmiştir. 
 
fonbulucu bünyesinde yer alan herkes için mail, mail imzası, kartvizit vb. 
çalışmalar kurumsal kimliğe uygun olarak tamamlanmıştır. Ofiste bulunan 
network altyapısı her çalışan için yüksek performans da kullanılacak şekilde 
düzenlenmiş ve daha verimli olan kablolu sisteme geçilmiştir. Yıl içinde şirket 
için gerekli olan bütün materyal ve yazılımların alım, kullanım ve eğitim 
süreçleri planlanmıştır. Personellerin özlük dosyaları düzenlenmiştir. 
 
Covid-19 sebebi ile kişilerin sağlığı için gereken kurallar belirlenmiş ve 
uygulanması için gerekli zemin oluşturulmuştur. Risk Yönetim Birimi 
tarafından hazırlanan “Salgın Hastalık Acil Durum Eylem Planı” uygulanmaya 
başlanmıştır. 
 
2022 yılında personel sayısının iki katına çıkarılması planlanmıştır. Buna uygun 
olarak birim, personelin ihtiyaç duyduğu donanımsal ve yazılımsal ihtiyaçları 
gidermiş, 2022 planlaması için uygun ofis ve teknik altyapı hazırlıklarına 
başlamıştır. Gerekli araştırmalar yapılarak büyümeye uygun bütçe çalışması 
yapılmıştır. 2022 yılı için İnsan Kaynakları Biriminin kurulması kararlaştırılmıştır.  

 



z 

 

20 

 

Kurumsal Yönetim ve İlkeleri 

Kalite Yönetim Sistemi 

Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. olarak IAS tarafından akredite edilmiş olan 
PCA (Partners Certificate Assurance)’dan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, 
ISO 2007:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 20000-1:2011 Bilgi 
Teknolojileri Hizmet Yönetim sistemi belgelerimiz, 09.06.2021 tarihinde 
yenilenmiş ve uygulamalarına devam edilmektedir. 

Uluslararası standartlar gereği yönetim sistemimiz ve dokümantasyon alt 
yapımız oluşturulurken standartların getirmiş olduğu prensipler temel 
alınmıştır. 

Benimsenen prensipler: 

- Müşteri Odaklılık 
- Liderlik 
- Çalışanların Katılımı 
- Süreç Yaklaşımı 
- Sürekli İyileştirme 
- Verilere Dayalı Karar Verme Yaklaşımı 
- İlişki Fayda 

Bu temel prensipler doğrultusunda Platform olarak hedef kitlemiz olan 
Girişimci ve Yatırımcılara verilen hizmetin eksiksiz olması, memnuniyetin 
sağlanması için azami gayret gösterilmektedir. Kalite gereği Platform olarak, 
kişilerden bağımsız kendi kendine çalışabilen bir sistem kurmayı hedeflemiş 
ve bütün teknik ve dokümantasyon alt yapımız bu doğrultuda geliştirilmiştir. 
Risk temelli yaklaşım gereği sürekli iyileştirme ilkesi sorunsuz bir şekilde 
çalışmaktadır.  
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Politikalar, Prosedürler ve Uygulamaları 

Platformumuz hem yönetim sistemi hem de SPK nezdinde gerekli olan politikalarını 
hazırlamış ve uygulamaya almıştır. Bunlar; 

- Bilgi Güvenliği Politikası 
- Değerlendirme Politikası 
- Çıkar Çatışması Politikası 
- Kara Para Aklamanın ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Politikası 
- Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası 

Bütün politikalarımız hazırlanırken uluslararası standartlar baz alınarak en geniş 
kapsamı ile hazırlanmıştır. Türkiye’de kalite belgelerini almış ve kurumsal 
dokümantasyonunu buna göre düzenlenmiş ilk platform fonbulucu olmuştur. 

Ayrıca, Platformumuz Kalite Yönetim Sistemi ve SPK mevzuatı gereği sistemin 
eksiksiz çalışması için gerekli prosedürlerini oluşturmuştur ve uygulamaya koymuştur. 
Bunlar; 

- Risk Yönetim Prosedürü 
- Bilgi Sınıflandırma ve Etiketleme Prosedürü 
- Yeni Bilgi Sistemleri ve Yapılan Geliştirme Prosedürü 
- Bilgiye Erişim Prosedürü 
- Bilgi Güvenlik İhlali Prosedürü 
- İş Sürekliliği Yönetimi Prosedürü 
- Bilgi Sistemleri Denetim Prosedürü 
- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Prosedürü 
- İzleme ve Gözden Geçirme Prosedürü 
- Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü 
- Kaynak Yönetimi Prosedürü 
- İç Tetkik Prosedürü 
- İyileştirme Prosedürü 
- Temiz Masa Temiz Ekran Prosedürü 
- Şifre Prosedürü 
- Fiziksel Güvenlik Prosedürü 
- Teçhizatı Elden Çıkarma Prosedürü 
- Bilgi İşleme Prosedürü 
- Teknik Açıklıkların Kontrolü Prosedürü 
- Virüslü ve Zararlı Yazılımlardan Korunma Prosedürü 
- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Prosedürü 
- Temiz Masa Temiz Ekran Prosedürü 

Prosedürlerin her birinde ilgili kişi ve birimleri tanımlanmıştır. Amacı, konusu ve 
kapsamı belirtilmiştir. Uygulama biçimleri de prosedürlerde açıklanmıştır. 
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Risk Yönetimi 

Platformumuz risk yönetimi için İç Kontrol ve Risk Yönetimi birimini 
kurmuştur. Birim olarak Platformun hem standart gereği hem de SPK gereği 
oluşan risklerini yönetmek için Risk Yönetim Prosedürünü oluşturmuştur. 

Risklerimiz iki ayrı grupta ele alınmıştır. İlki teknik faaliyetlerimiz gereği 
doğabilecek riskler, ikincisi ise Sermaye Piyasası faaliyetlerinden doğabilecek 
operasyonel risklerdir. Her iki risk tanımı için de riskler belirlenmiştir. Her risk 
için riskin etkisi ve olasılığı belirlenerek risk derecesi hesaplanmıştır. 
Hesaplanan risklerde derecelendirmelerine bakılarak kabul edilir olup 
olmadığı analiz edilmiştir. Kabul edilebilir olmayan riskler için düzeltici önleyici 
faaliyetler planlanmaktadır. 

Risk olasılıkları çalışmalar boyunca her birim tarafından güncel olarak takip 
edilmektedir. Olası risk gerçekleşmesi ya da yeni bir risk doğması durumunda 
İç Kontrol ve Risk Yönetim Birimi ile Üst Yönetime bilgi verilmektedir. 

Ayrıca 2019 yılı sonunda ortaya çıkan ve Mart 2020’de Türkiye’de ilk vakanın 
görülmesi ile ortaya çıkan salgın hastalık durumu için Salgın Hastalık Acil 
Durum Eylem Planı ve Uygulama Prosedürü hazırlanmış ve uygulamaya 
alınmıştır. Prosedür içerisinde uygulamadan sorumlu birim ve kişiler ile 
uygulama yöntemleri tanımlanmıştır. 
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2021 Yılı PR Çalışmaları 

Halkla İlişkiler faaliyetlerinin etkisini ölçümlemek için medya satın alma 
ajanslarının kullandığı “st x cm” kullanılarak “reklam eş değer” hesaplanmıştır. 
Ayrıca internet haber mecrasının önemli unsurlarından olan erişim sayıları da 
eklenmiştir. 
 

• Ocak 2021’de 5 basın haberi çıkmış, tiraj 167.034, reklam eş değeri 13.080 dolar 
olmuştur. İnternet haberleri ise 8 adet, erişim sayısı da 50.872 olarak gerçekleşmiştir.   

• Şubat 2021’de 6 basın haberi çıkmış, tiraj 227.106, reklam eş değeri 87.812 dolar 
olmuştur. İnternet haberleri ise 75 adet, erişim sayısı da 4.492.447 olarak 
gerçekleşmiştir.  

• Mart 2021’de 2 basın haberi çıkmış, tiraj 65.826, reklam eş değeri 1.257 dolar olmuştur. 
İnternet haberleri ise 11 adet, erişim sayısı da 13.121 olarak gerçekleşmiştir.  

• Nisan 2021’de 6 basın haberi çıkmış, tiraj 332,855, reklam eş değeri 7.979 dolar 
olmuştur. İnternet haberleri ise 107 adet, erişim sayısı da 3.121.938 olarak 
gerçekleşmiştir. 

• Mayıs 2021’de 11 basın haberi çıkmış, tiraj 701,899 reklam eş değeri 89.721 dolar 
olmuştur. İnternet haberleri ise 107 adet, erişim sayısı da 3.121.938 olarak 
gerçekleşmiştir. 

• Haziran 2021’de 6 basın haberi çıkmış, tiraj 366,692 reklam eş değeri 13.456 dolar 
olmuştur. İnternet haberleri ise 145 adet, erişim sayısı da 1.466.250 olarak 
gerçekleşmiştir. 

• Ağustos 2021’de 26 basın haberi çıkmış, tiraj 809,309 reklam eş değeri 135.888 dolar 
olmuştur. İnternet haberleri ise 288 adet, erişim sayısı da 1.532.044 olarak 
gerçekleşmiştir. 

• Eylül 2021’de 17 basın haberi çıkmış, tiraj 230.043 reklam eş değeri 41.589 dolar 
olmuştur. İnternet haberleri ise 322 adet, erişim sayısı da 2.051.172 olarak 
gerçekleşmiştir. 

• Ekim 2021’de 10 basın haberi çıkmış, tiraj 964.853 reklam eş değeri 191.467 dolar 
olmuştur. İnternet haberleri ise 35 adet, erişim sayısı da 10.148.753 olarak 
gerçekleşmiştir. 

• Kasım 2021’de 11 basın haberi çıkmış, tiraj 545.088 reklam eş değeri 15.956 dolar 
olmuştur. İnternet haberleri ise 203 adet, erişim sayısı da 2.801.243 olarak 
gerçekleşmiştir. 

• Aralık 2021’de 10 basın haberi çıkmış, tiraj 67.512 reklam eş değeri 4.436 dolar olmuştur. 
İnternet haberleri ise 318 adet, erişim sayısı da 5.036.308 olarak gerçekleşmiştir. 

• Ocak 2022’de 12 basın haberi çıkmış, tiraj 472.404 reklam eş değeri 98.847 dolar 
olmuştur. İnternet haberleri ise 325 adet, erişim sayısı da 12.041.791 olarak 
gerçekleşmiştir. 

• Şubat 2022’de 14 basın haberi çıkmış, tiraj 507.925 reklam eş değeri 24.790 dolar 
olmuştur. İnternet haberleri ise 272 adet, erişim sayısı da 4.278.419 olarak 
gerçekleşmiştir. 

• Mart 2022’de 7 basın haberi çıkmış, tiraj 269.055 reklam eş değeri 60.237 dolar 
olmuştur. İnternet haberleri ise 248 adet, erişim sayısı da 1.084.165 olarak 
gerçekleşmiştir. 
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Yıllık PR Çalışmalarının Değerlendirmesi; 
 
2021 yılında toplam 110 basın haberi çıkarken, tiraj 4.478.217, reklam eş değeri 
602.641 dolar olmuştur. İnternet haberi 2370 adet olurken, erişim sayısı 
30.714.839’a ulaşmıştır. 2022 yılı ilk 3 ayında ise basın haber adeti 33, tiraj 
1.249.384 ve reklam eş değeri 183.874 dolar olmuştur. Aynı şekilde internet 
haberi 845, erişim sayısı 17.404.375'dir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Basın Haber Adet 5 6 2 6 11 6 26 17 10 11 10 12

Basın Tiraj 167,034 227,106 65,826 332,855 701,899 366,692 809,309 230,043 964,853 545,088 67,512 472,404

Reklam Eş Değer (Dolar) 13,080 87,812 1,257 7,979 89,721 13,456 135,888 41,589 191,467 15,956 4,436 98,847

İnternet Haberi Adet 8 75 11 13 107 145 288 322 35 203 318 325

Erişim 50,872 4,492,447 13,121 691 3,121,938 1,466,250 1,532,044 2,051,172 10,148,753 2,801,243 5,036,308 12,041,791
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İŞTİRAKLERİMİZ 
 
Reinves Capital, fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Reinves Angels 
Melek Yatırımcı Ağının stratejik yönetimini sürdüren ve operasyonlarını 
yürüten yenilikçi bir yatırım şirketidir. fonbulucu GSYF, Paya Dayalı Kitle 
Fonlama Kampanyası yapan girişimlere yatırım yapmaktadır. fonbulucu 
GSYF, Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 
tarafından kurulmuş ve yönetilmekte olan bir fondur 

 

Reinves Capital (Reinves Danışmanlık A.Ş.) 

2021 yılında kitle fonlaması kampanyasına çıkan 6 girişime 651.685 TL yatırım 
yapmıştır. 

2021 yılında Reinves Capital çatısı altında Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından akredite edilmiş Melek Yatırım Ağı Reinves Angels kurulmuştur. 
 
2021 yılı içinde Reinves Angels Melek Yatırım Ağı üye sayısı 200’ü geçmiştir. 

 
fonbulucu GSYF 
 
2021 yılında MaQasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi iş 
birliği ile fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulmuştur.  
 
fonbulucu GSYF kitle fonlama kampanyası düzenleyen girişimlerin yatırım 
turlarına odaklanan bir fon olmakla birlikte bağımsız girişim yatırımları da 
yapmaktadır. 
 
2021 yılında fonbulucu GSYF, platformumuz üzerinde kitle fonlaması 
kampanyasına çıkmış 8 girişime toplamda 1.428.673 TL yatırım yapmıştır. 
 
fonbulucu GSYF’nin yatırım yaptığı girişimlerden bazıları 3D yazıcı 
teknolojileri, VR, sağlık teknolojileri, donanım teknolojileri, siber güvenlik gibi 
alanlarda faaliyet göstermektedir. 
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Diici (Dijital Girişimcilik Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.) 
 
diici, Türkiye’de girişimcilik ekostemini geliştirmek adına kurulan bir şirkettir. 
Ana faaliyet alanları, girişimci yetiştirmek, girişimlerin yatırım süreçlerine 
danışmanlık yapmak, girişimcilikle ilgilenen kişi ve kurumlara yönelik içerikler 
üretmek, etkinlik ve organizasyonlarla ekosistemin geniş kitlelere yayılmasını 
ve girişimciliğin daha çok benimsenmesini sağlamaktır.  
 
2021’in Ekim ayında kurulan firma, bugüne kadar 2000’den fazla girişimci 
adayına eğitim programlarıyla destek olmuş, oluşturduğu 500 saatten fazla 
içerik ile girişimcilik ekosistemine katkı sağlamıştır. Global Kitle Fonlama 
Platformu A.Ş ve fonbulucu yatırımcılarından aldığı 500.000 TL’lik yatırım ile 
de birlikte yoluna hızla devam etmektedir.  
 
Türk girişimcilerine inanarak çıktıkları yolda girişimcilik ekosisteminin daha 
fazla gelişmesini sağlamak, ekosisteme hizmet ederek kaliteli girişimler 
yetiştirmek ve sürdürülebilir olmalarını sağlamak adına 2019 yılından itibaren 
canla başla çalışan Diici platformuna gerekli eğitimlerin verilmesi amacıyla 
şirketin %10 payı alınarak iştirak edilmiştir.  
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YEREL VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ 
 
Uluslararası Tadamon Projesi 
 
Birleşmiş Milletler, İslam Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası 
Dayanışma Fonu ve 15 farklı uluslararası kuruluş ile beraber yürütülen 
‘Sivil Toplum Kuruluşlarının Yoksulluğu Azaltma Programlarının 
Güçlendirilmesi’ Projesi 
 
Proje 5 yıllık olup, 63.2 Milyon ABD Dolar bir bütçeye sahiptir. 2019 Yılı Ekim 
ayında Birleşmiş Milletler Toplantısında lansmanı yapılmıştır. Projenin ilk 
fazında D-8 ülkeleri olan İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, 
Mısır ve Nijerya'da Kitle Fonlaması Platformları kurularak tek merkezden 
yönetilecektir. İkinci fazında 57 ülkeye platform kurulumu 
hedeflenmiştir.  Proje tamamlandığında 1.3 Milyar nüfusun yaşadığı 
coğrafyada faaliyet yürütülecektir. 
 

Ankara Kalkınma Ajansı İş Birliği 

10 Kasım Çarşamba günü platformumuz, Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. ve 
Ankara Kalkınma Ajansı arasında kitle fonlama kampanyalarını desteklemek 
amacıyla tarihe geçen bir protokol imzalandı. Ankara Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Dr. Cahit Çelik, fonbulucu Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız, 
MaQasid Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed 
Abdulkarim, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Emin Oran ve Mustafa Sak, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansı yöneticilerinin katılım 
sağladığı imza töreniyle resmileşen iş birliği kapsamında, Ankara Kalkınma 
Ajansı’nın TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı’na 
başvuruları uygun bulunan girişimlere yapacağı toplam 5 milyon TL yatırım, 
fonbulucu GSYF aracılığıyla girişimlere aktarılması hedeflendi. 

TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı’na başvurup kabul 
edilen girişimler, fonbulucu paya dayalı kitle fonlama platformu üzerinden 
kampanyalarını online olarak yürüterek paylarının bir kısmını yatırımcılara arz 
edecek. Yatırım turunu fonbulucu üzerinden başlatan girişimlerden 
fonbulucu GSYF Yatırım Komitesi'nin uygun gördüğü girişimlere Ankara 
Kalkınma Ajansı ve fonbulucu GSYF ortaklığı ile en az 200 bin TL yatırım 
yapılacak. Bu finansmanın 50 bin TL’si kalkınma ajansının fonundan 
karşılanırken, 150 bin TL’si fonbulucu GSYF tarafından aktarılması 
planlanmıştır.  
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Ankara Kalkınma Ajansı öncülüğünde gerçekleşen bu model ile, girişim 
şirketlerinin ticarileşmesi ve ölçeklenmesi için büyük bir fırsat sunmuş oldu. 
Kurgulanan bu eş finans modeli, kalkınma ajanslarının girişimlere doğrudan 
yatırım yapması anlamında bir ilk olma niteliği taşımaktadır. 
 
 
Volitan Global - 10x Health Investment Club İş birliği 

2021 yılında Volitan Global ile fonbulucu arasında stratejik bir iş birliği 
protokolü imzalandı. Bu protokole göre Volitan‘ın kontrolünde bulunan 10x 
Health Investment Club’ın Türk Menşeili girişimlerine yapacağı yatırımlara, 
fonbulucu Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformu/fonbulucu GSYF Yatırım 
Komitelerince değerlendirilip uygun bulunanlara ortak yatırım imkanlarının 
değerlendirilmesi planlanmaktadır. 10x Health Investment Club konseptine 
uygun (Sağlık ve Teknoloji) olarak, fonbulucu ‘nun yatırım yaptığı, yapmak 
istediği, tespit edip değerlendirmeye aldığı ve platformunda listelenen 
girişimler ile ilgili Volitan’la bilgi paylaşımı yapılarak ortak yatırım imkanları 
değerlendirilmesi de protokolün önemli maddelerinden birini oluşturuyor. 

fonbulucu‘nun Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan akredite Melek Yatırımcı Ağı 
olan Reinves Melek Yatırımcı Ağı ile 10X Health Investment Club üyelerinin 
etkileşimlerinin sağlanması ve karşılıklı üyelik için üyelerin teşvik edilmesi, 
ortak tanışma toplantılarının organizasyonunun yapılması gibi çalışmalar da 
planlanmaktadır. 
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YÖNETİM KURULU TANITIM 
 
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu 
Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu 
tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır. Yönetim Kurulu 
üyelerimiz: 

 
Adı Soyadı Görevi Yetki Süresi 

Yalçın Koçak Yönetim Kurulu Başkanı 13.01.2023 
Hakan Yıldız Yönetim Kurulu Başkan Vekili 13.01.2023 

Umut Utku Taşdemir Yönetim Kurulu Üyesi 13.01.2023 
Dilek Seferoğlu Yönetim Kurulu Üyesi 13.01.2023 

Abdulhakim Coşkun Yönetim Kurulu Üyesi 13.01.2023 
Ahmet Teyit Keşli Yönetim Kurulu Üyesi 13.01.2023 

 
Dr. Yalçın Koçak, YK Başkanı 
22 Mart 1952 Sakarya ili, Adapazarı Merkez Karakalpak Mahallesi nüfusuna 
kayıtlı 3 çocuk babası. İlk okulu Sakarya İlkokulunda bitirdi. Öğretmeni çok 
ileri görüşlü Arapça ve Türkçe ’ye hakim aydın bir Atatürk Milliyetçisi Mediha 
Maner Hanımdı. Bizleri de kendi gibi yetiştirmeye azami özen gösterdi.Orta 
eğitim Adapazarı Ticaret Lisesi orta kısmında okudu. Sakarya Lisesini 66-
67’de bitirdi. Üniversite tahsili için İstanbul’a geldi. Yıldız Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliğine başladı. 74 mezunu oldu. Ekonomik hürriyeti olmayanların, 
fikir hürriyetine sahip olamayacakları gerçeğini çabuk öğrendi. Daha okulu 
bitirmeden başladığı, şantiye hayatıyla kısa zamanda işlerini büyüttü. İş ve 
meslek yaşantısı çok hızlı ve başarılı oldu. Milletvekilliği yıllarında 
memleketine hayırlı işler yapmak için var gücüyle çalıştı. Eğitim alanlarında 
birçok projeler yapmış olup Bulgaristan merkezli Balkan University Kurucu 
Başkanıdır. Avrasya Bir Vakfı Mütevelli heyeti ve Garbiyat Enstitüsü 
Başkanlığını yapmaktadır. 2017 yılında Asam Kendir Enstitüsünü kurdu ve 
Endüstriyel Kenevirin ülkemiz sanayisinde birçok alanda kullanımı için var 
gücüyle halen çalışmalarına devam etmektedir. 
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Hakan Yıldız, YK Başkan Vekili 
Ülkemizin SPK’ndan lisans alarak faaliyete geçen ilk paya dayalı kitle 
fonlama platformunun Kurucusu, Y.K. Başkan Vekili ve Genel Müdürü olan 
Hakan Yıldız, 1972 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de 
tamamladıktan sonra K.T.Ü. Turizm İşletmeciliği ve A.Ü. İşletme 
bölümlerinden mezun oldu. 16 yaşında ilk girişimini ve 23 yaşında ilk şirketini 
kuran Yıldız, birçok girişimcilik, ortaklık ve yöneticilik faaliyetlerinde bulundu 
ve daha çok kurduğu şirketleri yönetti. 
2003-2009 yılları arasında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığında 
görev alan Yıldız, Ataköy Marina, Türk Hava Yolları ve Erdemir A.Ş. gibi 
şirketlerde yöneticilik görevlerinde bulundu. 2009-2016 yılları arasında T.C. 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ndaki görevi ile eş zamanlı olarak 
Eltemtek A.Ş. ‘de Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 2016 yılı Nisan ayında 
kamu görevlerinden ayrılarak Global Markets Turkey’i kurdu ve Norveç 
merkezli Global bir IT şirketinde bir süre danışmanlık yaptı. 
Lisansı bir Melek Yatırımcı olan Yıldız, Hazine ve Maliye Bakanlığından 
akredite Reinves Melek Yatırımcı Ağının Başkanlığı görevini yürütmekte ve 
fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonununda Yatırım Komitesi Üyeliği 
yapmaktadır. 2016 yılından itibaren girişimlerin finansmana erişimi ve yeni 
nesil yatırım araçları konusunda çalışmalar yürütmekte ve Girişimcilik/Kitle 
Fonlaması üzerine birçok makalesi bulunmaktadır. Ayrıca UNDP tarafından 
Seçilmiş Crowdfunding Advisor olarak görev yapmaktadır. 

 
Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun, YK Üyesi 
ERBAN ve Reinves Melek Yatırım Ağı Üyesidir. Melek yatırımcı olarak birçok 
girişimde yer almaktadır. 1967 yılında Kayseri’de doğdu. 1985 yılında Erciyes 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde başlayan hekimlik hayatında aynı üniversitede 
1992 yılında mezuniyeti sonrası Radyoloji Anabilim dalında araştırma görevlisi, 
1997 yılında uzman ve öğretim görevlisi, 2008 yılında Radyoloji profesörü oldu. 
Uzmanlık sonrası yaklaşık 1,5 yıl Harvard ve Kaliforniya (San Francisco) 
Üniversitelerinde Çocuk Radyolojisi ve Çocuk Nöroradyolojisi eğitimi aldı. 
Erciyes Üniversitesi bünyesinde Çocuk Radyolojisi bölümünü ve Tıbbi 
Görüntüleme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini kurdu. Tıbbi 
Görüntüleme cihazlarının ülkemizde üretimi konusunda çalışmaktadır. 
Erciyes Üniversitesi hastanelerinde dört yıl süreyle Başhekim yardımcılığı ve 
Radyoloji Anabilim dalı başkanlığında bulundu. Türk Radyoloji Derneği, 
Pediatrik Radyoloji Çalışma Gurubu sekreterliği ve başkanlığında bulundu. 
Sağlık Bakanlığı tarafından Çocuk Radyolojisi Uzmanı unvanı verildi. 
İnovasyon ve teknolojiye özel ilgi göstermekte olup  
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Ekonomi Bakanlığı tarafından verilmiş “Melek Yatırımcı” sertifikası mevcuttur. 
Ulusal ve uluslararası her birinde ellinin üzerinde bilimsel yayın ve kırkın 
üzerinde davetli konuşma yapmıştır. Halen devam etmekte olan görevleri; 
Türk Radyoloji Derneği Başkanlığı, Çocuk Radyolojisi Derneği Başkanlığı, 
Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu 
Başkanlığı, Çocuk Radyoloji Bilimdalı Başkanlığıdır. Erciyes Üniversitesinde 
Araştırma Merkezlerini koordine etmektedir. 

Av. Dr. Ahmet Keşli, YK Üyesi 
Dr. Ahmet T. KEŞLİ, 1973 doğumlu olup Kayseri Lisesi sonrasında İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezundur. Marmara Üniversitesi Avrupa 
Birliği Enstitüsü’nden Avrupa Birliği Hukuku üzerine “Vertical Restraints in 
EC Competition Law” konulu tezi ile mastır derecesi almıştır. Ayrıca, “Kamu 
Özel Sektör İşbirliği - PPP Projelerinin Hukuku Rejimi” konulu tezi ile 
doktorasını yapmıştır. 
Dr. Ahmet T.KEŞLI, profesyonel yaşamında Atatürk Üniversitesi, Uludağ 
Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Beykent 
Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi gibi üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapmıştır. 
Group Law Firm Kurucu Ortağı, International PPP Platform Türkiye Kurucu 
Başkanı, Birleşmiş Milletler Yatırım ve Ticaret Merkezi Başkan Yardımcısı, 
Birleşmiş Milletler (UNECE) Altyapı Projeleri Uzmanlar Kurulu üyesi, Ticaret 
ve Fikri Sınai Haklar Mahkemeleri Bilirkişisi görevleri yürütmüştür. 
Gerek ülkemizde ve gerekse yurtdışında önemli kuruluşların ve projelerin 
hukuk danışmanlığını yapmakta, yaşayan ekonominin dinamik alanlarında 
çalışmaktadır. Akademik çalışmaları ile uygulamacılığını birleştirip, hukukun 
bugününü uygulayan, yarınına yön veren şekilde mesleğini icra etmektedir. 
Kitle Fonlaması, PPP Hukuku, Özelleştirme, Proje Finansmanı Hukuku, 
Finans Hukuku, Enerji Hukuku, Ticaret Hukuku, Uluslararası Ticaret, Tahkim, 
Fikri Mülkiyet Hukuku ve Rekabet Hukuku konularında çalışmakta olup, 
ulusal ve uluslararası alanda pek çok kitap, makale, yayın ve sunumları 
mevcuttur ve bu konularda Üniversitelerde Türkçe ve İngilizce dersler 
vermektedir. 
Dr KEŞLİ “Leading Lawyers” ve “Lawyer of the Year” ödüllerine layık 
görülmüştür. Ayrıca, başladığında Cumhuriyet tarihinin en büyük 
özelleştirme projesinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukuk 
danışmanlığını yapmak onuru dahil olmak üzere pek çok projeye katkı 
sağlamış bulunmaktadır ve ayrıca pek çok uluslararası kuruluş tarafından 
da yılın en iyi hukukçuları ödüllerine layık görülmüştür. 
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Umut Utku Taşdemir, YK Üyesi 
1986 yılında Kırıkkale'de doğdu. Ailesinin işi sebebiyle henüz 2 yaşında iken 
yerleştiği Antalya'da ilk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra Gazi 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdi. Üniversite döneminde 
yazılım ile ilgili çalışmaya başlamıştır. Yazılım proje yönetimi konusunda 
yeterli deneyim kazandıktan sonra 4 yıl TPAO'ya ait uluslararası devlet 
şirketlerinde görev almıştır. Sonrasında görev aldığı özel sektör projelerinde 
özellikle ERP yazılımları ve Web Teknolojileri konusunda proje yönetimi 
deneyimini artıran Umut Utku TAŞDEMİR halihazırda GMT Teknoloji Enerji 
ve Bilişim Sistemleri Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü görevini yönetmektedir. 
Ayrıca yazılım sektöründe birçok girişimin kurucusu ve ortağıdır. 
 

Dilek Seferoğlu, YK Üyesi 
1974 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’ da 
tamamlamış ve Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendisliği’ nden mezun 
olmuştur. Okul sonrası tütün endüstrisinde başlayan satış ve pazarlama 
görevine on üç yıl GlaxoSmithKline İlaç Sanayi A.Ş.’ de devam etmiştir. Satış 
ve pazarlama, kişisel gelişim, iş güvenliği ve kalite yönetimi konusunda 
birçok sertifikaya sahiptir. Yönetici olarak görevde bulunduğu özel şirketlerin 
ardından 2016 yılında Global Markets Turkey şiketinde kurucu ortak ve 
Pazarlama Direktörü olarak görev almıştır. Günümüzde girişimcilerin teşvik 
edilmesi ve desteklenmesi konularına önem vermektedir. Görevine 
fonbulucu.com adlı kitlesel fonlama platformunda Projeler Sorumulusu ve 
Girişimci Gazetesi’nde ise yönetici olarak devam etmektedir. Evli ve iki çocuk 
annesidir. 
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FİNANSAL ve OPERASYONEL PERFORMANS 
 

• 11 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye’nin ilk paya dayalı kitle fonlaması 
kampanyası platformumuz üzerinde başlamıştır. 

 
• 31 Aralık 2021 tarihi itibarı ile platformumuz üzerinde kampanya 

oluşturmaya başlayan girişimlerin talep ettiği toplam yatırım tutarı 
515.364.313 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 
• Yayınlanmış 21 kampanyanın 18’i başarı ile sonuçlanırken 2 tanesi ise 

hedeflenen fona ulaşamadığı için başarısız olarak kapanmıştır. 1 
kampanya ise 2022 yılında devam etmiş ve 2022 yılı içinde 
sonuçlanmıştır. 

 
• 2021 yılında 21 girişim şirketi platformumuz üzerinde kitle fonlaması 

kampanyası gerçekleştirmiştir. 
 

• 2021 yılı içinde kampanya gerçekleştiren girişimlerin bu kampanyalarda 
topladığı fon 24.237.268 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 
• 2021 yılı içinde yayınlanmış kampanyaların toplam yatırım hedefi 

18.325.000 TL olmuştur. 
 

• Girişim şirketlerine %20 ek fonlamalar da dahil olmak üzere 19.577.254 
TL fon aktarılmıştır. 

 
• Kampanyalarda gerçekleşen fazla fonlamaların toplamı olan 3.929.578 

TL kısmi iade yöntemi ile yatırımcılara iade edilmiştir. 
 

• Tüm kampanyalar içinde nitelikli yatırımcı oranı %30,18 olarak 
gerçekleşmiştir. 

 
• Toplanan fonun 7.094.243 TL’si nitelikli yatırımcılardan gelmiştir. 

 
• Hedeflediği fona ulaşan kampanyaların ortalama süresi 25 gün olarak 

gerçekleşmiştir. 
 

• Başarılı şekilde fonlanan girişim şirketlerinin kampanyalarında ortalama 
yatırımcı sayısı 712 olarak gerçekleşmiştir. 
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2021 Yılı İçinde Başarı ile Fonlanan Kampanyalar 
 
Girişim Şirketi İştigal Konusu Yatırım Miktarı 
Promoseed Akıllı Bakteri Teknolojisi 300.000 TL 
Sensiball VR VR Sanal Futbol Antrenman Platformu 960.000 TL 
Fernvaille BattleRoyale Türünde Oyun 516.000 TL 
Hamurla Donuk Hamur Ürünleri Üretip Satan 

Platform 
720.000 TL 

Bilge Tunga Eğitici Online Mobil Platform Oyunu 280.000 TL 
AiHear İşitme Testlerini Otonom yapan odyometre 

cihazı 
828.000 TL 

AuthTake Parolasız Kimlik ve Erişim Yönetimi Yazılımı 960.000 TL 
Classest Üniversite Öncesine Yönelik Online Eğitim 

Platformu 
797.767 TL 

ALPGEN Robotics Robotik Kodlama Seti 780.000 TL 
BukyTalk İngilizce Konuşma Pratiği Platformu 480.000 TL 
Arkerobox Dünya Mirasını Keşfettirmeyi Amaçlayan 

Arkeoloji Eğitim Seti 
1.248.487 TL 

Pastacıdan Tasarım Pasta Pazaryeri Mobil Uygulaması 960.000 TL 
Medibooth VR VR Meditasyon Platformu 1.110.000 TL 
Shopalm e-Ticaret Ödeme Çözümü 1.440.000 TL 
Byqee Her Türlü Bisikleti Elektronik Bisiklete 

Çeviren Donanım 
1.920.000 TL 

CranioCatch Diş Hekimliğinde Yapay Zeka Çözümü 1.260.000 TL 
Amazoi Tech İş Dünyasına Yönelik VR Simulasyon 

Çözümleri 
2.016.000 TL 

Co Print 3D Yazıcı Teknolojileri 3.000.000 TL 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://fnb.lc/promoseed
https://fnb.lc/sensiball
https://fnb.lc/fernvaille
https://fnb.lc/hamurla
https://fnb.lc/bilgetunga
https://fnb.lc/aihear
https://fnb.lc/authtake
https://fnb.lc/classest
https://fnb.lc/alpgen
https://fnb.lc/bukytalk
https://fnb.lc/arkerobox
https://fnb.lc/pastacidan
https://fnb.lc/medibooth
https://fnb.lc/shopalm
https://fnb.lc/byqee
https://fnb.lc/craniocatch
https://fnb.lc/amazoi
https://fnb.lc/coprint
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FİNANSAL TABLOLAR  
 
2021 Yılı Kesinleşen Finansal Tabloları 
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2022 İlk Çeyreğe İlişkin Performans Göstergeleri 
 
2021 Yılı itibari ile gerçekleşen faaliyetler güçlü bir başlangıçtır 
ve gelecek yıllarda elde edilecek başarı için bir gösterge 
niteliğindedir. 
 
Ülkemize yeni bir sermaye piyasa aracının kazandırılması konusunda 
şirketimiz öncü, piyasa yapıcısı ve üslendiği misyonun hakkını verebilen bir 
şirket olmuştur. 
 
2022 yılı için tüm hazırlıklarını titizlikle yapmış ve girişimcilik ekosisteminin 
geliştirilmesi için büyük bir gayretle çalışma azmine tüm hissedarları, yönetim 
kurulu, yatırım komitesi, üst yönetimi ve çalışanları ile hazırdır. 
 
2021 Yılından Bugüne Neler Oldu? 
 
Haziran 2021 ile Nisan 2022 arasında Üye Sayısında Artış 
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Haziran 2021 ile Nisan 2022 arasında Toplanan Fondaki Artış 

 
 
Haziran 2021 ile Nisan 2022 arasında Fon Talebindeki Artış 
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Haziran 2021 ile Nisan 2022 arasında Kayıtlı Yatırımcı Sayısındaki Artış 

 
 
Haziran 2021 ile Nisan 2022 arasında Üyelerin Ortalama Yatırım Tutarları(TL) 
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2022 Yılı 1. Çeyrek FİNANSAL TABLO ve RASYOLAR 
 

31.03.2022 TARİHLİ BİLANÇO 

(BALANCE SHEET) AKTİF (ASSETS) (TL) 

DÖNEN VARLIKLAR CURRENT ASSETS 17.018.904,47 

Hazır Değerler LIQUID ASSETS 14.597.558,88 

Kasa CASH AND CASH EQUIVALENTS 1.269,62 

Bankalar CASH IN BANKS 14.596.289,26 

Ticari Alacaklar TRADE RECEIVABLE 104.983,04 

Alıcılar BUYERS 13.679,91 

Verilen Depozito ve Teminatlar DEPOSITS AND GUARANTEES GIVEN 39.000,00 

Diğer Ticari Alacaklar OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES 52.303,13 

Diğer Alacaklar OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES 1.120.734,32 

Ortaklardan Alacaklar DUE FROM SHAREHOLDERS 255.325,00 

İştiraklerden Alacaklar DUE FROM AFFILIATES 864.406,00 

Diğer Çeşitli Alacaklar OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES 1.003,32 

Stoklar INVENTORIES 30.615,75 

Verilen Sipariş Avansları ADVANCES GIVEN FOR PURCHASES 30.615,75 

Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gelir Tah. EXPENSES AND REALIZED INCOME OF COMING MONTHS 649.908,93 

Gelecek Aylara Ait Giderler EXPENSES OF COMING MONTHS 649.908,93 

Diğer Dönen Varlıklar OTHER CURRENT ASSETS 515.103,55 

Devreden KDV. DEFERRED V.A.T. 26.310,01 

İndirilecek KDV V.A.T. TO BE REDUCED 467.021,02 

İş Avansları JOB ADVANCES 21.772,52 

DURAN VARLIKLAR FIXED ASSETS 4.524.589,78 

Mali Duran Varlıklar FINANCIAL FIXED ASSETS 110.867,57 

Bağlı Menkul Kıymetler LONG TERM SECURITIES 70.867,57 

İştirakler AFFILIATES 40.000,00 

Maddi Duran Varlıklar TANGIBLE FIXED ASSETS 106.985,09 

Demirbaşlar FURNITURE / FIXTURES AND FITTI 171.459,78 

Birikmiş Amortismanlar (-) ACCUMULATED DEPRECIATIONS -64.474,69 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar INTANGIBLE FIXED ASSETS 2.552.017,38 

Haklar RIGHTS 3.000.000,00 

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar OTHER INTANGIBLE FIXED ASSETS 6.343,00 

Birikmiş Amortismanlar (-) ACCUMULATED DEPRECIATIONS -454.325,62 

Gelecek Yıllara Ait Gid.ve Gelir Tahakkukları PREPAID EXPENSES FUTURE PERIO 1.754.719,74 

Gelecek Yıllara Ait Giderler PREPAID EXPENSES FUTURE PERIO 1.754.719,74 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI TOTAL OF ASSETS 21.543.494,25 
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31.03.2022 TARİHLİ BİLANÇO 

(BALANCE SHEET) PASİF (LIABILITIES) (TL) 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. SHORT TERM EXTERNAL RESOURCES 471.677,20 

Ticari Borçlar TRADE PAYABLES 124.828,77 

Diğer Ticari Borçlar  OTHER TRADE PAYABLES  124.828,77 

Diğer Borçlar OTHER   PAYABLES 169.042,19 

Ortaklara Borçlar DUE FROM SHAREHOLDERS 9.448,35 

Personele Borçlar DUE FROM STAFF 67.120,16 

Diğer Çeşitli Borçlar OTHER MISC.  PAYABLES 92.473,68 

Alınan Avanslar ADVANCES RECIEVED 1.537,30 

Alınan Sipariş Avansları ADVANCES RECEIVED 1.537,30 

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler TAXES AND OTHER LIABILITIES 52.444,49 

Ödenecek Vergi ve Fonlar TAXES AND FUNDS PAYABLE 19.787,57 

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri SOCIAL SECURITY DEDUCTABLE PAYABLE 31.458,92 

Ödenecek Diğer Yükümlülükler OTHER LIABILITIES 1.198,00 

Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gid. Tahakkuk INCOMES AND REALIZED EXPENSES OF COMING MONTHS 216,67 

Gelecek Aylara Ait Gelirler DEFERRED INCOME 216,67 

Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar OTHER SHORT- TERM EXTERNAL RESOURCES 123.607,78 

Hesaplanan KDV CALCULATED VAT 123.607,78 

ÖZKAYNAKLAR EQUITY 21.071.817,05 

Ödenmiş Sermaye PAID-UP CAPITAL 6.000.000,00 

Sermaye CAPITAL 6.000.000,00 

Sermaye Yedekleri CAPITAL RESERVES 15.000.000,00 

Diğer Sermaye Yedekleri OTHER CAPITAL RESERVES 15.000.000,00 

Geçmiş Yıllar Karları PROFIT OF PREVIOUS YEARS 69.807,24 

Geçmiş Yıllar Karları PROFIT OF PREVIOUS YEARS 69.807,24 

Geçmiş Yıllar Zararları (-) LOSSES OF PREVIOUS YEARS -758.027,78 

Geçmiş Yıllar Zararları LOSSES FROM PREVIOUS YEARS -758.027,78 

Dönem Net Karı (Zararı) NET INCOME FOR THE PERIOD      760.037,59 

Dönem Net Karı NET INCOME FOR THE PERIOD  760.037,59 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI TOTAL LIABILITIES 21.543.494,25 
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31.03.2022 TARİHLİ GELİR TABLOSU- INCOME STATEMENT  

BRÜT SATIŞLAR GROSS SALES 1.061.429,74 

Yurtiçi Satışlar Domestic Sales 684.444,91 

Diğer Gelirler Other Income 376.984,83 

SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) SALES DEDUCTIONS -2.542,38 

Satıştan İadeler (-) Sales Returns -2.542,38 

NET SATIŞLAR NET SALES 1.058.887,36 

SATIŞLARIN MALİYETİ (-)  COST OF SALES   -195.907,76 

Satılan Hizmet Maliyeti (-) Cost of Services Rendered -195.907,76 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI  PROFIT OR LOSS FROM GROSS SALES 862.979,60 

FAALİYET GİDERLERİ (-)  OPERATING EXPENSES -942.725,90 

Pazarlama. Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Marketing-Selling & Distribution Exp. -44.056,57 

Genel Yönetim Giderleri (-) General Administr. Exp. -898.669,33 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI  OPERATING PROFIT OR LOSS -79.746,30 

DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR  INCOME/ PROFIT FROM OTH.OP. 839.836,63 

Kambiyo Karları Profit From Foreign Currency 829.775,11 

Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar Other Operational Incomes 10.061,52 

DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD. VE ZARAR (-) EXP. AND LOSSES FROM OTH. OP. -54,43 

Kambiyo Zararları (-) Exchange Rates Losses -54,43 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR INCOME/ PROFIT FROM OTH.OPERATIONS   760.035,90 

OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR  NON-OPERAT. REVENUES / PROFITS 2,46 

Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Other Non-Operat. Revenues / Profits 2,46 

OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)  EXTRAORD. EXPENSES&LOSSES -0,77 

Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-) Other Extraord.Expenses&Losses -0,77 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI INCOME OR LOSS FOR THE PERIOD    760.037,59 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI NET PERIOD PROFIT 760.037,59 
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31.03.2022 TARİHLİ FİNANSAL ORANLAR 
 
LİKİDİTE ORANLARI: 
İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek, cari durumunu belirlemek ve çalışma 
sermayesinin yeterli olup olmadığını tespit amacıyla kullanılır. 
 
Cari Oran, oranın 1,5-2 arasında olması beklenmekte olup, oranın yüksek olması işletmenin 
borç ödeme gücünü gösterir. 
 
Likidite Oranı, işletmenin her 1 TL’lik KVYK karşılığında kaç liralık Dönen Varlığı 
olduğunu gösterir ve bu oranın en az 1 olması beklenir. 
 
Nakit Oranı, oranın 0,20 değerinin altına düşmemesi genel kabul görür. 
 

ORANLAR FORMÜL STANDART ŞİRKETİMİZ 
Cari Oran Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1,5-2,00 36,0800 
Likidite 
Oranı Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vad. Yab. Kay.   1,00 36,0168 

Nakit Oranı 
Hazır Değerler + Menkul Kıymetler / Kısa Vad. Yab. 
Kay. 0,20 30,9482 

 
MALİ YAPI ORANLARI:   
İşletmenin kaynak yapısını oluşturan öz kaynakları ile çeşitli yabancı kaynakları arasındaki var 
olması gereken dengeyi analiz etmekte kullanılır. 
 
Yabancı Kaynak Oranı (Finansal Kaldıraç), işletmenin aktiflerinin ne kadarlık kısmının yabancı 
kaynaklar ile finanse edildiğini gösterir. Oranın maksimum 0,60 bandının üzerinde oluşu 
firmayı riskli kategoriye sokar. 
 
Öz Kaynak Oranı, varlıkların yüzde kaçının işletme sahip ve ortakları tarafından finanse 
edildiğini ortaya koyar. Oranın yüksek olması işletmenin borçlarını ödemede herhangi bir riske 
sahip olmadığını kanıtlar. 
 
Finansman Oranı, işletmenin mali bağımsızlık derecesini gösterir. Oranın en az 1 olması istenir. 
KVYK Oranı, firmanın iktisadi varlıklarının yüzde kaçının KVYK ile finanse edildiğini gösterir. Bu 
oranın 1/3’ü (0,33) aşmaması genel kabul görür. 
 
UVYK Oranı, firmanın iktisadi varlıklarının yüzde kaçının UVYK ile finanse edildiğini gösterir. Bu 
oranın 1/6’yı (0,16) aşmaması genel kabul görür. 
 

ORAN FORMÜL STANDART ŞİRKETİMİZ 
Yabancı Kaynak Oranı Toplam Yab. Kay. / Pasif Toplamı 0,50-0,60 0,0219 
Öz Kaynak Oranı Öz Kaynaklar / Aktif Toplamı 0,30-0,50 0,9756 
Finansman Oranı Öz Kaynaklar / Toplam Yabancı Kay. 1,00-2,00 44,670 
KVYK Oranı KVYK / Pasif toplamı 0,33 0,0219 
UVYK Oranı UVYK / Pasif Toplamı 0,17 0,0000 
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