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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.

Maqasid Portföy , Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından lisanslı bir gayrimenkul ve girişim
sermayesi portföy yönetim şirketidir.

MAQASİD PORTFÖY



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
değerin oluşmasını sağlar. 

MAQASİD PORTFÖY

YATIRIM FONLARI

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

MÜŞTERİ ODAKLILIK

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

YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR1 2 3

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.

YATIRIM SÜRECİ4



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. 

fonbulucu



fonbulucu paya dayalı kitle fonlama platformu e-Devlet, 
Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ödeme kuruluşu
entegrasyonları ile startup yatırımcılığını tamamen dijital hale 
getirerek dakikalar içerisinde EFT ya da Kredi Kartı yönetimi ile
gerçekleştirilmesine olanak sağlamıştır.

fonbulucu platformu üzerinde 11 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenen
ilk yatırım turunun ardından 20 aylık süreçte toplam 56 girişimin
gerçekleştirdiği başarılı yatırım turu ile 242 Milyon TL’ye yaklaşan
fonama hacmine ulaşılmıştır. Ocak 2023 itibarı ile 43.000’i aşan
yatırımcı üyesi ile Türkiye’nin lider ve pazar yapıcısı platformu
fonbulucu, 2023 yılı sonunda 1 milyar TL fonlama hacmine
ulaşmayı hedeflemektedir.

fonbulucu ile ilgili daha detaylı bilgiye ve aktif yayınlanan
kampanyalara fonbulucu.com adresinden ulaşabilirsiniz.

242
Milyon TL

Fonlama

fonbulucu

43.000+
Yatırımcı Üye

https:/fonbulucu.com


SEKTÖRE GLOBAL BAKIŞ

Tarım Gıda Teknolojileri
sektöründe 2021 yılında
gerçekleşen yatırımlar 51,7 
Milyar Doları buldu. 2021 yılında
bu alanda gerçekleşen
yatırımların sayısı ise 3.155 oldu. 
Tarım Biyoteknolojisi, Çiftlik
Yönetim Yazılımı ve Algılama, 
Çiftlik Robotları ve Ekipmanları, 
Biyoenerji ve Biyomalzemeler, 
Yeni Tarım Sistemleri, Tarım
Ticareti Pazar Yerleri, Yenilikçi
Gıda gibi son kullanıcıdan çok
iş modelinin temelini oluşturan
sektörlerde gerçekleşen
yatırımlar ise toplam yatırımın
%35’ini oluşturmaktadır. Mağaza
İçi Restoran ve Perakende
Teknolojisi, 

Çevrimiçi Restoranlar ve Yemek
Setleri, e-Market, Restoran Pazar
Yerleri, Ev ve Yemek Pişirme
Teknolojisi, Bulut Perakende
Altyapısı gibi son kullanıcıya
dokunan yatırımlar ise 2021 
yılında yatırımların %62’sini 
oluşturmuştur. Bu alan yapılan
yatırımlar her sene hızla
artmaktadır. 2015 yılında tarım
gıda teknolojileri alanında
yapılan yatırımlar 10,9 Milyar
dolarken 2021’de yaklaşık 5 
katına çıkarak 51 Milyar doları
aşmıştır. Yapılan yatırımların
yarısına yakını Amerika’da
gerçekleşmiştir. Amerika’yı ise 
Asya , Asya’yı ise Avrupa takip 
etmiştir.

Kaynak:  2022 AGRIFOODTECH INVESTMENT REPORT | AGFUNDER.COM



2021 yılında 30’u aşkın satın
alma ve birleşme
gerçekleşmiştir. 18 girişim
ise halka arz olmuştur.

Ülke bazında ise en fazla yatırımı 21 milyar
dolar ile Amerika’da yerleşik girişimler almıştır. 
Amerika’yı 7,3 Milyar Dolar yatırım ile Çin ve 4 
Milyar dolar ile Hindistan takip etmiştir. 

Ülkemizde e-grocery olarak tabir edilen
girişimlere yapılan yatırımların da etkisi ile 2021 
yılında 1 milyar dolarlık yatırım ile Türkiye tarım
ve gıda teknolojileri alanında yapılan
yatırımlarda dokuzuncu sırada yer almıştır.

SEKTÖRE GLOBAL BAKIŞ

Kaynak:  2022 AGRIFOODTECH INVESTMENT REPORT | AGFUNDER.COM



SEKTÖRE GLOBAL BAKIŞ

2021 yılında tüm dünyada
yapılan girişim sermayesi
yatırımlarının %8’i tarım ve
gıda teknolojileri
girişimlerine yapılarak bu
alanda rekor seviyeye
yükselmiştir. 2012’de ise bu
oran %5,25 oranında
gerçekleşmiştir.** 2021 
yılında tarım-gıda
teknolojileri ve ürünleri
pazarının global büyüklüğü
494,5 Milyar Dolar olarak
gerçekleşmiştir. Yapılan
araştırmaya* göre 2030 
yılında 995,5 Milyar Dolar’a
ulaşması beklenmektedir. 

2023 yılı ile 2030 yılları
arasında yıllık bileşik
büyüme oranının ise %10,51 
olacağı tahmin
edilmektedir. Bir diğer
veriye** göre ise tarım
teknolojileri dikeyinde 2012 
ile 2021 yılları
karşılaştırıldığında, 2021 
yılında 2012 yılına göre
tarım teknoloji girişimlerinin
aldığı toplam yatırım 20 
kat*** daha fazla olduğu
görülmektedir.

* Food And Agriculture Technology And Products Market Size And Forecast – Verified Market Research

** https://agfundernews.com/venture-funding-agrifoodtech-accounted-for-8-of-total-in-record-breaking-2021-data-snapshot

*** https://www.mckinsey.com/industries/agriculture/our-insights/how-agtech-startups-can-survive-a-capital-drought

https://agfundernews.com/venture-funding-agrifoodtech-accounted-for-8-of-total-in-record-breaking-2021-data-snapshot
https://www.mckinsey.com/industries/agriculture/our-insights/how-agtech-startups-can-survive-a-capital-drought
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Tarım girişimlerinde bu oran
%13’de kalmakla beraber
yatırım sayısında %26’lık bir
artış söz konusudur. Bu 
alanda daha fazla yatırım
alan girişim olmasının tarım
teknolojileri dikeyine yatırımcı
ilgisini gösteren bir faktör
olabilmektedir. 2022 yılında
tarım teknolojilerinde 33 exit 
gerçekleşmiş olup 32 adedi
satın alma ve birleşme ile
olurken 1 adet halka arz
gerçekleşmiştir. 2022 yılında
en fazla yatırım alan
girişimlerin odaklandığı
alanlar ise

Tarım teknolojileri dikeyinde ilerlediğimizde 2022 
yılında tüm dünya ekonomisindeki beklentiler ve 
yatırımların yavaşlaması ile birlikte startup 
yatırımlarında* %35’lik bir düşüş gözlemlenmiştir.

SEKTÖRE GLOBAL BAKIŞ

alternatif protein, yem üretimi, 
gıda ileri dönüşümü ve içerik
maddeleri olmuştur. Bu 
alanda 160 yatırım ile 2,2 
Milyar dolarlık fonlama
gerçekleşmiştir. Bu istatistiği
takip eden ikinci en büyük
yatırım alanı kontrollü çevre
tarımı kategorisi olmuştur. 
2021 yılına göre en büyük artışı
gösteren segmentlerden ikisi
ise iklim izleme ve karbon
trading kategorileridir.

https://www.croplife.com/precision-tech/2022-agtech-venture-capital-investment-and-exit-roundup/



Tüm Dünya’da olduğu gibi tarım ve gıda
ürünleri hane halkı ve işletmelerin
harcamalarında en fazla paya sahip olan
alanlardan biri olarak yer alıyor. Pandemi
sırasında ve sonrasında düşen arz sebebiyle
Dünya’da yaşanan fiyat artışlarının etkisi ile
tarımsal üretime olan gereksinimin önemi daha
net anlaşılmıştır. Ülkemizde 2022 yılında tarım
ihracatında rekor kırılan bir yıl olmuştur. 2022 
yılında tarım ihracatı %15,3 artarak 34 Milyar 246 
milyon dolara çıkmıştır.* Ayrıca tarım ihracatı
toplam ihracatın %13,5’luk kısmını oluşturmuştur. 
Bu veriler arasında 4 Milyar 66 Milyon dolar
ihracat rakamı ile su ürünleri ve hayvansal
mamüller de dikkat çekmektedir. Tarımsal
farkındalığın artması ile birlikte ülkemizde de 
tarım ve gıda girişimlerinin sayısının arttığı
görülmüştür. Bu alanda daha fazla girişimin
oluşabilmesi için gereken fon kaynaklarının
oluşması da oldukça kritik öneme sahiptir.

ÜLKEMİZDE TARIM

* Türkiye İhracatçılar Meclisi İhracat Verileri

Fonumuzun amacı tarımsal, 
hayvansal üretimler, gıda ve su 
üretimi ve ilgili teknolojileri 
alanlarında çalışan girişim 
şirketlerinin finansmanıdır.



Girişim
Sermayesi
Yatırım
Fonu nedir?

GSYF

GSYF, kanun hükümleri uyarınca nitelikli
yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan
para ya da iştirak paylarıyla, pay sahipleri hesabına, 
inançlı mülkiyet esaslarına göre, girişim sermayesi
yatırımları ve mevzuatın izin verdiği diğer finansal
varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek
amacıyla Kuruldan faaliyet izni alan portföy
yönetim şirketleri ve girişim sermayesi portföy
yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile süreli
olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal 
varlığıdır. Sadece nitelikli yatırımcıların yatırım 
yapabildiği Girişim Sermayesi Yatırım Fonları 
aşağıda verilen özet niteliklere sahiptir.

GSYF toplam değerinin asgari

%80’ı
girişim sermayesi

yatırımlarından oluşacaktır.

GSYF portföyündeki
varlıkların bağımsız

bir portföy saklayıcısı
tarafından saklanması

gerekmektedir.

Nitelikli yatırımcılar tarafından farklı
tarihlerde ödenmek üzere GSYF’ye
kaynak taahhüdünde bulunulması

düzenlenmiş olup, nitelikli
yatırımcılardan tahsil edilecek toplam

kaynak taahhüdünün asgari tutarı

25 milyon TL
olarak belirlenmiştir.



fonTAR NEDİR?

fonTAR tarım, gıda, hayvancılık ve içecek sektörlerinde
yer alan potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmayı
planlayan Girişim Sermayesi Yatırım Fonudur. 

fonTAR geleneksel yatırım kanallarının aksine
yatırımlarını paya dayalı kitle fonlamasının gücü ile
birleştirerek binlerce yatırımcının ortak olduğu
girişimlere yatırım yaparak fonlamanın etki gücünü bir
sinerji oluşturarak artırmayı hedefler. Tarım, gıda, 
hayvancılık ve içecek sektöründe yer alan girişimler
GSYF yatırımı alırken projelerini kitle fonlaması sistemi
ile yatırımcılara arz ederken ürün ve pazar
doğrulaması da yapmaktadır. 

Hem ülkemizde hem de dünya’da artan popülasyona
doğru orantılı oluşan tarımsal ürün, hayvansal ürün ve 
gıda – içecek ihtiyacını inovatif iş modelleri ve 
yöntemlerle geliştirmeyi hedefleyen girişimlere
yatırımın yanısıra ihracata yönelik katma değerli
tarımsal üretime de ortak olmayı planlayan fonTAR
finansman modeli bir devrim niteliğindedir. 

Tarımsal Üretim ve
Üretim Teknolojileri

Et-Süt Üretimi ve
Üretim Teknolojileri

Su–Sıvı Gıda Üretimi ve
Üretim Teknolojileri

Gıda ve Su

Tarım

Hayvancılık



Fonumuzun planlanan ana yatırım stratejisi
öncelikli olarak tarım, gıda, hayvancılık ve 
içecek sektörlerinde faaliyet gösteren
şirketlere yatırım yapmaktır.

Fon Stratejimiz

10 Yıl Yatırım ve 2 Yıl Tasfiye ile birlikte
toplam: 12 Yıl

Fonumuzun Süresi

Talep süresi 9 ay olarak planlanmıştır. Fakat
fondan katılım payı almak için mimimum
tutar aşağıdaki şekilde her 3 aylık dönemde 
kademeli olarak artmaktadır.

• İlk 3 ay minimum tutar 50.000 TL. 
• İkinci 3 ay minimum tutar 100.000 TL. 
• Üçüncü 3 ay minimum tutar 150.000 TL.

Talep Süresi ve Minimum Katılım

Her bir katılım payı 1.000 TL olup, 
Arz edilecek ve ihracı hedeflenen 
katılım payı adedi 100.000 adettir. 
Toplam fon büyüklüğü
100.000.000 TL’ye ulaştığında
ihraç fon yönetimi tarafından 
durdurulabilir.

Hedeflenen Toplam Yatırım Tutarı

Bir Bakışta fonTAR GSYF



Fon Kurucu ve Yöneticisi Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi
Yatırım Komitesi Ahmet GÜDER, Mustafa SAK, Hakan YILDIZ, Osman DAĞLI, Kemal Arman BADUR, Kemal PAYZA

Fon Stratejisi Tarım, gıda, hayvancılık ve içecek sektörlerinde faaliyet gösteren potansiyeli yüksek girişim şirketlerine yatırım
Fon Süresi 12 Yıl (10+2)

Giriş İlk 9 Ay (her 3 ayda bir durdurulması için değerlendirme fon yönetimi tarafından yapılır)
Çıkış Fon süresinin sonunda veya Reinves İkincil GSYF Pazarında

Yönetim Ücreti %2 Yıllık
Eşik Değer Enflasyon

Performans Ücreti %25

Minimum Alım Tutarı
İlk 3 ay için minimum alım tutarı 50.000 TL
İkinci 3 ay için minimum alım tutarı 100.000 TL
Üçüncü 3 ay için minimum alım tutarı 150.000 TL

Bağımsız Denetim PKF
Saklayıcı T. İŞ BANKASI

Risk Yönetimi Kuruluşu Risk Aktif
Hedef Fon Büyüklüğü TL 100.000.000

Fon Özeti

Minimum tutarın altında fon katılım taleplerinde Reinves Capital’in sahip olduğu katılım paylarından
yatırımcıların talepleri ve yeterli olması durumunda virman yapılabilmektedir. Bu şekilde bir talebiniz olursa 
info@reinves.com e-posta adresine başvurabilirsiniz.

mailto:info@reinves.com


Tarım, gıda, hayvancılkık ve
içecek sektörlerinde faaliyet
gösteren potansiyeli yüksek
girişim şirketlerine yatırım.

Fonunuzun Yatırım
Stratejisi Nedir?

Yüksek getiri potansiyeli bulunan
tarım, gıda, hayvancılık ve içecek

girişimlerine yatırım, vergisel
avantajlar, ülke ekonomisine

katkıda bulunacak inovasyonları
ve istihdamı destekleme fırsatı.

Neden Yatırım
Yapmalıyım?

Fon süresi 12 yıldır. Son iki yıl
tasfiye dönemidir.

Fon Süresi Ne 
Kadardır?

Fon’a ilk defa katılacak
yatırımcılar için asgari işlem

limiti ilk 3 ay için 50.000 TL; ikinci
3 ay için 100.000 TL; üçüncü 3 

ay için ise 150.000 TL’dir.

Minimum Alım
Tutarı Nedir?

Katılım pay sahipleri fon
süresi içinde çıkış yapmak

istedikleri taktirde bir başka
nitelikli yatırımcıya pay devri

yapabilirler.

Fon Süresi Bitmeden
Satış Yapabilir miyim?

Fon pay değerini Maqasid
Portföy Yönetimi kurumsal

websitesinden ya da MKK E-
yatırımcı uygulamasından

takip edebilirsiniz.

Fon Pay Değerini
Nasıl Takip Edebilirim?

Katılım Payı alımı için
https://fnb.lc/fontar

bağlantısından, başvuru
yapabilirsiniz.

Nasıl
Başvurabilirim?

Halka Arz, Ulusal ve uluslararası
fonlara satış, Stratejik ve kurumsal

yatırımcılara satış ve
İlk 2-3 yıl yapılan yatırımlardan sonra 

elde edilen temettülerin 3’er aylık 
dönemler halinde dağıtımı 

planlanmıştır.

Çıkış Stratejiniz Nedir?
Nasıl kazanç sağlayacağım?

En Çok Merak Edilenler

https://fnb.lc/fontar


NEDEN PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI

Girişimci veya Girişim Şirketinin ihtiyaç duyduğu finansman
karşılığında paylarının bir kısmını yatırımcılara sunarak
finansman toplamasıdır.

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Nedir?

Yasal Durum

3 Ekim 2019 tarihinde Resmî Gazetede Paya Dayalı Kitle
Fonlaması Tebliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Neden?

Riskin öngörülebilir olması, dağıtılması ve hedge edilmesi yatırımın 
riskini azalttığı gibi getirisini de artırmaktadır. Kitle fonlama sistemi ile 
yatırımlarda risk dağıtımı yapılabilmekte, bir portföy oluşturarak 
hedge edilebilmekte ve bir anonim şirkete ortak olunduğundan 
TTK’na göre olası kayıp riski ölçülebilir/öngörülebilir olmaktadır. 

Birin gücüne olan inancımız ve kitle fonlama sistemlerinin başarısını
kanıtlamış bir ekibin parçası olmamız sebebi ile fonlarımızı 
platformlarımızla birlikte bütünleşik olarak yönetmekteyiz. Bu 
sebepten diğer fonlardan pozitif ayrışmaktayız. 

Paya Dayalı Kitle 
Fonlama ve Girişim 
Sermayesinin Gücü

Tarım, Hayvancılık ve 
Gıda Alanlarındaki 

Potalsiyel ve Fırsatlar



fonTAR GSYF’nin tarım, gıda, hayvancılık ve içecek
sektörülerinde yalnızca teknoloji girişimlerine değil
aynı zamanda katma değerli tarım üretimi
alanındaki girişimlere de yapmayı planladığı
yatırımlar için çok iyi bir örnek olan SPARGA1 TARIM 
A.Ş. girişimi fonbulucu paya dayalı kitle fonlama
platformunda ilk turda 4 Milyon TL ikinci turda ise 16 
Milyon TL hedefiyle çıktığı yatırım turlarını %400 
fazla taleple başarı ile tamamlamıştır. fonTAR
GSYF’nin yatırımlarının önemli bir kısmını
oluşturması planlanan girişim iş modeline örnek
olarak Sparga1 Tarım A.Ş. girişimi hakkında detaylı
bilgi bir sonraki sayfada bulunmaktadır. 

Türkiye'de İhracat Amaçlı Büyük Ölçekli
Kuşkonmaz Üretimi Projesinin 
Kitle Fonlaması Modeli ile fonlanması

ÖRNEK fonTAR GİRİŞİMİ: SPARGA1 TARIM A.Ş.



SPARGA 1
Tarım 
Anonim
Şirketi

Kuşkonmaz tüketimi yurt dışında ve yurt içinde giderek artan bir eğilim içindedir.
Dünya çapında halen üretim açığı vardır. Bu talebin büyük ölçekte tarımsal
üretimle karşılanması gerekmektedir. Tüketici açısından sağlıklı bir besin olan
kuşkonmaz folik asit deposu olduğu için rağbet görmektedir. Yatırımcı açısından
ise katma değeri yüksek bir ürün olarak caziptir.



Kuşkonmazın Üreticiye Faydaları

• Kuşkonmazın Avrupa pazarı büyüklüğü 350 bin tondur. Bunun 
100 bin tonu ithal ediliyor. 
• 2018 yılında Türkiye'de 250 ton kuşkonmaz üretimi
gerçekleştirildi. 
• İlk az hasat yılından itibaren bir dekardan 400-600 kilogram
net ürün alınabiliyor. 
• Daha sonraki yıllarda verim 1.000kg/dekar'ı aşabilir. 
• İyi yetiştirilen kuşkonmaz bitkisi en az 10 yıl süreyle ürün
verebiliyor. 
• Tam verim çağındaki kuşkonmaz için 12 hafta sürekli hasat
yapılabiliyor.

SPARGA1

Rakamlarla Kuşkonmaz

Kuşkonmaz üretiminin
katma değeri yüksektir. 

Üreticiyi uzun ve
sürdürülebilir şekilde

toprağa bağlar. Birçok
insana istihdam imkanı

sağlar. İhracat potansiyeli
yüksek olduğu için üreticiye

yüksek gelir fırsatı sunar.
Hedeflenen yatırım geri 

dönüşü 2,5 Yıl ve sonraki 10 
Yıl temettü ödemesi 

şeklinde modellenmiştir.

SPARGA1



Kuşkonmaz üretimi hedefiyle yola çıkan Sparga1 için
yüksek yatırımcı talebi oluştu. 4 Milyon TL fonlama hedefi
ile ilk yatırım turuna çıkan Sparga1 1.868 yatırımcıdan 14,7 
Milyon TL’lik fonlama talebi ile rekora imza attı. İkinci yatırım
turu ise 16 Milyon TL hedef ile başladı. İkinci turda ise 19 
milyon TL fonlama talebi ile yatırım turunu başarı ile
tamamlamıştır. 

fonTAR GSYF Sparga1 benzeri katma değerli üretim ve 
ihracat hedefi olan girişimlere paya dayalı kitle fonlama
platformu üzerinden yatırım yapmayı sürdürecektir.

Tarım Anonim Şirketi

SPARGA1



fonTAR GSYF Yatırım Süreci

2.
Yatırımcıya 
detayları içeren 
bir e-posta 
gönderimi

3.
Yatırımcının 
evrakları 
hazırlaması ve 
sözleşmelerin 
imzalanması

4.
Yatırımcının 
evrak ve 
dokümanları 
Portföy Yönetim 
Şirketine dijital 
ve fiziksel 
gönderimi 

5.
Saklama
hesabı açılış
süreci

6.
Hesap açılımı
sonrası
yatırımcı
bilgilendirme

7.
Katılım payı
alımına ilişkin
gereki
evrakların
imzalanması, 
para gönderimi
ve pay alımı

8.
Pay alımı
akabinde
yatırımcının
bilgilendirilmesi

1. Yatırımcının 
katılım payı 
alım talebi 
fnb.lc/fontar
adresinde 
bulunan formla 
yapılır.

9.
Yatırımcı katılım 
paylarını saklayıcı 
kuruluşun 
sağladığı arayüz
üzerinden ya da 
MKK e-yatırımcı 
uygulaması ile 
izleyebilir.

https://fnb.lc/fontar


Yatırım Komitesi

fonbulucu Ekosisteminin 
Kurucusu

Kamu ve özel sektörde
ve finans alanında 30

yıllık deneyim, UNDP Kitle
Fonlaması Danışmanı

Melek Yatırımcı

Hakan Yıldız Osman Dağlı Kemal Arman 
Badur Mustafa Sak Ahmet Güder Kemal Payza

Çok uluslu enerji
şirketlerinde (Türkiye, 

Fransa, İsviçre, 
Hollanda ve Birleşik
Krallık, ağırlıklı olarak

finans ve iş
geliştirme

alanlarında) 20 yıllık
deneyim

Tarımsal üretim ve gıda
alanlarında 20 yılı aşkın

tecrübe

İşletme yönetimi,
girişim ve 

gayrimenkul
danışmanlığında 12 

yıllık tecrübe

Finans, katılım
bankacılığı ve fon

yönetiminde 19 yıllık
tecrübe

Kitle Fonlaması, 
Girişim Yatırımcılığı, 

Dijital ve Açık 
Bankacılık, Fintech 
alanlarında 10 yılı 

aşkın tecrübe



v

Sistem Paydaşları

GSYF

v
SERMAYE 
PİYASASI
KURULU

v
Fon Kurucusu

v
Yatırım 

Komitesi 
(Fon Yönetimi)

v

v
Nitelikli 

Yatırımcılar

v vv
Saklayıcı Bağımsız Denetim Risk Yönetimi



Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Yatırımcıları için Vergi Durumu

Fon Payı Satışı yada İadesinden elde edilen gelirler Temettü Geliri

GERÇEK KİŞİLER
TAM MÜKELLEF % 10 (fon katılım payları 2 yıl elde tutulursa Gelir vergisine tabi değildir.)

DAR MÜKELLEF % 10 (fon katılım payları 2 yıl elde tutulursa Gelir vergisine tabi değildir.)

TÜZEL KİŞİLER

TAM MÜKELLEF

- Şirketler yıllık vergi matrahının %10’unu “Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” 
olarak ayırabilir ve dönem karından fona ayrılan tutar kurumlar vergisi
matrahından düşülebilir
- Fon değer artışı matraha dahil edilmez

- İştirak kazancı kapsamındadır
- Kurumlar vergisine tabi değildir

DAR MÜKELLEF - %0 Stopaj vergisi
- Kurumlar vergisine tabi değildir

Bireysel Emeklilik Sistemi Şirketleri ve
Emeklilik Yatırım Fonları

- %0 Stopaj vergisi
- Kurumlar vergisine tabi değildir

Vakıf, Dernek, Birlik,
Üniversite vb.

- %10 Stopaj
- Kurumlar vergisine tabi değildir

- %0 Stopaj
- Kurumlar vergisine tabi değildir

Yabancı Banka -Finans Kuruluşları - %0 Stopaj
- Kurumlar vergisine tabi değildir

Vergi



Circles.

Kızılırmak Mahallesi, Dumlupınar 
Bulvarı, No:3 Next Level Ofis Binası, A 
Blok No:106 Çankaya/Ankara

+90 312 504 08 08

info@fonbulucu.com

Saray Mahallesi, Akgül Sokak, No:1 
Daire:31 EnPlaza
Ümraniye/İstanbul

info@maqasid.com.tr

ŞİMDİ! fnb.lc/fonTAR bağlantısında bulunan formu 
doldurarak siz de fonumuza katılarak geleceğe yatırım 
yapabilirsiniz. 

https://fnb.lc/fontar
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