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Fiba Grubu

1987 yılında Hüsnü M. Özyeğin tarafından kurulmuştur…
1987 yılında Hüsnü M. Özyeğin tarafından kurulan Fiba Grubu, bugün ulusal ve
uluslararası piyasaların saygın ve bilinirliği yüksek bir katılımcısıdır.

Finans ve finans dışı faaliyetlerde bulunmaktadır… Fiba Grubu, finans ve finans dışı
alanlarda faaliyet gösteren, marka değeri yüksek iştiraklerden oluşan bir yatırım
portföyüne sahiptir. Fiba Grubu'nun finans sektöründeki yatırımları bankacılık, leasing,
faktoring, sigortacılık ve tahsili gecikmiş alacakların (TGA) tahsili ve yönetimi, finans dışı
yatırımları ise esas itibariyle perakendecilik, gayrimenkul yatırımları, yenilenebilir enerji
ve otel yatırımlarından oluşmaktadır.
2020 sonu itibarıyla grubun toplam aktifleri 14,9 milyar US$, toplam gelirleri 1,4 milyar
US$ ve çalışan sayısı ise 13 bin kişi dolaylarındadır.
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Fibabanka

Fibabanka , Fiba Grubu’nun Türkiye’de 
bankacılığa tekrar girişi ile kurulmuştur … 
Fiba Grup bünyesine 27 Aralık 2010 tarihinde
katılan Fibabanka, "Anlarız hızla, çözeriz hızla"
misyonu ve müşterilerinin ayağına giden banka
anlayışıyla müşterilerine hizmet vermektedir.
Fibabanka, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta
olmak üzere Türkiye çapına yayılmış şubeleri ve
çalışanları ile kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel, tarım
ve özel bankacılık alanlarında faaliyet
göstermektedir.

Fiba Grubu Dışında IFC, EBRD ve Turk Finance ortaklığına sahiptir… Ekim 2015 tarihli
Hissedarlık Sözleşmesi’yle International Finance Corporation (IFC) ve European Bank for
Reconstruction and Development’ın (EBRD) Fibabanka’ya hissedar olmasına yönelik ilk adım
atılmış ve 21 Aralık 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucunda, Fibabanka’nın
hissedarı olmuşlardır. Hissedarların her birinin Fibabanka'daki güncel pay oranı %8,96 olarak
belirlenmiştir. Gelişmelere ek olarak 3 Haziran 2016 tarihli Hissedarlık Sözleşmesi’yle
TurkFinance B.V.'nin %9,95 pay oranıyla Fibabanka'ya hissedar olmasına yönelik ilk adım
atılmıştır ve 31 Ağustos 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucunda, TurkFinance
B.V. de Fibabanka’nın hissedarı olmuştur.
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Fiba Portföy Yönetimi

Fibabanka tarafından 2013 yılında kurulmuştur… 2013 yılında %99 oranında
Fibabanka iştiraki olarak kurulan Fiba Portföy, yönettiği fon büyüklüğüyle Türkiye
piyasalarında önemli bir konuma sahiptir. Şirketin %1’i Fiba Holding’e aittir.

Yatırım ve emeklilik fonlarını yönetmektedir… Fiba Portföy Yönetimi; kurucusu olduğu
25 adet yatırım fonunun portföy yönetim hizmetini vermekle birlikte, Bireysel Emeklilik
sektöründe de Fiba Emeklilik’in kurucusu olduğu 10 emeklilik yatırım fonunu yönetmektedir.
Toplam 12 milyar TL civarı varlığı yönetmektedir.

Özel portföy yönetim hizmeti sunmaktadır… Fiba Portföy Yönetimi ayrıca, vakıf, sandık,
sigorta şirketleri ve ticari işletmeler gibi kurumsal yatırımcılar ile yüksek varlıklı bireysel
yatırımcılara özel portföy yönetim hizmeti de sunmaktadır.
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Fiba Portföy Ekibi 
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Hakan B. Avcı
(Genel Müdür)

26 yıllık banka ve aracı kurum sektör deneyimi 
sahibi; Yale Üniversitesi ekonomi lisans, dalında, 

Stanford Üniversitesi MBA; Fiba portföy’ün
kurucu genel müdürüdür.

Ruşen F. Sözmen
(Genel Müdür Yardımcısı)

25 yıllık hisse senedi ağırlıklı aracı kurum ve 
portföy yönetimi sektör tecrübesi; İstanbul 
Üniversitesi İktisat bölümü ve Manchester 

Business School Executive MBA; 2013 
yılından beri Fiba Portföy’de çalışmaktadır. 

Ateş Kaymak
(Genel Müdür Yardımcısı) 

17 yıllık portföy yönetimi tecrübesi; Kocaeli 
Üni. İşletme, Marmara Üni.  Sermaye 

Piyasası ve Borsa bölümü yüksek lisans ve 
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde 

devam eden doktora; 2015’ten bu yana Fiba 
Portföy’de çalışmaktadır.

Diler Kayra
(Direktör)

29 yıllık sektör deneyimi sahibi; Uludağ 
Üniversitesi İşletme ve Maine & Marmara 

Üniversitesi, Istanbul Çağdaş Yönetim Teknikleri 
programları; 2016’dan beri ekibimizdedir.

Kamuran Kara
(Birim Yöneticisi)

13 yıllık sektör deneyimi sahibi; Marmara 
Üniversitesi Dış Ticaret ve İşletme; 2020’den beri 

ekibimizdedir.

Deniz Başkaynak
(Yatırım Yönetimi ve Müşteri İlişkileri

Birim Yöneticisi)
22 yıllık sektör deneyimi sahibi; Ankara Üni. 

Lisans, Başkent Üni. MBA; 2018’den beri 
ekibimizdedir.



Finberg Ekibi

Fibabanka'nın %100 iştiraki olarak 2018 yılında kurulan Finberg, exit’ler de dahil toplam 36 yatırımla
yaklaşık 200 milyon dolar değerinde varlık yönetimi yapan bir kurumsal girişim sermayesi yönetim
şirketidir. Fiba Fırsat Fonu'nun yanı sıra Finberg Yıldız Fonu ve Oyak-Fiba Gelecek Fonu’nun
stratejisini yönetmektedir.
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Ihsan Elgin, Executive 
Board Member

Core Strateji Founder
Türkiye'deki ilk teknoloji 
hızlandırıcı programını 

başlatmıştır.
Fintech Istanbul  ve  
Startups.Watch Co-

founder  
Özyeğin Üni. Rektör 

Danışmanı

Gaye Or,  Partnership 
Coordinator

Kıdemli pazarlama, ürün
ve iş geliştirme uzmanı

17 yıllık PAF, fintech
deneyimi

Konuşmacı ve yazar

Onur Ozdemir, Head of 
Business Development

10 yılın üzerinde iş 
geliştirme deneyimi; 

otomotiv, bankacılık ve 
fintech uzmanı

Ex-entrepreneur

Serhat Bayhan, Assistant 
Investment Manager

3 Seas Capital Partners'de 
M&A deneyimi

Deloitte Ex Audit 
Supervisor in

Certified Public 
Accountant &  Certified 

Independent Auditor

Elif Mengüloğlu, 
Executive Assistant
TAV Havalimanları 

Holding bünyesinde 
çeşitli pozisyonlarda 15 

yılı aşkın deneyim

Bankacılık ve girişim ekosisteminde deneyimli ekip



Finberg Özet
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5 Yılda 3 Fon Üzerinden Yaklaşık 50 Milyon Dolarlık
Yatırım
* 26 aktif girişim
* 7 aktif fon yatırımı
* ~ $200m portföy değeri

FONLAR

GİRİŞİMLER

* Öne Çıkan Yatırımlar:
* Getir, Birleşik Ödeme, Colendi, Figopara ve Easycep
* Kısmi çıkışlar: Getir, ve Birleşik Ödeme
* Çıkışlar: BizimHesap, GarajSepeti, BiAltın

SLAYT 7 YERİNE 



Fiba Portföy Girişim Sermayesi Fonu
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 Fiba Grubu’nun kendi uzmanlığı ile kendi kaynaklarından yatırım yaptığı 
en seçkin şirketlere bireysel yatırımcı olarak erişme avantajı

 Girişim sermayesinin çok yüksek getiri potansiyeline yatırım yapabilme 
fırsatı

 Çekici vergi avantajları

 Talep toplama dönemi boyunca 1 TL’den giriş imkanı (fonun 21 Eylül 
tarihli birim pay fiyatı 1.0423 TL’dir ve artmaya devam etmektedir). 21 
Aralık 2022 tarihine kadar bu avantaj devam edecektir.

 Fibabanka’nın sağlayabileceği likidite imkanı



Fiba Portföy Girişim Sermayesi Fonu

Fon Kurucu ve Yöneticisi Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Unvanı Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım 
Fonu

Fonun Süresi Tasfiye dönemi dahil 7 (yedi) yıl

Fonun Türü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Satış Yöntemi Yurtiçinde ve yurtdışında nitelikli yatırımcıya satış

Katılma payına ilişkin asgari işlem
limitleri (varsa)

Yoktur – fakat halen tek dağıtım kanalı olan Fiba Portföy’de
portföy hesabı açabilmek için 100.000 TL 
asgari miktar gerekmektedir. 

Yönetim Ücreti (Yıllık%) %1,50

Başarı Primi Uygulaması Ölçüt üzeri getirinin %20’si fona yansıtılır. (TÜFE+ÜFE)/2

Fiyat İlan Sıklığı Fon birim pay fiyatı her gün bilgi amaçlı olarak hesaplanır.
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Giriş Çıkış Koşulları 

Fon Fiyat Hesaplanma ve İlan Edilme
Koşulları

Fon birim pay fiyatı her gün bilgi amaçlı olarak hesaplanır. Fakat
fona (nakdi) katılma talimatlarına esas teşkil edecek birim pay 
fiyatı (“Baz Fiyat”) her ay sonu itibarıyla hesaplanır ve ertesi gün
ilan edilir.

Fona Giriş Çıkış Koşulları (NAKDEN 
KATILIM)

Alım talimatları her iş günü verilebilir. Verilen talimatlar, talimatın
verildiği günden sonra yapılacak ilk Baz Fiyat hesaplamasında
oluşacak fiyat üzerinden yerine getirilir. Alım talimatları, talimatın
verildiği ayın sonunundaki ilk Baz Fiyat hesaplamasını takip
eden 3 iş günü içinde yerine getirilir. 

Fona Giriş Çıkış Koşulları (NİTELİKLİ 
YATIRIMCILAR ARASI DEVİR)

Nakden fona girişler haricinde, nitelikli yatırımcıların kendi 
aralarında yapacakları alım satım işlemleri, her iş günü, bir 
önceki bilgi amaçlı hesaplanan fiyat üzerinden yapılabilir.

Fondan Çıkış Fondan çıkış iki yolla mümkündür. Tasfiye dönemi sonunda (7 yıl 
sonra) çıkış, ya da payların nitelikli yatırımcılara devri şeklinde 
alıcı bulunması durumunda her zaman çıkış yapılabilir. 
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Strateji – Finberg Öncülüğü
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FİBABANKA ÇALIŞANLARI ve FİBA PORTFÖY MÜŞTERİLERİNE FİBA GRUBU’NUN 
KENDİ SEÇTİĞİ ve YATIRIM YAPTIĞI, EN HEYECAN VERİCİ ve GELİŞİME AÇIK GİRİŞİM 

SERMAYESİ ŞİRKETLERİNE ORTAK OLMA AVANTAJI !

• Fon, portföyünün büyük ağırlıklı bölümünü Re-Pie Fiba Fırsat Girişim Sermayesi Fonu’na 
(«Fiba Fırsat Fonu») ayırmayı planlamaktadır. Fiba Fırsat Fonu, yatırımlarında 
Fibabanka’nın kurucusu olduğu uzmanlaşmış girişim sermayesi kuruluşu Finberg’in
girişim seçimi, portföy yönetimi ve exit (çıkış) sürecinde yönetim danışmanlığı yaptığı, 
ana amacı itibarıyla Fiba Grubu’nun girişim sermayesi yatırımlarına yön vermektir.  

• Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler finans, servis, telekomünikasyon, gıda, 
sağlık, bilişim, teknoloji, ulaştırma, imalat ve perakende ve servis sektörleri olmakla 
beraber, herhangi bir sektör sınırlaması olmadan faaliyet gösterdiği iş kolunda hızlı 
büyüme ve değişime aracılık edebilecek, gelişme potansiyeli yüksek, fırsat sunan 
şirketlere yatırım yapmaktadır.

• Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınan kriterler; kurumsal yönetim yapısına 
kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip 
olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi, marka değeri yaratma gücü, 
sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyelidir. 



Fiba Portföy Girişim Sermayesi YF

12

Fiba Grubu Çalışanları ve Diğer 
Yatırımcılar

Fiba Portföy Girişim Sermayesi Yatırım 
Fonu

Fiba Grubu Şirketleri

"Fiba Fırsat Fonu" Diğer yatırımlar ve girişim 
sermayesi yatırım fonları

Yüksek gelişme potansiyelli girişim şirketleri
Yüksek gelişme potansiyelli 

girişim şirketleri



Girişim Sermayesi Fonları Vergi İstisnaları
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Gerçek Kişiler İçin Sıfır Stopaj: 31/3/2022 tarihli 5360 nolu Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; 
23/12/2020 ile 30/06/2022 tarihleri arasında (30/6/2022 tarihi daha sonra ayrıca uzatılmadığı takdirde) 
iktisap edilen GSYF veya GYF katılma paylarından herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın (yani 2 yıllık 
elde tutma süresi geçmeden ya da geçtikten sonra) elde edilecek (gelir ve) kazançlar %0 oranında 
stopaja tabi olacaktır

Kurumlar için Vergiden Düşme Şansı: Vergi Usul Kanunu’nun 325/A maddesine göre; Gelir Vergisi 
mükellefleri ve Kurumlar Vergisi mükellefleri gelirlerinin / kurum kazançlarının %10’unu ve 
özsermayelerinin %20’sini aşmayacak şekilde GSYF’lere yaptıkları yatırım tutarlarını kurum kazancından 
indirebilmektedir.

-Kurum kazancı tespiti formülü: [Ticari Bilanço Karı (zararı)+Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler–Geçmiş 
Yıl Zararları–Tüm İndirim ve İstisnalar]

-Koşulları; 
Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan SPK’ya tabi girişim sermayesi fonlarına yatırım yapılması,

İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10'unu, toplam fon tutarının ise özsermayenin
%20'sini aşmaması (İki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.)

Ayrılan fon tutarının ilgili yılın kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.



Girişim Sermayesi Fonları Vergi İstisnaları
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Girişim Sermayesi Fonları Güvenceleri
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• Fon malvarlığı portföy yönetimi şirketlerinin, saklayıcı kuruluşun ve portföy yöneticisinin 
malvarlığından ayrıdır. 

• PYŞ’nin veya saklayıcının iflas etmesi, yönetim ve denetimlerinin kamu kuruluşlarının eline geçtiği 
durumlarda dahi fon malvarlığı haczedilemez, üzerine tedbir konamaz ve fon malvarlığı iflas 
masasına dahil edilemez.

• Fonun malvarlığı saklayıcı kuruluşlar tarafından saklanmakta, fon adına  yapılacak işlemler 
saklayıcı kuruluşun (bankanın) nezaretinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca fondan yapılacak 
harcamalar da saklayıcı kuruluşun onayıyla (üst düzey yetkili  kişinin imzasıyla) yapılmaktadır.

• SPK denetimi altında ve yasal mevzuata tabi kurallar ışığında faaliyet gösterirler. Yatırımcıların 
sahip olduğu fon payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda takip edilir.



Fiba Fırsat Fonu
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Yatırım Tezi: Geleceğin finansal teknoloji ve dijital bankacılık çözümlerine yönelik girişim 
yatırımlarının yanı sıra dünyada öne çıkan ve Türkiye girişimcilik ekosisteminin güçlü olduğu 
aşağıdaki sektörlere de yatırım yapmaktadır;
• Perakende teknolojileri
• Web3 iş modelleri ve altyapı modelleri
• Siber güvenlik
• E-ticaret çözümleri
• Eğitim teknolojileri
• Oyun teknolojileri

Yatırım Stratejisi: Çoğunlukla Türkiye, Doğu Avrupa ve MENA bölgesinde faaliyet gösteren, 
Deneyimli kurucu ve yönetim ekibine sahip, erken aşama (pazarda ürünü ve müşterisi olan 
çekirdek sermaye sonrası) girişimler hedeflenmektedir.



Fiba Fırsat Fonu Mevcut Yatırımlar
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Fiba Portföy Girişim
Sermayesi Fonu olarak
yatırımcısı olduğumuz Fiba 
Fırsat Fonu’nda, mevcutta
14 adet girişime yaklaşık 6 
mn dolar değerinde yatırım
yapılmış durumdadır.

FİNANSAL TEKNOLOJİLER ve PERAKENDE FİNANSAL TEKNOLOJİLER ve PERAKENDE 

WEB 3 ve KRİPTO MODELLERİWEB 3 ve KRİPTO MODELLERİ

DİĞERDİĞER



Yatırımlar - COLENDI
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 Colendi, tüketicileri, şirketleri ve finans kuruluşlarını bir araya getirerek bankacılık servislerini
demokratikleştirmeyi hedefleyen yeni bir finansal hizmet platformudur.

 Şirket, yaratıcı finansal teknoloji çözümlerini yapay zeka ve büyük veri ile birleştirerek skorlama
algoritması üzerine kurulu farklı servisler geliştirir.

 Sunduğu ürün ve hizmetler arasında skorlama, BNPL (şimdi al sonra öde), mikro kredi ve yatırım araçları
yer almaktadır.

 İngiltere merkezli şirket 2021 yılında yürüttüğü Seri A turunda 30m USD yatırım almış ve değerlemesi
150m USD değerine yükselmiştir.

 Migros, Paycell, Türkiye Petrolleri gibi iş ortakları bulunan Colendi'nin amacı yakın gelecekte 1 milyar
kullanıcıya ulaşmaktır.

 En son İngiltere merkezli blockchain skorlama şirketi Setl'i alan Colendi'nin daha önceki satın almaları
arasında Hadi ve Core Strateji, yatırımları arasında da Easycep, Mükellef gibi girişimler yer almaktadır.

 Colendi'ye bugüne kadar yatırım yapanlar arasında Re-pie, Aslanoba Capital, Boğaziçi Ventures, Migros
gibi yatırımcılar bulunmaktadır.



Yatırımlar - BITOASIS
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 Merkezi BAE'de bulunan BitOasis, MENA bölgesindeki en büyük ve en güvenilir kripto para birimi
platformudur. 

 2015 yılında kurulan BitOasis, bölgenin kripto para ekosisteminin öncüsüdür ve bireysel müşterilerin
yanı sıra kurumsal müşteriler için de hizmet vermektedir. 

 60’ın üzerinde kripto parayı alım-satım imkanı sunan Bitoasis, aralarında Türkiye’nin de olduğu 15 
ülkede faaliyet göstermektedir.

 MENA bölgesinin lider kripto borsası olmayı hedefleyen Bitoasis’in yatırımcıları arasında, Wamda
Capital, Jump Capital, Pantera ve Global Founders Capital gibi yatırım dünyasının önde gelen
kuruluşları yer almaktadır. 



Yatırımlar - MOBILET
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 Mobilet, bilet alma deneyimini, öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde yeniden tanımlayan bir sosyal
keşif ve paylaşım platformudur. 

 Mobil uygulama ve web sitesi üzerinden kullanılabilen Mobilet, hem bu deneyimi yaşamak isteyen
kullanıcılar için hem de etkinlik sahipleri ve markalar için de pek çok yenilik ve kolaylık sunmaktadır.

 400.000’e yaklaşan üyesiyle Türkiye’nin önde gelen bilet satış platformlardan biri olan girişim, Anadolu 
Efes, DasDas, Nulook Production gibi önde gelen firmaların bilet satış organizasyonlarını
gerçekleştirmektedir. 

 Mobilet’in yatırımcıları arasında holding yapısında kurumsal ve bireysel girişim sermayesi yatırımcıları 
bulunmaktadır. 



Yatırımlar - MODANISA
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 2011 yılından bu yana hizmet veren Modanisa, 140 ülkeden 20 milyon müşteriye satış yapan bir moda
& e-ticaret markasıdır.

 100.000’in üzerinde ürün çeşidi olan şirket, Türkiye’nin ilk uluslararası online alışveriş sitesi ve e-
ihracat şampiyonudur.   

 2016’da İstanbul’da, 2017’de Londra ve Dubai’de Modest Fashion Week düzenleyen Modanisa Avrupa
pazarları için Polonya’da ve Kuzey Afrika pazarı için ise Mısır’da depolar kurarak hem bölgede hem de 
globalde edindiği pozisyonu daha da güçlendirmeyi ve büyümeyi hedefliyor.

 Modanisa’nın yatırımcıları arasında Re-Pie Portföy’ün yanı sıra EBRD ve Goldman Sachs da yer
almaktadır. 



Yatırımlar - DÜŞYERİ
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 Türkiye’nin ilk yerli çizgi film karakteri Pepe ile kendini çocuklara tanıtan Düşyeri,  dijital dünyada
çocukların, yaşlarına uygun olmayan, şiddet, korku cinsellik içeren videolar ve oyunlarla vakit
geçirmelerinin onların gelişimine yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için çalışıyor. 

 “Çocuk Modu” adını verdikleri yazılımla hem yurt içinde hem de yurt dışında çocukların tüm dijital
cihazlarda güvenli alanda tutan Düşyeri,  akıllı algoritmalarla zaman içinde çocuğu tanıyarak onun
gelişimini takip edip dijitalde geçirdiği eğlenceli süreyi gelişimine destek olacak şekilde tasarlıyor.

 Kullanıcı sayısı 350.000’i geçen Düşyeri’nin yatırımcıları arasında Ali Sabancı ve Ali Koç’un yanı sıra
Re-pie, APY Startup GSYF, Nevzat Aydın, Koray Bahar gibi yatırımcılar da yer almaktadır. 



Yatırımlar - IKAS
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 Dünyanın en büyük e-ticaret platformu Shopify’e alternatif olarak yola çıkan İkas,  KOBİ'ler için
tasarlanmış en hızlı e-ticaret altyapısına sahiptir.  

 E-ticaret yapmak için ihtiyaç olan tüm özellikleri tek bir platform üzerinden sunan girişim, teknik bilgi
veya yazılım bilgisi gerekmeden bütün e-ticaret sitesini sıfırdan kurmayı, tasarlamayı ve yönetmeyi
sağlar.  

 E-ticaret altyapısını güçlendirmek için sürekli çalışan ekip, en son Almanya’da açtığı ofisle yurt dışına
yayılımını hızlandırmayı hedeflemektedir.   

 İkas’ın yatırımcıları arasında Revo Capital’in yanı sıra Oyak Yatırım ve QNBeyond Ventures  gibi
isimler yer almaktadır.



Çeşitli Diğer Yatırımlar -1
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 Norma kendi işini yöneten şirket sahipleri için finans, ön muhasebe ve finansal danışmanlık
hizmetlerini tek platform üzerinden sağlamaktadır. Kurumsal hesap ile para transferleri, ödemeler, 
gelir-gider takibi, faturalama ve nakit akışı yönetimi gibi ön muhasebe hizmetlerine ek olarak finansal
danışmanlık, şirket kuruluşu, e-dönüşüm gibi hizmetler de sunmaktadır.

 Kobiks, KOBİ’lere yönelik e-ticaret ve otomasyon sistemidir. Siparişleri kolaylaştırarak daha fazla satış 
yapmaya yardımcı olur. Kobiks mağaza ve stok yönetimi ile e-ticaretin yanı sıra çok kanallı satışlar, 
sipariş yönetimi, satış raporları ve satın alma gibi kategorilerde müşterilerine hizmet vermektedir.

 İngiltere merkezli Plum, müşterilerinin banka hesaplarına bağlanarak AI tabanlı harcama analizleriyle
ve bütçeleme araçlarıyla insanların finansal hedeflerine ulaşmasını sağlar. Yatırım, fatura ödeme, 
birikim vb. servisler sunar. 



Çeşitli Diğer Yatırımlar -2
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 Vispera,  global perakende markalarına yapay zeka tabanlı görüntü tanıma ve analitik hizmetleri
sunmaktadır.  Vispera görüntü tanıma çözümleri, manuel veri toplama ve raporlama süreçlerini ortadan
kaldırarak büyük veri aracılığıyla zengin anahtar performans göstergelerini görselleştirip bir araya
toplar.

 ELYT, markaların ve influencerların NFT’leri çok daha etkin kullanmaları için pek çok yenilikçi araç
sunan bir pazaryeridir. ELYT üzerinde marka ve Influencerlar, teknik bir altyapı yatırımı yapmadan
NFT’ler oluşturarak bunları müşterileri ve takipçileri ile paylaşabiliyor.

 BiLira, dijital ortamlarda kullanılabilecek Türk Lirası’na endeksli, stabil (stable) bir kripto paradır. BiLira
finansı demokratikleştirmeyi, herkes tarafından erişilebilir kılmayı ve merkeziyetsiz, özgür, şeffaf bir
dünya yaratmayı hedeflemektedir. Ekip aynı zamanda Metavest adında , DeFi (Merkeziyetsiz Finans) 
dünyasının fırsat ve avantajlarından en kolay ve zahmetsiz şekilde faydalanılmasını sağlayan bir web3 
mobil kripto banka uygulaması da çıkarmıştır.



Çeşitli Diğer Yatırımlar -3
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 Libra Softworks Studio,  başta Joy Blast olmak üzere aralarında Spell Heroes  ve Gizli Kelime gibi
toplam 7 oyunla 10 milyon kullanıcıya erişmiş bir mobil oyun firmasıdır. Globalde büyük bir oyuncu
olmayı hedefleyen girişimin yatırımcıları arasında köklü dedike girişim sermayesi fonları ve girişim 
sermayesi yatırımcısı holdingler de yer almaktadır. 

 Dijital risk koruma çözümleri sunan yerli girişim Brandefense, devletler, şirketler ve yöneticiler
özelinde bir siber risk oluşmadan veya oluştuktan kısa süre sonra önleme imkanı sunan bir yazılımdır. 
4 ülkede 130’dan fazla markaya hizmet veren girişim öncelikli olarak MENA bölgesinde bulunan
finans, savunma sanayi, üretim ve e-ticaret şirketlerine ulaşmayı hedefliyor



Getiri
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Fiba Fırsat Fonu’nun yüksek getiri potansiyeli getirilere yansımaktadır.

Son 7 Gün S35G YBBG S365G
7 35 276 365

19-10-22 21-09-22 31-12-21 26-10-21
26-10-22 26-10-22 26-10-22 26-10-22

Kuruluş BASİT GETİRİ
23-06-22 FBG Fiba Portföy Birinci GSYF 0.0% 0.45% --- ---
27-05-21 RR6 Fiba Fırsat Fonu (Re-Pie Port. Fiba Fırsat GSYF) 0.1% 0.54% 43.58% 214.81%

Son 7 Gün S35G YBBG S365G
26-09-22 29-08-22 31-12-21 03-10-21
26-10-22 26-10-22 26-10-22 26-10-22

Kuruluş MEVDUAT EŞLENİĞİ
23-06-22 FBG Fiba Portföy Birinci GSYF -0.7% 4.9% --- ---
27-05-21 RR6 Fiba Fırsat Fonu (Re-Pie Port. Fiba Fırsat GSYF) 2.9% 5.9% 60.7% 226.1%



Getiri
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Nasıl Hesap Açabiliriz?
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 Nitelikli Yatırımcı iseniz Fibabanka şubenize, ya da direkt olarak Fiba Portföy’e başvurun.

(NİTELİKLİ YATIRIMCI = ''Yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy 
yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili maddesince kurulmuş 
sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve sermaye piyasası 
araçlarının ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon lira tutarında Türk Lirası, yabancı para veya sermaye piyasası aracına sahip gerçek ve tüzel kişiler'‘)

 Gerekli evrakları tamamlayıp sözleşme imzaladıktan sonra Fiba Portföy müşterisi olun.
GERÇEK KİŞİLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 Müşteri kimlik fotokopisi (TC uyruklu değil ise yabancılar için Pasaport)
 Yerleşim yeri ( ikametgah ) belgesi   
 Müşteriye ait cep telefonu bilgisi    
 Müşteri adres teyit belgesi (e-devlet) veya adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan 

ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura 

TÜZEL KİŞİLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR  
 Vergi Levhası (son 2 yıla ait güncel bir vergi levhası olması gerekmektedir.)
 Ticaret Sicil Gazetesi
 Faaliyet belgesi/Ticaret Sicil Belgesi
 Şirketi temsil edecek Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı noter tasdikli güncel imza sirküleri 
 İşlem gerçekleştirmeye yetkilendirilmiş kişi, tescile dair belgelerde veya imza sirkülerinde yer almıyorsa noter onaylı vekaletname, vekilin 

imza örneği, kimlik fotokopisi, adres teyit belgesi
 %25’i aşan paya sahip gerçek kişi ortaklara ve en üst düzey 2 yetkiliye ait kimlik fotokopisi.         

 En az 250.000 TL’lik miktar ile hesabınıza para göndererek fon paylarına sahip olun. 

 Fon performansını Fibabanka günlük fiyat maillerinden, Fiba Portföy web sitesinden, size özel 
şifrenizle giriş yapacağınız saklamacı banka internet bankacılığı sitesinden veya tarafınıza 
yollanan aylık ekstrelerden takip edin.



İletişim Bilgilerimiz

Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.
Sarıkanarya Sk. Yolbulan Plaza 
B Blok No:16/11 Kozyatağı Kadıköy
34742 İstanbul – Türkiye
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Hakan B. AVCI
Genel Müdür

hakan.avci@fibaportfoy.com.tr
0212 381 7292

Deniz Başkaynak
Birim Yöneticisi 

deniz.baskaynak@fibaportfoy.com.tr
0212 381 7279

HESAP AÇILIŞLARI
Nesil Koca

nesil.koca@fibaportfoy.com.tr
0212 381 1778



ÖNEMLİ NOT

Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından hazırlanan işbu doküman, Fiba Portföy tarafından yönetilen yatırım fonlarının stratejileri hakkında 
dağıtım kanallarının genel kapsamda bilgilendirmesi amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan ilgili yatırım fonuna yönelik bilgi, yorum ve 
tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.  Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri 
tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.  Bu tavsiyeler 
yatırımcıların mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 
yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

Bu sunumdaki bilgilendirmeler, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan, iyi niyet çerçevesinde ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği, 
her ne şekil suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti 
oluşturmadan, dağıtım kanallarına bilgi verilmesi gayesiyle Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından derlenmiştir. Fonların geçmiş 
performansı gelecek performansının göstergesi değildir. Mevduat eşlenikleri dönem getirilerinin yıllık getiriye çevrilmesi yoluyla elde 
edildiğinden gelecek için bir gösterge olarak değil, geçmiş performansın daha kolay karşılaştırılabilmesi amacıyla kullanılmalı, özellikle 
mevduat eşleniklerinin gelecekteki getiriler için dayanak olarak kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Bu bilgilere istinaden her türlü 
gerçek veya tüzel kişinin, gerek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, her nam altında olursa olsun uğrayabileceği 
maddi/manevi zararlardan Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. ve Fibabanka A.Ş. çalışanları sorumlu değildir. İçerikte yer alan açıklama ve getiri 
karşılaştırmaları reklam ve ilan niteliğinde olmayıp, kurum içi bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu dokümanın bütün hakları Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.’nin münhasır mülkiyetinde olup, hiçbir bölümü Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.’nin
yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılamaz. 
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