
Turkven Özel Sermaye Fonu III 
Ülke: Türkiye 

Proje No: 43377 

İş Sektörü: Sermaye fonları 

Kamu/Özel: Özel 

Çevre Kategorisi: FI 

Öngörülen Kurul Tarihi: 31 Ocak 2012 

Durum: 
Konsept gözden geçirilmiş, son gözden geçirme 
bekleniyor  

PÖD Yayım Tarihi: 21 Aralık 2011 

Proje Tanımı 

Türk Girisim Sermayesi Fonu III (TPEF III ya da Fon olarak anılacaktır) için EBRD 
tarafından 50 milyon €’ya kadar sermaye yatırımı yapılacak, söz konusu girisim 
sermayesi fonu bir Guernsey Ltd. ortaklığı olarak tescil edilecektir. 

Fon, büyümekte olan sanayi dallarında faaliyet gösteren ve 40-200 milyon € 
dolaylarında gelir elde eden Türkiye’nin önde gelen orta ölçekli firmalarına işlem 
başına 25-75 milyon € tutarında satın alma ya da büyüme sermayesi temin etmek 
suretiyle uzun vadeli kazanc elde etmeyi amaçlamaktadır.  

Geçiş Etkisi 

Fon Yöneticisinin aşağıda sıralanan faaliyetler neticesinde güçlü bir geçiş etkisi 
yaratması beklenmektedir:  
 
(i) Türkiye’nin yüksek potansiyele sahip orta ölçekli firmalarına büyüme sermayesi ve 
operasyonel destek sağlamak suretiyle bu firmaların büyüme ve gelişim süreçlerini 
hızlandırmak 
(ii) Girisim sermayesinin değerli bir sermaye kaynağı olarak girişimciler nezdinde 
görünümünü arttırmak 
(iii) Girisim sermayesi için bir yatırım merkezi olarak Türkiye’nin çekiciliğini ortaya 
koymak.  

Müşteri 

Fon (bundan sonra GP ya da Fon Yöneticisi olarak anılacak olan) bir Guernsey Ltd. 
şirketi olan Turk Venture Partners III Ltd. tarafından yönetilecektir.  
 
Turkven, Türkiye’deki en deneyimli en uzun soluklu bağımsız girisim sermayesi 
kuruluşudur. Kurulmuş olduğu 2000 senesinden bu yana Türkiye’de bulunan en 
büyük girisim sermayesi firması haline gelmiş ve portföyünde yer alan firmalarla 
birlikte oldukça kapsamlı bir aktif çalışma kaydına erişmiştir.  



EBRD Finansmanı 

50 milyon €’ya kadar. 

Proje Maliyeti 

Fonun hedeflenen büyüklüğü 500 milyon € olup, en yuksek 600 milyon €’da 
kapanacaktir.  

Çevresel Etki 

Finansal Kurumlar Kategorisinde değerlendirilmektedir. 
 
Fon’un çalışmaları EBRD Performans Gereksinimlerinden İşçilik ve Çalışma 
Şartlarını içeren 2 ve Finansal Aracılarla ilgili şartlar içeren 9 sayılı gereksinimlere 
uygun olarak yürütülecek, EBRD Aktif Sermaye Yatırımları Çevresel ve Sosyal 
Prosedürleri uygulanacaktır. Fon, yatırımcı firmaların çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, 
sosyal ve çalışma standartları açısından ulusal mevzuata uygun davranış içerisinde 
olmalarını sağlayacaktır.  
 
Fon Banka’ya yıllık çevresel ve sosyal raporlar sunacaktır.  

Teknik İşbirliği 

- 

Firma İletişim Bilgileri 

Seymur Tari, Genel Müdür 
Turkven Private Equity 
Muallim Naci Cad No. 40 
Ortaköy / İstanbul - Türkiye 34347 
Tel:  +90-212-326-8400 
Faks: +90-212-326-8484 

İş Fırsatları 

İş fırsatları ve satınalma konularında müşteri firmayla irtibat kurunuz.  

Genel Bilgiler 

Satınalma konuları haricindeki EBRD projeleriyle ilgili bilgi edinmek için: 
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380  
E-posta: projectenquiries@ebrd.com  

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP) 

mailto:projectenquiries@ebrd.com


EBRD Kamu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde stratejiler, politikalar ve 
operasyonları hakkında daha iyi bir farkındalık yaratmak ve bu konuların daha iyi 
anlaşılmasını sağlamak maksadıyla paydaşlarıyla istişareler yürüterek ve bilgi 
paylaşımı gerçekleştirmektedir.  
Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)   

Proje Şikayet Mekanizması (PŞM) 

Banka tarafından finanse edilmekte olan projelerle ilgili olarak çeşitli zararlara neden 
olduğu ya da olabileceği iddiasıyla gelebilecek bireysel ya da kurumsal şikayet 
bildirimlerinin bağımsız olarak değerlendirilebilmesini sağlamak maksadıyla EBRD 
tarafından bir Proje Şikayet Mekanizması (PŞM) geliştirilmiştir. Proje Şikayet 
Mekanizması Usul Kuralları www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf 
adresinde bulunabilir.  

PŞM kapsamında alınan her türlü şikayet EBRD fonlarının dağıtımını takip eden en 
geç 12 ay içinde alınarak dosyaya girişi yapılmalıdır. pcm@ebrd.com e-posta 
adresinden Proje Şikayet Mekanizması sorumlusuyla irtibata geçebilir ya da hangi 
süre içerisinde şikayette bulunabileceğinizle ilgili belirsizliklerle ilgili olarak EBRD 
Turkiye Ofisi’yle iletişime geçebilirsiniz.  

 

Proje Özet Belgeleri EBRD Yönetim Kurulu değerlendirmesinden önce 
hazırlanmaktadır. Herhangi bir projeyle ilgili ayrıntılarda Proje Özet Belgesi’nin 
yayınlanmasını takip eden süreç içerisinde değişiklikler olabilir. Proje Özet Belgeleri 
EBRD’nin resmi politikaları yerine geçmez.  

Son güncelleme: 21 Aralık 2011  

 

http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
mailto:pcm@ebrd.com
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