
 

Programın Adı Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı 

/İSTKA/2021/BGS 

Programın Amacı Programın Amacı 

İstanbul‘da hızlı büyüme ve katma değer yaratma potansiyeli taşıyan 

girişimlere finansman desteği sağlamak üzere kamu-özel sektör 

ortaklığına dayalı sürdürülebilir bölgesel girişim sermayesi 

uygulamasının hayata geçirilmesidir.  

Bu kapsamda, girişim sermayesi fonları ile İstanbul’da yüksek katma 

değer üreten, teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapılması 

sağlanarak girişimlerin finansmana erişiminin artırılması ve böylece 

girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin güçlendirilmesi 

hedeflenmektedir.  

 

Programın Öncelikleri 

• Bu çağrı kapsamında teknoloji tabanlı, yenilikçi ve yaratıcı iş 

modeline sahip girişimlere yatırım yapılabilecektir. Hızlı büyüme, 

ihracat yapma, yüksek istihdam oluşturma potansiyeli taşıyan 

girişimlere yatırım yapılması öncelikli görülmektedir.  

• Fonların odaklanacakları alanlar ile yatırım stratejileri 

belirlenirken, girişimlerin yerel potansiyeli ve bölgesel kalkınma 

için üretecekleri değer ile yurt dışı piyasalara hitap etme ve 

küresel büyüme potansiyelinin karşılıklı analiz edilmesi 

beklenmektedir. Yerel potansiyeli ile birlikte küresel potansiyeli 

de yüksek olan girişimlere yatırım yapmaya yönelik başvurulara 

öncelik tanınacaktır. 

• Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmesi için kritik 

öneme sahip olan “yapay zekâ, nesnelerin interneti, artırılmış 

gerçeklik, büyük veri, siber güvenlik, blokzincir, bulut teknolojileri, 

enerji depolama, ileri malzeme, robotik, mikro/ nano/opto-

elektronik, nanoteknoloji, biyoteknoloji, kuantum, sensör ve 

eklemeli imalat” teknolojilerinin geliştirilmesi ve/veya kullanılması 

yoluyla imalat ve hizmet sektörlerinde dönüşümü sağlayacak 

yenilikçi girişimcilere yönelik tasarlanan fonlar öncelikli olarak 

desteklenecektir. 

Destek Oranları Asgari Tutar: 10.000.000 TL  

Azami Tutar: 50.000.000 TL  

Bu tutar azami 5 yıllık süre boyunca yatırımlarda kullanılacaktır. Bu 

tutarın tamamının, değerlendirmede başarılı bulunan girişim 

sermayesi şirketi tarafından girişim şirketlerine yatırım olarak 

kullanılması beklenmektedir. Ajans desteklenecek fonların sayısına 

göre nihai taahhüt tutarını belirleyebilecektir.  

Fonun Ajans katılım oranı dışında kalan kısmı fon yöneticisi 

tarafından ve diğer yatırımcılardan sağlanacaktır. Fon taahhüt 



büyüklüğü, Ajans payı dahil, en az 25 Milyon TL olmalıdır. Ajans 

fonlara, toplam taahhüt büyüklüğünün azami %40’ı oranında katılım 

sağlayacaktır.  

Fon yöneticisinin en az yüzde % 1 oranında fona katılması gerekir. 

Programın Toplam Bütçesi Bu çağrı kapsamında, İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul’da yatırım 

yapmak üzere kurulacak ya da kurulmuş olan Girişim Sermayesi 

Fonlarına toplam 250 milyon TL taahhütte bulunmaktadır. 

Desteklenecek Giderler Girişim Sermayesi Fonu (Fon): Girişim şirketlerinin katma değer 

sağlayabilecek nitelikte yenilikçi ürün, süreç, bilgi ve teknoloji 

geliştirme ve üretme amacıyla yaptığı faaliyetlerinin, bu faaliyetler 

sonucu ortaya çıkan ürün ve/veya teknoloji üretim altyapısının 

oluşturulması veya geliştirilmesine destek olunması ve üretim yapan 

firmaların üretim sürecinin iyileştirilmesine katkı sağlamak üzere 

gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan İstanbul’da 

yerleşik girişim şirketlerine yatırım yapmak amacıyla oluşturulan 

fonlar ve tüzel kişilikler. 

Başvuru Yapabilecek Kurum 
ve Kuruluşlar  
 
 
 
 
 
 

Bu Programa başvurular, İstanbul merkezli girişimlere yatırım 

yapma hedefiyle kurulu ya da kurulacak ve aşağıdaki özelliklere 

sahip fonlar adına, girişim sermayesi fonlarının kurulması, yönetimi 

ve danışmanlığını üstlenen gerçek veya tüzel kişi fon yöneticileri 

tarafından yapılacaktır.  

• Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi Girişim Sermayesi 

Yatırım Fonu  

• Türkiye’de yerleşik Girişim Şirketlerine yatırım yapmak üzere ilgili 

ülke mevzuatı çerçevesinde kurulan fonlar  

 

Bu program kapsamında bir fon yöneticisi, en fazla (1) bir başvuruda 

bulunabilir. Diğer yatırımcılar birden fazla fona yatırımcı olabilirler. 

Aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlar başvuru sahibi fon ile ortak 

olarak Girişim Sermayesi Fonuna ortak olarak yatırım yapabilirler.  

• Teknoparklar  

• Üniversiteler 

• Teknoloji transfer ofisleri  

• Organize sanayi bölgeleri  

• Odalar ve borsalar  

• Banka, sigorta, emeklilik şirketleri dahil olmak üzere sair finansal 

kurumlar  

• Gerçek kişiler  

• Vakıflar  

• Fonlar 

• Şirketler  

Ortaklık yapısı oluşturulurken, girişimlerin ürünlerini satın alma 

potansiyeli olan, ilgili tematik alanda kurumsal kapasitesini, 

üyelerini veya diğer ilişkilerini kullanıp girişimcilere yön verecek, 



danışmanlık ve mentorluk hizmeti sunabilecek ya da bunlara aracılık 

yapacak kurum ve kuruluşlara öncelik verilmesi önerilmektedir. 

Proje Süresi Program süresi, yatırım dönemi azami 5 yıl, çıkış dönemi azami 5 

yıl olmak üzere toplam 10 yıldır. Bu süre, yatırım sözleşmesinin 

imzalandığı gün itibarıyla başlar. Süre uzatımına ilişkin hususlar 

yatırım sözleşmesinde belirlenir. 

Proje Uygulama Yeri Kurulacak fonun uygulama bölgesi İstanbul olacaktır. 

Dikkat Edilecek Hususlar • Bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayacak, yerelde sosyal ve 

ekonomik değer üretme potansiyeli düşük olan girişimleri 

hedefleyen başvurular desteklenmeyecektir. 

• Yatırım yapılacak girişim şirketlerinin merkezleri, öncelikli olarak 

Ajansın faaliyet gösterdiği İstanbul’da yer almalıdır. İstanbul 

merkezli girişimlere asgari olarak ajansın fona katıldığı tutar 

nispetinde yatırım yapılmalıdır. Fonun ajans payını aşan kısmı ile 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki kuruluş, şirket, teşebbüs 

veya işletmelere yatırım yapabilecektir. Bununla birlikte Fon, 

Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulu olmamakla birlikte ve Türkiye’ye 

taşınmayı taahhüt eden ya da ilgili yatırım kararının alınmasından 

önceki son mali yıl sonu itibarıyla elde ettiği konsolide gelirlerin en 

az yüzde ellisini (%50), doğrudan kendisi veya dolaylı olarak en az 

yüzde ellisine (%50) sahip olduğu şirketler tarafından Türkiye’de 

gerçekleştirilen faaliyetlerden elde eden kuruluş, şirket, teşebbüs 

veya işletmelere yatırım yapabilecektir. 

• Fonlar, sermaye ihtiyacı olan erken aşama teknoloji tabanlı veya 

yenilikçi iş modeli olan girişimler ile ürün ve hizmetleri pazarda 

müşterileri tarafından talep gören ve gelirleri katlanarak 

büyümeye başlamış girişimlere yatırım yapmalıdır.  

• Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik 

sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik yatırım yapmalıdır.  

• Büyüme aşamasındaki girişimlerde, yatırımları ve istihdamı 

artırmaya, yurt dışına açılmaya ve ihracat yapmaya yönelik yatırım 

yapmalıdır.  

• Fon büyüklüğünün yüzde yirmisinden fazlasının (%20) tek bir 

girişim şirketine veya grup şirketine yatırılmaması gereklidir.  

• Fon yönetim giderleri, yatırım döneminde fon büyüklüğünün yıllık 

%2,5’ini aşamaz, yatırım sonrası dönem için bu oran toplam 

yatırım büyüklüğü üzerinden hesaplanır. Toplam fon yönetim 

gideri fon büyüklüğünün %15’ini aşamaz. 

• Yatırımlardan çıkışta, anapara ve eşik değeri üzerinde kar elde 

edilmesi durumunda, Ajansın katılma payı oranında hak ettiği kâr 

payının bir kısmı fon yöneticisine performans ücreti olarak ödenir. 

Eşik değer ve performans ücreti ödeme şekli fon yöneticisi ile 

ajans arasında imzalanacak sözleşmede belirlenir.   



• Yatırım sözleşmesi imza tarihinden itibaren 1 yıl içinde fon 

kapanışının yapılamaması veya 2 yıl içinde en az bir girişime 

yatırım yapılmaması durumunda sözleşme iptal olur. Bu süre ajans 

tarafından 6 ay daha uzatılabilir. 

• Fon Yönetimi, Fon’un gidişatı ve fon yatırımları hakkında Ajansa 

güncel durum, yürütülen faaliyetler, ilerlemeler ve riskler 

hakkında bilgi sunmak amacıyla 3 ayda bir raporlama yapar. Fon 

yönetimi raporlamada Ajans tarafından istenen bilgileri sunmakla 

yükümlüdür.  

• Ajans tarafından gerekli görülmesi halinde fon mali tabloları 

bağımsız denetime tabi tutulabilir. 

Son Başvuru Tarihi 19/03/2021 

Saat: 17:00 

 


