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TANIMLAR
Ajans: İstanbul Kalkınma Ajansı.
Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı.
Bölge: Kalkınma ajanslarının faaliyet gösterdiği Düzey-2 bölgesi.
Fon Yöneticisi: Girişim sermayesi fonlarının kurulmasını, yönetimini veya danışmanlığını üstlenen gerçek ve
tüzel kişiler.

Fon Yönetim Gideri: Yatırım ve yönetim dönemlerinde, fon yöneticisi olan girişim sermayesi şirketinin yıllık
yönetim giderlerini karşılamak amacıyla ödenen tutar.
Girişim Sermayesi: Dinamik, yenilikçi, üretken, yüksek büyüme potansiyeline sahip yatırım ve büyümenin
gerçekleştirilmesi için gerekli finansal kaynakların temininde sıkıntı çeken vizyon sahibi girişimcilerin sermaye
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılan yatırımlar.

Girişim Şirketi: Türkiye’de kurulu veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan
şirketler.

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.

Girişim Sermayesi Yatırımı: Girişimlere finansman ve yönetim danışmanlığı sağlanmasını içeren, belirlenen
süre sonunda yatırımlardan çıkış yoluyla ortaklık ilişkisinin sonlandığı yatırımlar.

Yatırım Sözleşmesi: Ajans ile Fon Yöneticisi arasında yapılan sözleşme.
Yatırım Komitesi: Detayları yatırım sözleşmesinde belirlenmek üzere fonun yatırım yapacağı girişimler de
dahil olmak üzere fonun yatırımları ile ilgili kararları veren komite.
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11. Kalkınma Planında “İstanbul öncelikle bölge-

1. Giriş, Kapsam ve Arka Plan

sel sonrasında ise küresel girişimcilik merkezlerinden birisi haline getirilecektir. Bu kapsamda
yurt dışından girişim, girişimci ve ekosistem ak-

İstanbul Kalkınma Ajansı kurulduğu günden bu

törlerinin ülkemize gelmesini cazip kılacak des-

yana İstanbul’da girişimcilik kültürünün geliştiril-

tekler ve düzenlemeler içeren Uluslararası İstan-

mesi, yenilikçi ve yaratıcı girişimciliğin yaygınlaş-

bul Girişimcilik Programı başlatılacaktır” politikası

tırılması ve girişimcilik ekosisteminin güçlendiril-

çerçevesinde İstanbul’un girişimcilik merkezi ol-

mesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

ması öngörülmektedir.

2014-2023 İstanbul Bölge Planında; “Küresel Eko-

İstanbul’un uluslararası girişimcilik merkezi olması

nomi de Söz Sahibi, Yüksek Katma Değer Üreten,

vizyonu ile bağlantılı olarak 11. Kalkınma Planında

Yenilikçi ve Yaratıcı Ekonomi” gelişme ekseni al-

yer alan “Kalkınma ajansları tarafından bölgesel

tında “Nitelikli Girişimcilik” şeklinde öncelik alanı

potansiyelleri hayata geçirebilecek, büyüme po-

yer almaktadır. İstanbul Bölge Planı, girişimciliği

tansiyeli taşıyan şirketlere sermaye katkısı yapıla-

bütüncül bir yaklaşım ile ele alarak tüm aktörle-

rak bölgelerin gelişmesine ve rekabet güçlerinin

rin aktif bir şekilde gelişimine destek verdiği bir

yükseltilmesine katkı sağlayacak bölgesel girişim

ekosistem anlayışı içerisinde niteliksel olarak

sermayesi uygulaması pilot olarak belirlenecek il-

güçlendirilmesine yönelik strateji ve alt hedefler

lerde başlatılacak ve bölge planlarında belirlenen

içermektedir.

önceliklerle uyumlu olarak yürütülecektir.” politikası kapsamında önümüzdeki dönemde;

İstanbul Bölge Planında yer alan öncelikler doğrultusunda Ajans tarafından 2010 yılından bu

yw Girişim sermayesi uygulaması ile girişimcilik

yana çeşitli destek mekanizmaları ile İstanbul’da

ekosisteminin geliştirilmesi,

girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, yenilikçi ve
teknoloji tabanlı girişimciliğin yaygınlaştırılması
ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için
çalışmalar yapılmıştır. Birçok destek programında, girişimcilik, ekosistemin farklı alanlarda beslenerek güçlendirilmesini öngören bir bileşen
olarak yer almıştır. 2016 ve 2018 yıllarında ise

yw Erken aşama girişimciliğin ve büyümenin finansmanına ilişkin mevcut yatırım ekosisteminin
güçlendirilmesi,
yw Girişim sermayesi uygulamalarının yaygınlaştırılması,

konuya özel “Girişimcilik Mali Destek Programı”

yw Ulusal ve uluslararası yatırımcı ve girişimcile-

yürütülmüştür. Ayrıca, girişimcilik konulu model

rin ilgili bölgeye yönlendirilmesinin teşvik edilme-

nitelikli güdümlü projeler uygulanmıştır.

si, amaçlanmaktadır.
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Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak
kurulacak fonun uygulama bölgesi İstanbul olacaktır.
Bu kapsamda, bölgesel önceliklerle uyumlu, erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve
yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve
teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde, girişimlerin ihtiyaç duyacakları sermaye katkısını girişim
sermayesi fonları üzerinden yaparak bölgelerin
gelişmesine ve rekabet güçlerinin yükseltilmesine katkı sağlanacaktır.
Bu program, 11. Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi, 2014-2023 İstanbul Bölge
Planı, Girişimci İstanbul Sonuç Odaklı Programı
ve İstanbul Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Çalışma
Programı amaç ve öncelikleri ile uyumlu olarak

2. Programın Amaç ve
Öncelikleri
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.

hazırlanmıştır.
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.
6
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Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmesi için kritik öneme sahip olan “yapay zekâ,
nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, büyük

3. Ajans Tarafından Sağlanacak
Mali Kaynak

veri, siber güvenlik, blokzincir, bulut teknolojileri,
enerji depolama, ileri malzeme, robotik, mikro/

Bu çağrı kapsamında, İstanbul Kalkınma Ajansı

nano/opto-elektronik, nanoteknoloji, biyotekno-

İstanbul’da yatırım yapmak üzere kurulacak ya

loji, kuantum, sensör ve eklemeli imalat” teknolo-

da kurulmuş olan Girişim Sermayesi Fonlarına

jilerinin geliştirilmesi ve/veya kullanılması yoluyla

toplam 250 milyon TL taahhütte bulunmaktadır.

imalat ve hizmet sektörlerinde dönüşümü sağlayacak yenilikçi girişimcilere yönelik tasarlanan

Desteklenecek her bir fon için taahhüt tutarı as-

fonlar öncelikli olarak desteklenecektir.

gari 10 milyon TL, azami 50 milyon TL arasında
olacaktır. Bu tutar azami 5 yıllık süre boyunca ya-

Diğer taraftan, bölgesel kalkınmaya katkı sağla-

tırımlarda kullanılacaktır. Ajans tarafından taah-

mayacak, yerelde sosyal ve ekonomik değer üret-

hüt edilen tutarın fon tarafından hangi sıklıkta is-

me potansiyeli düşük olan girişimleri hedefleyen

tenebileceği, taahhüdün ne kadar sürede yerine

başvurular desteklenmeyecektir.

getirileceği vb. hususlar yatırım sözleşmesinde
düzenlenecektir.
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.

7

BÖLGESEL GİRİŞİM SERMAYESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

4. Bölgesel Girişim Sermayesi
Fonu Başvuru ve Destekleme
Esasları

4.2. Ortaklıklar ve Ortakların
Uygunluğu
Aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlar başvuru sa-

Bu Programa başvurular, İstanbul merkezli gi-

hibi fon ile ortak olarak Girişim Sermayesi Fonu-

rişimlere yatırım yapma hedefiyle kurulu ya da

na ortak olarak yatırım yapabilirler.

kurulacak ve aşağıdaki özelliklere sahip fonlar
adına, girişim sermayesi fonlarının kurulması,

yw Teknoparklar

yönetimi ve danışmanlığını üstlenen gerçek veya

yw Üniversiteler

tüzel kişi fon yöneticileri tarafından yapılacaktır.

yw Teknoloji transfer ofisleri

yw Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi Giri-

yw Organize sanayi bölgeleri

şim Sermayesi Yatırım Fonu

yw Odalar ve borsalar

yw Türkiye’de yerleşik Girişim Şirketlerine yatırım

yw Banka, sigorta, emeklilik şirketleri dahil olmak

yapmak üzere ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde
kurulan fonlar1
Bu program kapsamında bir fon yöneticisi, en
fazla (1) bir başvuruda bulunabilir. Diğer yatırımcılar birden fazla fona yatırımcı olabilirler.

4.1. Program Uygulama Süresi
ve Yeri
Program süresi, yatırım dönemi azami 5 yıl, çıkış
dönemi azami 5 yıl olmak üzere toplam 10 yıldır.

üzere sair finansal kurumlar
yw Gerçek kişiler
yw Vakıflar
yw Fonlar
yw 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

Bu süre, yatırım sözleşmesinin imzalandığı gün

da bunlara aracılık yapacak kurum ve kuruluşlara

itibarıyla başlar. Süre uzatımına ilişkin hususlar

öncelik verilmesi önerilmektedir.

yatırım sözleşmesinde belirlenir.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının kuracakları
ortaklıklar uygundur. Ortaklık ve sorumlulukların
açıkça belirtildiği protokol ile bahse konu fona ortaklık yapısıyla başvuruda bulunulabilir.

8
1 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından açıklanan kara liste kapsamında olan ülkeler hariç
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4.3. Girişim Şirketinin ve
Yatırımların Uygunluğu

5. Kurulacak Fonlara İlişkin
Kurallar

Yatırım yapılacak girişim şirketlerinin merkez-

Fonun temel özellikleri ve faaliyet alanları aşağı-

leri, öncelikli olarak Ajansın faaliyet gösterdiği

da belirtilmiştir:

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 gelir-

yw 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.
yw Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde ArGe ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik yatırım yapmalıdır.

lerin en az yüzde ellisini (%50), doğrudan kendisi

yw Büyüme aşamasındaki girişimlerde, yatırımla-

veya dolaylı olarak en az yüzde ellisine (%50) sa-

rı ve istihdamı artırmaya, yurt dışına açılmaya ve

hip olduğu şirketler tarafından Türkiye’de gerçek-

ihracat yapmaya yönelik yatırım yapmalıdır.

leştirilen faaliyetlerden elde eden kuruluş, şirket,
teşebbüs veya işletmelere yatırım yapabilecektir.
Bu program kapsamında kurulacak fonlar tarafından aşağıda yer alan faaliyetleri yapan girişim-

yw Fon büyüklüğünün yüzde yirmisinden fazlasının (%20) tek bir girişim şirketine veya grup şirketine yatırılmaması gereklidir.

lere yatırım yapamaz.

yw Fon yönetim giderleri, yatırım döneminde fon

a) Yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde bir ürü-

büyüklüğünün yıllık %2,5’ini aşamaz, yatırım son-

nün üretimi, ticari veya hizmetin verilmesi ile ilgili
faaliyetler,
b) Hukuka, kamu düzenine, genel ahlaka aykırı

rası dönem için bu oran toplam yatırım büyüklüğü üzerinden hesaplanır. Toplam fon yönetim
gideri fon büyüklüğünün %15’ini aşamaz

alanlar,

yw Yatırımlardan çıkışta, anapara ve eşik değeri

c) Tütün, alkol, kumarhane, bahis oyunları,

üzerinde kar elde edilmesi durumunda, Ajansın

ç) Münhasıran gayrimenkul yatırımları,
d) Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler.

katılma payı oranında hak ettiği kâr payının bir
kısmı fon yöneticisine performans ücreti olarak
ödenir. Eşik değer ve performans ücreti ödeme

9
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şekli fon yöneticisi ile ajans arasında imzalanacak
sözleşmede belirlenir.
yw Yatırımlardan Çıkış: Fonun yatırım yaptığı şirket paylarının kısmen ya da tamamen devrinden
(çıkış) gelen kaynak fona geri döner. Eğer yatırım
süresi sona ermemiş ise bu kaynağın tekrar yatırım için kullanılabilmesi ajansın onayıyla mümkündür. Eğer yatırım süresi sona ermiş ise yatırım
çıkışları sonucu fona dönen bakiye tutar katılma
payı oranında Ajansa ödenir.
yw Yatırım sözleşmesi imza tarihinden itibaren 1
yıl içinde fon kapanışının yapılamaması veya 2 yıl
içinde en az bir girişime yatırım yapılmaması du-

6. Başvuruya İlişkin Genel
Esaslar
1. Başvuru için hazırlanması gereken dokümanlar www.istka.org.tr adresinden indirilerek doldurulacaktır. Başvurular, teklif çağrısı ilanında
belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar yapılır.
2. Başvurular, Ajans internet sitesinde yayınlanan formlar üzerinden bu rehberde belirtilen kural ve koşullara bağlı olarak sunulur. Uygulamaya
esas olacak ve sözleşmenin eki olacak başvuruda
aşağıdaki hususlara yer verilir.

rumunda sözleşme iptal olur. Bu süre ajans tara-

a. Fon yöneticisi ve kilit üyelerin özgeçmişi

fından 6 ay daha uzatılabilir.

b. Fonun odaklandığı alan
c. Fonun yatırım stratejisi

yw Fon Yönetimi, Fon’un gidişatı ve fon yatırımları

d. Fonun toplam taahhüt büyüklüğü

hakkında Ajansa güncel durum, yürütülen faali-

e. Hâlihazırda almış olduğu taahhüt

yetler, ilerlemeler ve riskler hakkında bilgi sunmak amacıyla 3 ayda bir raporlama yapar. Fon
yönetimi raporlamada Ajans tarafından istenen
bilgileri sunmakla yükümlüdür.

f. Fon yönetim gideri
g. Fonun iş planı
h. Fonun Ajans dışındaki diğer fon yatırımcıları
ile ilgili (katılmayı planladığı bütçe, girişimci des-

yw Ajans tarafından gerekli görülmesi halinde fon

teği ve yatırımcılık deneyimi, kurumsal yapısı, var-

mali tabloları bağımsız denetime tabi tutulabilir.

sa kar dışında beklentileri vb) bilgiler
3. Ajans gerekli görmesi halinde Başvuru sahibi
fon yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirebilir.
4. Zamanında yapılmayan başvurular için mazeret
kabul edilmez ve bu başvurular değerlendirmeye
alınmadan reddedilir. Her başvuru; kabul tarihi, saati ve referans numarası ile kaydedilir. Başvuruların
alınması için son tarih 19/03/2021 saat 17:00’dır.
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7. Başvuruların
Değerlendirilmesi ve Seçilmesi

yw Fonun odaklandığı alan
yw Fonun yatırım stratejisi
yw Fonun kurumsal yönetimi, hukuki yapısı ve bağımsızlığı

Başvurular, Ajans tarafından bu programın değerlendirilmesi için oluşturulacak Değerlendirme
Komitesi desteği ile incelenip değerlendirilecektir.
Başvuruların değerlendirilmesi “Ön İnceleme” ve
“Teknik ve Mali Değerlendirme” olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Başarılı olan teklifler değerlendirmeden sonraki ilk yönetim kurulu toplantısında Ajans yönetim kurulunun onayına sunulur.

7.1 Ön İnceleme
Yalnızca zamanında teslim edilen fon başvuruları
ön incelemeye alınır. Bu aşamada başvuru sahibinin ve ortaklarının başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu yönünden ön inceleme
yapılır. Sunulmuş olan dokümanlar idari kontrole
tabi tutulur. Ön incelemeden geçen başvurular
teknik ve mali değerlendirmeye alınır.

7.2 Teknik ve Mali
Değerlendirme
Değerlendirmede, sırası ile başvuranın mali ve
yönetim kapasitesi, yatırım stratejisinin programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, teklifin bütçe
ve maliyet etkinliği göz önüne alınır.

yw Fonun toplam taahhüt büyüklüğü
yw Fon organizasyon yapısı ve personel bilgileri
yw Fonun yönetim masrafları ve kar dağıtımına
ilişkin öngörüler
yw Fona ait kapsamlı iş planı
yw Fon yöneticisinin girişim sermayesi alanındaki
tecrübesi ve yetkinliği
yw Fon yöneticisinin daha önce gerçekleştirdiği
yatırımlardan elde ettiği getiri ve bu getirinin yatırıma oranı
yw Fon yöneticisinin getiri hedefi, geliştirmeyi planladığı yetenekleri, ekosistemde kaynak ve tecrübe
birikimi hedefleri, çıktıları, başarı ölçütleri
yw Raporlama, kontrol, denetleme ve risk yönetim
süreçleri.
yw Ajans dışı diğer fon taahhütlerinin tutarı, ajans
taahhüdüne oranı
yw Bu başvuru rehberinden yer alan diğer hususlar
Başvuru rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerine uymayan başvurular reddedilir. Ayrıca bu
hususların değerlendirme sürecinin herhangi bir
aşamasında tespit edilmesi halinde de söz konusu başvurular reddedilir, bu durumun sözleşme
imzalandıktan sonra tespit edilmesi halinde ise
sözleşmeler feshedilir.
Ajans ön inceleme ve teknik değerlendirme süre-

Başvurular, aşağıda yer alan kriterlere göre de-

cinde, başvuru sahibinden başvuru ve eki belgele-

ğerlendirilecektir.

re ilişkin olarak ilave bilgi ve belge isteyebilir.
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8. Diğer Hususlar

9. Başvuru Sürecindeki
Soruların Cevaplandırılması

Başvuru Sahipleri başvuruda bulundukları andan

Programla ilgili sorular, tekliflerin alınması için belir-

itibaren bu rehberde yer alan bütün hususları ka-

lenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, progra-

bul etmiş sayılırlar.

mın referans numarası açık bir şekilde belirtilerek

Teklif çağrısı zorunlu hallerde, desteklenecek fonlar
ilan edilmeden önce Ajans tarafından iptal edilebilir
ya da ihtiyaç hasıl olması halinde değiştirilebilir. Bu
durumda ajanstan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.
Destek için yapılan başvurular Ajans tarafından
şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa
edilmeden her zaman eğitim amaçlı olarak ve sahi-

elektronik posta ya da faks ile aşağıdaki adrese
veya faks numarasına gönderilebilir.
E-posta adresi : bgs@istka.org.tr
Faks : (212) 468 34 44
Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden sonra
en geç 10 gün içerisinde aşağıdaki adreste yayınlanacaktır:

binin ayrıca muvafakatı aranmaksızın kullanılabilir.

www.istka.org.tr

Ajans taahhüdü yapmasının ardından fonun girişim

Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir Başvuru Sahi-

şirketlerinde yaptığı yatırımlarda basiretli yönetim

bine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) ara-

zafiyeti ya da kötü niyet tespit ederse fon yatırım

cılığıyla diğer Başvuru Sahiplerine de sunulacaktır.

komitesini uyarır, gerekirse taahhüdünü dondurabilir ya da taahhüdünü yerine getirmekten imtina
edebilir. Bu konudaki hükümlere yatırım sözleşmesinde yer verilir.
Bu rehberde belirtilen oran ve tutarları iki katına
kadar artırmaya veya %50 oranında azaltmaya İstanbul Kalkınma Ajansı yönetim kurulu yetkilidir.
Ajansın maliyetini veya riskini artıracak oran değişiklikleri Bakanlık onayına tabidir.
Uygulamaya ilişkin diğer detaylar Ajans ve Fon Yöneticisi arasında imzalanacak yatırım sözleşmesinde belirlenir.
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Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans
tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve Başvuru
Rehberinde yer almayan hiçbir bilgi Başvuru Sahipleri ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.
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EKLER
EK A : Başvuru Formu
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İSTANBUL KALKINMA AJANSI
BÖLGESEL GİRİŞİM SERMAYESİ
MALİ DESTEK PROGRAMI
Başvuru Formu

Fon Adı
Fon Ortakları (varsa)
Başvuru Tarihi
Fon Yetkilisi
Ad-Soyad/İmza
Fon Ortakları Yetkilileri
Ad-Soyad/İmza
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Genel Bilgiler
(Fon ve varsa ortakları için doldurulacaktır)

Unvanı
Adresi
Telefon/Faks
E-posta
Web Adresi
Yetkili Kişi
Faaliyet Alanları
Kuruluş Tarihi
TTSG Yayınlanma Tarihi
Sermayesi
Sanayi/Ticaret Sicil No
Kayıtlı Olduğu Sanayi/Ticaret Odası
Vergi Dairesi ve Vergi No
SGK İşyeri Sicil No
Ortaklık Yapısı

1. Fonun ve Ortakların Uygunluğu
(Fon ve varsa ortakları için doldurulacaktır)

Fonun/Ortağın Kurumsal Yönetimi
Ve Hukuki Yapısı
Fonun/Ortağın Deneyimi Ve
Yeterliliği
Fonun/Ortağın Organizasyon
Yapısı Ve Personel bilgileri
Fonun/Ortağın Fona Katmayı
Planladığı Bütçe
Fonun/Ortağın Kapsamlı
İş Planı
Fonun/Ortağın Varsa Kar Dışında
Beklentileri
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2. Fona İlişkin Detaylı Bilgiler
(Fon ve varsa ortakları için tek bir bölüm olarak hazırlanacaktır.)

Fonun Odaklandığı Alan
Fonun Yatırım Stratejisi
Fonun Toplam Taahhüt
Büyüklüğü
Fonun Hâlihazırda Almış
Olduğu Taahhüt
Fonun Hukuki Yapısı Ve
Bağımsızlığı
Fon Yönetim Maliyeti Ve Kâr
Dağıtımına İlişkin Öngörüler

3. Projenin Etkisine İlişkin Bilgiler
(Fon ve varsa ortakları için tek bir bölüm olarak hazırlanacaktır.)

Hedefler, çıktılar ve başarı ölçütleri
Toplam kaç girişime hangi aşamalarda
yatırım yapılacağına ilişkin planlamalar
Fonun girişimcilik ile teknoloji
ticarileştirme kapasitesinin geliştirilmesi
ve sürdürülebilirliği adına yapılması
planlanan süreçler
Sürdürülebilir bir yatırım
mekanizmasının oluşturulması
amacıyla planlanan süreçler
Proje süresince gerçekleştirilecek
raporlama, kontrol, denetleme
faaliyetleri ve risk yönetim süreçleri
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4. Ekler
yw Fon ve Ortakları arasında yapılan Katılım Sözleşmesi (imzalanmamışsa taslağı),
yw Fon Yöneticisi ve Kilit Üyelerin Özgeçmişi, (Fon yöneticisinin girişim sermayesi
alanındaki tecrübesi ve yetkinliği, daha önce gerçekleştirdiği yatırımlardan elde
ettiği getiri ve bu getirinin yatırıma oranı, fon yöneticisinin getiri hedefi, geliştirmeyi
planladıkları yetenekleri, ekosistemde kaynak ve tecrübe birikimi hedefleri, çıktıları,
başarı ölçütleri)
yw Anahtar Personelinin Özgeçmişleri
yw Organizasyon Şeması
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Bölgesel Girişim
Sermayesi
Mali Destek Programı
GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY
YÖNETİM ŞİRKETLERİNE YÖNELİK
Başvuru Rehberi

T.C. İstanbul Kalkınma Ajansı
Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. No: 142, Odakule
Kat: 8 Beyoğlu 34430 İSTANBUL
T. 0212 468 34 00 F. 0212 468 34 44
bgs@istka.org.tr
www.istka.org.tr

Referans No: İSTKA/2021/BGS
Son Başvuru Tarihi: 19/03/2021
Saati: 17:00

