T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Yatırıma Destek Platformu | www.yatirimadestek.gov.tr

İSTKA-2021 YILI BÖLGESEL GİRİŞİM SERMAYESİ
MALİ DESTEK PROGRAMI

ÖZET BİLGİ FORMU

1) Kimler Yararlanabilir?
• Girişim sermayesi fonlarının kurulması, yönetimi ve danışmanlığını üstlenen gerçek
veya tüzel kişi fon yöneticileri
• Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
• Türkiye’de yerleşik Girişim Şirketlerine yatırım yapmak üzere ilgili ülke mevzuatı
çerçevesinde kurulan fonlar

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?
• 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 amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen girişimlere yatırım yapacak fon başvurularına öncelik
verilecektir:
 Hızlı büyüme, ihracat yapma, yüksek istihdam oluşturma potansiyeli taşıyan
girişimler
 Yerel potansiyeli ile birlikte küresel potansiyeli de yüksek olan girişimler
 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 girişimler
• Destek miktarı her bir fon için 50.00.000-100.000.000 TL arasında olup; destek oranı
en fazla %40 olacaktır.
• Desteklenecek fonlar için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 250.000.000 TL’dir.
• Fon yöneticisinin en az yüzde % 1 oranında fona katılması gerekir.
• Program süresi yatırım dönemi azami 5 yıl, çıkış dönemi azami 5 yıl olmak üzere
toplam 10 yıldır.
• Teknoparklar, Üniversiteler, Teknoloji transfer ofisleri, Organize sanayi bölgeleri,
Odalar ve borsalar, finansal kurumlar, Gerçek kişiler, Vakıflar, Fonlar ve Şirketler girişim
sermayesi fonlarına ortak olabilirler.
• Yatırım yapılacak girişim şirketlerinin merkezleri, öncelikli olarak Ajansın faaliyet
gösterdiği İstanbul’da yer almalıdır.
• Fon büyüklüğünün %20’den fazlasının tek bir girişim şirketine veya grup şirketine
yatırılmaması gereklidir.

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
Son başvuru tarihi 19/03/2021

4) Başvuru Yeri Neresidir?
İstanbul Kalkınma Ajansı, www.istka.org.tr

Son Güncelleme Tarihi:25/12/2020
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