


GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

Girişim sermayesi yatırım fonları, yenilikçi ürün, bilgi ve
teknoloji geliştirme ve üretme süreçlerine katkı sağlamak üzere; 
gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim 
şirketleri ve KOBİ’lere yatırım yapmak amacıyla oluşturulan 
fonları ve tüzel kişilikleri ifade etmektedir.



YATIRIMCI ÇEŞİTLERİ ve GİRİŞİM SERMAYESİ
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Ajans Tarafından 
Ortak Olunacak Girişim 

Sermayesi Fonlarına 
Yatırım Taahhüdünde

Bulunacaklara 
İlişkin Kaynak Çağrısı

Bölgesel Girişim 
Sermayesi Mali Destek 

Programı

YÖNTEM



1. AJANS TARAFINDAN ORTAK OLUNACAK 
GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINA YATIRIM 

TAAHHÜDÜNDE BULUNACAKLARA 
İLİŞKİN KAYNAK ÇAĞRISI



Bölgesel girişim sermayesi desteğinden yararlanabilecek fonlara Ajans
ile birlikte katkı sağlayabilecek nitelikli yatırımcılar, girişim sermayesi 
yatırım fonlarına taahhütte bulunmaya davet edilecektir.

Taahhüt edilebilecek en düşük fon tutarı 1 (bir) milyon TL’dir.

Yatırımcıların kaynak taahhüdünde bulunmaları için 3 (üç) ay 
süre tanınacaktır. 
 

KAYNAK ÇAĞRISI



KAYNAK ÇAĞRISI

Yerli ve yabancı yatırım fonları
Emeklilik fonları
Yatırım ortaklıkları
Aracı kurumlar
Bankalar
Sigorta şirketleri
Portföy yönetim şirketleri
İpotek finansmanı kuruluşları
Emekli ve yardım sandıkları
Vakıflar
Kamuya yararlı dernekler 
Sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibarıyla en az 1 milyon TL tutarında Türk 
ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek veya tüzel kişiler.

Nitelikli Yatırımcılar



YATIRIM VE BAŞVURU KOŞULLARI
Yatırımcılar,  BEBKA  tarafından  başarılı  bulunan  söz   konusu 
fonlardan uygun gördükleri ile fon ortaklığı sözleşmesi yapmak 
veya yapmamak hususunda tamamen serbest olacaktır. 

Yatırımcı tarafından taahhüt edilen tutar, yatırımcı ile fon  yönetimi 
arasında  imzalanacak sözleşmede  belirlenecek  şekilde,  doğrudan 
fon(lar)a ödenecek olup; yatırımcı, yaptığı yatırım tutarı  karşılığında 
ortak olacaktır. 

Ajansın, yatırımcılar tarafından verilen yatırım kararı, fon yönetimlerinin 
iş ve işlemlerinden sorumluluğu bulunmamaktadır.



BAŞVURUYA İLİŞKİN ESASLAR
Yatırım Mutabakatı Taahhüt Formu www.bebka.org.tr adresinden 
temin edilmelidir. 

Taahhüt formu, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo
şirketiyle veya elden aşağıdaki adrese iletilmelidir:
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı: Işıktepe OSB Mahallesi
Arıtma Caddesi No:12/1 16215 Nilüfer/BURSA

Son Başvuru Tarihi: 27/10/2022 Saat 17:30

*Kaynak çağrısı ile ilgili sorular fon@bebka.org.tr adresine gönderilebilir.
?



2. BÖLGESEL GİRİŞİM SERMAYESİ 
MALİ DESTEK PROGRAMI



AMAÇ ve ÖNCELİKLER

BEBKA Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı ve Kaynak 
Çağrısından aktarılacak bütçe ile, yatırım yapmak üzere kurulacak ya da 
kurulmuş olan girişim sermayesi fonlarına en az 100 milyon TL yatırım 
sağlama taahhüdünde bulunacaktır.

Teknoloji tabanlı, yenilikçi ve yaratıcı iş modeline sahip, yerel potansiyeli 
ile birlikte küresel potansiyeli de yüksek olan girişim şirketleri ve KOBİ’lere 
yatırım yapmaya yönelik başvurulara öncelik tanınacaktır.



DESTEK MİKTARI, ORANLARI ve UYGULAMA 
SÜRESİ

Asgari Destek (Yatırım) Miktarı: 
5.000.000 TL 

Ajans, mevcut fonlara ve bölge 
dışında kurulacak fonlara, toplam

 taahhüt büyüklüğünün azami %25’i 
oranında katılım sağlayacaktır. 

 Bölge aktörleri tarafından 
kurulacak fonlara azami %50 
oranında katılım sağlayacaktır.

Azami Destek (Yatırım) Miktarı:
 30.000.000 TL   

 

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

 yıl olmak üzere toplam 10 yıldır.



UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Bölgemizde veya dışında kurulu ya da kurulacak; 
*Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi girişim sermayesi yatırım fonları  
*Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi girişim sermayesi yatırım ortaklıkları
*İlgili ülke mevzuatı çerçevesinde kurulu/kurulacak fonlar

Programa başvurular, TR41 Bölgesi’nde veya dışında kurulu ya da kurulacak 
ve yukarıdaki özelliklere sahip fonlar adına, girişim sermayesi fonlarının 
kurulması, yönetimi ve danışmanlığını üstlenen gerçek veya tüzel kişi fon 
yöneticileri tarafından yapılacaktır.



BAŞVURULARIN VE YATIRIMLARIN UYGUNLUĞU

Bu program kapsamında bir fon yöneticisi, en fazla 1 (bir) başvuruda bulunabilir. 
Fon yöneticileri ve fon yönetim ekibi farklı olmak kaydıyla bir portföy yönetim 
şirketi birden fazla fon başvurusunda yer alabilir. 

Fonların, en az Ajansın taahhüt tutarı kadar Bölgemizdeki girişimlere yatırım 
yapması gerekecektir.

Kamunun fon desteğiyle kurulan veya ortak olduğu fonlarda toplam kamu payı, 
Ajansın payı da dahil olmak üzere  fon büyüklüğünün %30’unu geçmemelidir. 



BAŞVURUYA İLİŞKİN ESASLAR
Başvuru formları www.bebka.org.tr adresinden temin edilmelidir. 

Fon başvuruları, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo 
şirketiyle veya elden aşağıdaki adrese yapılmalıdır:
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı: Işıktepe OSB Mahallesi 
Arıtma Caddesi No:12/1 16215 Nilüfer/BURSA

Son Başvuru Tarihi: 30/09/2022 Saat 17:30

*Program ile ilgili sorular fon@bebka.org.tr adresine gönderilebilir.
*Yöneltilen sorular Sıkça Sorulan Sorular (SSS) olarak www.bebka.org.tr 
  adresinde yayımlanacaktır.

?




