BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TARAFINDAN ORTAK
OLUNACAK GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINA YATIRIM TAAHHÜDÜNDE
BULUNACAKLARA İLİŞKİN KAYNAK ÇAĞRISI

Amaç ve Kapsam
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 bölgesinde girişimcilik
ekosistemini

geliştirerek

bölgedeki

girişimcilik

kapasitesinin

artırılmasına

yönelik

faaliyetlerini yürütmektedir. Bu faaliyetler doğrultusunda, TR41 Bölgesinde hızlı büyüme ve
katma değer yaratma potansiyeli taşıyan girişim ve KOBİ’lere finansman desteği sağlamak
üzere kamu-özel sektör ortaklığına dayalı sürdürülebilir bölgesel girişim sermayesi
uygulamasının hayata geçirilmesini amaçlamaktadır.
Bu kapsamda, girişim sermayesi fonları ile TR41 Bölgesi ve ülke genelinde yüksek
katma değer üreten, teknoloji odaklı girişimlere ve KOBİ’lere yatırım yapılması sağlanarak
girişimlerin finansmana erişiminin artırılması ve böylece girişimcilik ve yenilikçilik
ekosisteminin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Girişim sermayesi yatırım fonları, girişim şirketleri ve KOBİ’lerin katma değer
sağlayabilecek nitelikte yenilikçi ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme amacıyla
yaptığı faaliyetlere yatırım yapmaktadır. Girişim sermayesi yatırım fonları, bu faaliyetler
sonucu ortaya çıkan ürün ve/veya teknoloji üretim altyapısının oluşturulması veya
geliştirilmesine destek olunmasına; üretim yapan firmaların üretim sürecinin iyileştirilmesine
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.
Destek Yöntemi
BEBKA, yukarıda bahsedilen hedef doğrultusunda uygulayacağı Bölgesel Girişim
Sermayesi Mali Destek Programı ile, yatırım yapmak üzere kurulacak ya da kurulmuş olan
girişim sermayesi fonlarına toplam 100 milyon TL destek sağlama taahhüdünde bulunacaktır.
BEBKA tarafından gerçekleştirilecek olan destek programı iki aşamalı olarak kurgulanmıştır.
İlk aşamada (işbu çağrı metni) bölgesel girişim sermayesi desteğinden yararlanabilecek fonlara
Ajans ile birlikte katkı sağlayabilecek nitelikli yatırımcılardan kaynak aktarma taahhütleri
alınacaktır. İkinci aşamada ise BEBKA taahhüdü ile birlikte fon taahhüdünde bulunacak

yatırımcıların ortak olacağı girişim sermayesi yatırım fonlarına yönelik destek çağrısında
bulunulacaktır.
Uygun Başvuru Sahipleri
BEBKA, daha fazla sayıda girişime finansman sağlamak ve girişimlere yapılacak
yatırım tutarının daha yüksek miktarlarda gerçekleştirilebilmesi amacıyla girişim sermayesi
yatırım fonlarına bulunulacak taahhüt tutarının artırılması için nitelikli yatırımcıları1 girişim
sermayesi yatırım fonlarına taahhütte bulunmaya davet etmektedir.
Uygun Taahhüt Tutarı
Nitelikli yatırımcılar tarafından taahhüt edilebilecek en düşük fon tutarı 1 (bir) milyon
TL olarak belirlenmiştir.
Yatırım ve Başvuru Koşulları
BEBKA, Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı kapsamında ortaklık
kurmayı uygun gördüğü fonlar ile fon taahhüdünde bulunan nitelikli yatırımcılar arasında iş
birliği geliştirilmesi hususunda gerekli desteği sağlayacak olup; yatırımcılar, BEBKA
tarafından başarılı bulunan söz konusu fonlardan uygun gördükleri ile fon ortaklığı sözleşmesi
yapmak veya yapmamak hususunda tamamen serbest olacaktır. Ajansın, yatırımcılar tarafından
verilen yatırım kararı ve fon yönetimlerinin iş ve işlemlerinden sorumluluğu bulunmamaktadır.
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. Yatırımcı, hangi fon(lar) ile sözleşme
imzalayacağı hususunda tamamen serbest olduğu gibi, fon ile yatırım sözleşmesi imzalanana
kadar taahhüdünün tamamından veya bir kısımdan vazgeçebilecektir.
Gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine ve KOBİ’lere
yatırım yapmak amacıyla kurulmuş/kurulacak olan fonlara katkı sunma konusunda istekli olan,

3 Nisan 2010 tarih ve 27541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında
Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğin 3. maddesindeki “nitelikli yatırımcı” tanımlamasında bahsi geçen
kişiler ile 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında
Yönetmelik’te tanımlanan bireysel katılım yatırımcısı lisansına sahip kişiler esas alınacaktır.
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yukarıda belirtilen nitelikli yatırımcı tanımına uygun paydaşlarımızın ekte yer alan Taahhüt
Formu’nu imzalayarak Ajansımıza 27/10/2022 saat 17:30’a kadar başvurmaları gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ek: Yatırım Mutabakatı Taahhüt Formu

