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TÜBİTAK 

1514 Girişim Sermayesi Destekleme 
Programına İlişkin Soru ve Cevaplar 

 
 
Bölüm 1. 2013 Çağrısına ilişkin Soru ve Cevaplar 
 

 

 

 

 
Bölüm 2. Girişim Sermayesi Fonuna İlişkin Soru ve Cevaplar 

 
 
 

S 1. 2013 Çağrısı kapsamında destek verilecek Girişim Sermayesi Fonlarının yatırım 
yapabileceği sektörler ile ilgili herhangi bir kısıtlama var mıdır? 
 
C   1. 2013 Çağrısı kapsamında her hangi bir sektör kısıtlaması bulunmamaktadır.  
 

S 2. 2013 Çağrısı kapsamında destek verilecek Girişim Sermayesi Fonları sadece 
teknoloji ve yenilik odaklı çekirdek ve başlangıç aşamasındaki girişim şirketlerine mi 
yatırım yapabilecektir? Gelişme aşamasında bulunan girişim şirketlerine yatırım 
yapılabilecek midir? 
 
C 2. 2013 Çağrısı kapsamında destek verilecek Girişim Sermayesi Fonları yenilikçi, ürün, 
süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli bulunan KOBİ statüsündeki çekirdek ve 
başlangıç aşamasındaki girişim şirketlerine yatırım yapabileceklerdir. Gelişme aşamasında 
bulunan şirketlere yatırım yapamayacaklardır.  

S 3 2013 Çağrısı kapsamında Programa başvurmayı planlayan Fon Yöneticiler/Aday Fon 
Yöneticileri başvuru dosyasını Türkçe dışında başka bir dilde hazırlayabilirler mi? 
 
C 3. Başvuru formu ve formun ekleri Türkçe hazırlanmalıdır. Ancak, bilgi amaçlı sunulan 
dokümanlar İngilizce olabilir. İngilizce dışındaki diğer diller için Türkçe tercüme gerekir. 

S 4. 2013 Çağrısı kapsamında Programa başvurmayı planlayan Fon Yöneticilerinin/Aday 
Fon Yöneticilerinin Türk vatandaşı olma zorunlulukları var mıdır? 
 
C 4. 2013 Çağrısı kapsamında başvuruda bulunacak Fon Yöneticileri/Aday Fon Yöneticileri 
ekip üyelerinin Türk vatandaşı olma zorunlulukları bulunmamaktadır. 

S 1. Hali hazırda kurulu fonu olan ve portföyünde aktif yatırımları olan Fon Yöneticileri 
bu destek programından yararlanabilirler mi? 
 
C 1. 2013 Çağrısı kapsamında yatırımları bulunan Fon Yöneticileri bu destek programından 
yararlanamazlar.  

S 2. Hali hazırda kurulu fonu olan ancak portföyünde hiç aktif yatırımları olmayan Fon 
Yöneticileri bu destek programından yararlanabilirler mi? 
 
C 2. Evet, yararlanabilirler. 
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S 3. 100 milyon TL büyüklüğünde bir fon oluşturulmuş olsun. TÜBİTAK tarafından 15 
Milyon TL hibe desteğine karşılık, 85 Milyon TL diğer yatırımcılardan katkı sağlanmış 
olsun. Bu fonun 75 Milyon TL’lik kısmı TÜBİTAK’ın arzuladığı yenilikçi, ürün, süreç, bilgi 
ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli olan çekirdek ve başlangıç aşamasındaki 
girişim şirketlerine yatırım yapılırken geriye kalan 25 Milyon TL’lik kısmı istenildiği gibi 
kullanılabilir mi? 
 
C 3. Destek kapsamında oluşturulmuş/oluşturulacak fon büyüklüğünün tamamının TÜBİTAK’ın 
arzuladığı yenilikçi, ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli olan çekirdek 
ve başlangıç aşamasındaki girişim şirketlerine yatırım yapmak amacıyla kullanılması 
gerekmektedir.  

S 4. 100 milyon TL büyüklüğünde bir fon oluşturulmuş olsun. TÜBİTAK tarafından 15 
Milyon TL hibe desteğine karşılık, 85 Milyon TL diğer yatırımcılardan katkı sağlanmış 
olsun. Bu fonun 75 Milyon TL’lik kısmı TÜBİTAK’ın arzuladığı yenilikçi, ürün, süreç, bilgi 
ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli olan çekirdek ve başlangıç aşamasındaki 
girişim şirketlerine yatırım yapılırken geriye kalan 25 Milyon TL’lik kısmı gelişme 
aşamasındaki teknoloji ve yenilik odaklı şirketler için kullanılabilir mi? 
 
C 4. Destek kapsamında oluşturulmuş/oluşturulacak fon büyüklüğünün tamamının TÜBİTAK’ın 
arzuladığı yenilikçi, ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli olan çekirdek 
ve başlangıç aşamasındaki girişim şirketlerine yatırım yapılması gerekmektedir. Fon 
büyüklüğü, gelişme aşamasındaki yatırımlar için kullanılamayacaktır. 

 
S 5. 100 milyon TL büyüklüğünde bir fon oluşturulmuş olsun. Bu fonun kuruluş amacı 
sadece teknoloji odaklı çekirdek ve başlangıç aşamasındaki girişim şirketlerine yatırım 
yapmak olsun. Ancak ilgili fon yatırımlarının %75’ini (75 Milyon TL) Türkiye’ye 
gerçekleştirecekken, geri kalanını bölge komşu ülkelere gerçekleştirecek olsun. Bu 
durumda Türkiye için ayrılan 75 Milyon TL program destek kapsamında 
değerlendirilebilir mi?  
 
C 5. Destek kapsamında oluşturulmuş/oluşturulacak fonu tamamının ülkemizdeki yenilikçi, 
ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli çekirdek ve başlangıç 
aşamasındaki girişim şirketlerine yatırım yapmak amacıyla kullanılması gerekmektedir. 
Dolayısıyla, bu tip bir fon destek kapsamı dışında olacaktır. 

S 6. Bilindiği üzere PYŞ’lerin fon kurabilme yetkisi bulunmaktadırlar. Aynı PYŞ 
tarafından farklı farklı oluşturulan GSYF’ler 1514 TÜBİTAK Girişim Sermayesi 
Destekleme Programı kapsamında değerlenebilirler mi?  
 
C  6. Aynı PYŞ tarafından kurulmuş farklı fonlar destek kapsamında değerlendirilirler. 

S 7. Fon büyüklüğünün tamamı Fon Yöneticisi tarafından karşılanabilecek midir?  
 
C 7. Eş-sermaye katkısı olarak diğer yatırımcılardan fon büyüklüğünün en az %80’ine katılması 
istenir. Ancak Fon yöneticisinin en az yüzde bir (%1) oranında fona katılması gerekir. Özel 
yatırımcının bulunmaması durumunda fon büyüklüğünün %80’i Fon Yöneticisi tarafından 
karşılanabilecektir. 
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S 8. 1514 TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında Destek Karar 
Yazısı ekinde Destek Niyet Mektubu verilen Aday Fon Yöneticilerinin/Fon Yöneticilerinin 
fon toplamak amacı ile yapacakları seyahat, görüşme vb masraflar karşılanacak mıdır?  
 
C 8. Hayır, TÜBİTAK fonun kuruluşunun öncesinde ve sonrasında hiçbir maliyetine 
katılmayacaktır. Ayrıca, TÜBİTAK tarafından fon yönetim maliyeti de karşılanmayacaktır. 

S 9. 1514 TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında 2013 Çağrısı 
için TÜBİTAK tarafından ayrılan toplam hibe tutarı belli midir?  
 
C 9. Hayır, belli değildir. 

 
S 10. Programa başvurmak isteyen ilgili şirketin “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 
A.Ş.” statüsünde olması durumunda;   
-“Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” şirketi, mevcut yapısı ile fon mu sayılmış 
olacak ve bahsi geçen TÜBİTAK hibe fon desteği ile diğer yatırımcı fon desteklerini 
direkt olarak alma imkanına kavuşacak mı? 
 
C 10. Evet, fon olarak kabul edilecektir. Ancak, GSYO’nun programdan yararlanabilmesi için 
aktif yatırımının bulunmaması gerekmektedir. Bu şartı sağlayan GSYO’lar 1514-programına 
başvurubilirler.  

S 11. 1514 kodlu TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programında oluşturulacak 
fon yapısı sadece SPK’ya tabi Portföy Yönetim Şirketleri (PYŞ) tarafından kurulmuş olan 
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) biçiminde mi olacaktır?   
 
C 11. Fonlar, GSYF ile sınırılı değildir. 1514 TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı 
kapsamında Girişim Sermayesi Fonları aşağıdaki biçimde tanımlamaktadır: 

“…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 Türkiye’de yerleşik Girişim Şirketlerini desteklemek 
amacıyla oluşturulan fonları ve tüzel kişilikleri…”  
ifade etmektedir. Tanımdan da anlaşıldığı üzere, destekelenecek fon yapıları; 
 SPK’ya tabi GSYO ve GSYF,  
 Yurtdışında kurulan diğer fonlar ve  
 Yurtiçi veya yurtdışında kurulan diğer tüzel kişilikler  

olarak özetlenebilir. 
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Bölüm 3. Fon Yöneticisi/Aday Fon Yöneticisine İlişkin Soru ve Cevaplar 

 

 
 
 

S 12. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” şirketi hali hazırdaki mevcut yapısı ile fon 
olarak sayılır ise, toplamda 12 yıl olarak belirlenmiş fon süresinin “Girişim Sermayesi 
Yatırım Ortaklığı A.Ş.” şirketi için nasıl uygulanması planlanıyor? 

C 12. Fon süresi program için önemli değildir. Ancak, Fon destek süresi en fazla 12 yıl 
olabilecektir. Dolayısıyla, GSYO’ların kurulma ve yönetiminde süre kısıtı yoktur.  

S 13. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” şirketi hali hazırdaki mevcut yapısı ile fon 
olarak sayılır ise, program kapsamındaki TÜBİTAK hibe desteğinin ve diğer yatırımcı fon 
desteklerinin şirkete aktarımının nasıl ve hangi yapıda gerçekleştirilmesi planlanıyor?  

C 13. GSYO ve diğer tüzel kişiliklere sahip fonlara TÜBİTAK’ın para transferi hibe niteliğinde 
olacaktır.  

S  15. Fon desteği sağlayacak “diğer yatırımcılar”, fon yöneticisi tarafından mı bulunacak 
yoksa mevcut program çerçevesinde TÜBİTAK’ın hali hazırda işbirliği veya temas 
içerisinde olduğu yatırımcılar/fonlar olarak mı ifade ediliyor?    

C 15. Diğer yatırımcılar tamamen fon yöneticisi tarafından bulunacaktır. Bu süreçte, 
TÜBİTAK’ın herhangi bir müdahalesi olmayacaktır.  

S 1. Aynı PYŞ tarafından kurulmuş farklı fonlarda ortak ekip çalışanları olabilir mi?  
 
C 1. Evet olabilir. Ancak bu durum, başvuru yapan fon yöneticilerinin rekabet gücünü azaltabilir.  

S 2. Aynı PYŞ tarafından kurulmuş farklı fonların yatırım komiteleri ortak olabilir mi?  
 
C 2. Evet olabilir. Ancak bu durum, başvuru yapan fon yöneticilerinin rekabet gücünü azaltabilir. 

S  14. TÜBİTAK payının fon yöneticisi ve özel yatırımcıya dağıtımı ne zaman yapılacaktır. 

C. 14. TÜBİTAK payı, Fon tasfiye edilecek ise  fon tasfiyesinde, edilmeyecek ise fonun tüm 
yatırımlardan çıkmasından sonra dağıtılacaktır.  



5/5 
 

 
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

S 3. Başvuru süreçlerinin sonucunda TÜBİTAK tarafından Destek Karar Yazısı ekinde 
Destek Niyet Mektubu alan Aday Fon Yöneticileri/Fon Yöneticileri, haklarını başka Fon 
Yöneticilerine devredebilmeleri mümkün müdür?  
 
C 3. Başvuru süreci sonunda başarılı olanların, haklarını başkalarına devretmeleri mümkün 
değildir. 

S 4. Başvuru süreçlerinin sonucunda, TÜBİTAK tarafından Destek Karar Yazısı ekinde 
Destek Niyet Mektubu alan Aday Fon Yöneticileri/Fon Yöneticileri mektupta belirtilen 
şartların yerine getirerek fonu oluşturmalarına müteakip, fondaki paylarını devredebilirler 
mi?  
 
C 4. Fon oluştuktan sonra pay devirleri mümkündür.   
 

S 5. 1514 TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK 
tarafından desteklenebilecek Fon Yöneticisi/Aday Fon Yöneticisi sayısı belli midir?  
 
C 5. Hayır, belli değildir. 2013 Çağrısına yapılacak başvurular yarışma biçiminde olup yetkinliğe 
dayalı yapılacaktır.  

S 6. 1514 TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında hibe desteği 
alan Fon Yöneticilerinin yatırımları sırasında kilit personel/personelleri değiştirme şansı 
var mıdır?  
 
C 6. Uygulama Esasları Madde 20 (6): “Yatırım ve çıkış döneminde, Fon Yöneticisi kilit 
personelinin ve/veya yatırım komitesi üyelerinin bir veya birkaçının ayrılması veya kilit personel 
olarak ya da yatırım komitesine yeni kişi/kişilerin alınması durumunda, Fondan yapılan 
yatırımlara ilişkin kararı, aralarında TÜBİTAK’ın da yer aldığı fon yatırımcıların en az yüzde 
yetmiş beş (% 75)’i verir”.  

S 7. Başvuru formuna Fon Yöneticisi/Aday Fon Yöneticisi olan kişilerin sadece girişim 
ve risk sermayesi deneyimleri mi yazılacak yoksa tüm deneyimleri mi yazılacak? 
 
C 7. Tüm deneyimleri ile girişim ve risk sermayesi deneyimleri yazılmalıdır. 

S 8. Aynı fon yöneticisi TÜBİTAK tarafından desteklenecek birden fazla fonu yönetebilir 
mi? 
 
C. 8: Evet yönetebilir. Ancak bu durum başvuru yapan fon yöneticilerinin rekabet gücünü 
azaltabilir. 


