
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU



P R O G R A M I N
AMACI HEDEFLERİ

• Ülkemizdeki çekirdek,  başlangıç ve gelişme 
aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının 
giderilmesine

• GSF’leri ve bu fonları yönetecek Fon 
Yöneticilerinin kurulması teşvik edilerek 
girişim sermayesi ekosistemin oluşturulmasına 

• Girişim sermayesi ekosisteminin 
kamunun katkılarıyla iyileştirilmesine 

katkı sağlanması.

Türkiye’de yerleşik teknoloji ve yenilik odaklı 
KOBİ ölçeğindeki şirketlerin çekirdek, başlangıç 

veya gelişme aşamalarındaki finansman 
ihtiyaçlarının, Girişim Sermayesi Fonları (GSF) 

aracılığıyla karşılanması.

TÜBİTAK’TA BİR İLK!

“FONLARA DESTEK”



Fon Yöneticileri
GSF faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almış kişilerin de 
bünyesinde yer aldığı, faaliyet konusu ve yapısı GSF’lerin 
kurulması ve yönetimi olan sermaye şirketleri.

Aday Fon Yöneticileri
GSF faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almış kişilerin de  içerisinde  
yer aldığı ve  başvurusunda GSF’yi yönetecek sermaye şirketini kurmayı 
taahhüt eden ekip  veya Bankacılık, finans, girişimcilik, işletmecilik, 
hukuk, sanayi ve   ticaret alanlarında tecrübeli kişilerden oluşan ve GSF’yi 
yönetecek sermaye şirketini kurmayı taahhüt eden ekip.

Başvuru şekli çağrı döneminde proje şeklinde olur. 
Tüm başvuru koşulları ve detayları çağrıda belirtilir. 

Programa başvuru yapabilecekler;



Programın İşleyişi

TÜBİTAK DİĞER YATIRIMCILAR
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Fon Süresi

Yatırım dönemi :  5 yıl
Çıkış dönemi     :  7 yıl 

Destek Koşulu ve Destek Tutarı
Programa başvuran ve desteklenmeye aday bulunan Fon Yöneticilerinin/Aday fon 
yöneticilerinin desteklenme kriterlerine uygun Girişim Sermayesi Fonu kurması. 

Kurulan ve desteklenmeye uygun bulunan fonlara, TÜBİTAK tarafından çağrıda 
belirtilen oranda hibe desteği sağlanır.

12 yıltoplamda;



Yatırımlardan Çıkış 
Fon tasfiyesinde TÜBİTAK’ın fona hibe ettiği tutar ve bu tutara karşılık gelen tüm gelirler, 
fon yöneticisinin performansına göre fon yöneticisi ve özel yatırımcılar arasında dağıtılır. 





TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

Atatürk Bulvarı No: 221 06100 Kavaklıdere / ANKARA
Tel: (312) 468 53 00 • Faks: (312) 427 43 05

Programın mevzuatı, çağrı, başvuru formu, 
vb. ile ilgili ayrıntılı bilgiler için:

www.tubitak.gov.tr/1514
1514@ tubitak.gov.tr


