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T Ü B İ T A K 

 
TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 

 
    Tech - InvesTR GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 

2018 YILI ÇAĞRISI 
 
 
 
Tech - InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ile; ülke ekonomisine katma değer 

sağlayabilecek nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve 

yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç 

duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla, bu 

fonlara yatırım yapan Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO), Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin 

(TGB) ve yeterlik kararı verilmiş Araştırma Altyapılarının (AA) geri ödemesiz (hibe) olarak 

desteklenmesi hedeflenmektedir. 

 

Programın mevzuatı “TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı Uygulama Esasları” 
ve ilgili diğer dokümanlar www.tubitak.gov.tr internet adresinde yer alan “Girişim Sermayesi 
Destekleme Programı” sayfasında yer almaktadır.  
 
Program kapsamında, Girişim Sermayesi Fonlarına yatırımcı olarak katılabilecek Teknoloji 
Transfer Ofislerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin ve yeterlik kararı verilmiş Araştırma 
Altyapılarının proje başvurusu yapabileceği 2018 yılı çağrısına ait bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 
 
 

 
ÇAĞRI İLE İLGİLİ HUSUSLAR 
 

 
1. Çağrı Kodu 

 
2. Çağrı Başlığı 

 

 
 

3. Çağrının Amacı ve Kapsamı 
 

 KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu 

ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin 

girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla, bu fonlara yatırım yapan TTO, 

TGB ve yeterlik kararı verilmiş AA’ların hibe olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

 
 
 

 Tech - InvesTR-2018-01 

 Tech - InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı 2018 Yılı Çağrısı 

http://www.tubitak.gov.tr/
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4. Çağrı Takvimi 
 

 

 Proje Başvurusu Başlangıç Tarihi: -Başkanlık Olur Tarihi 

 Proje Başvurusu Son Tarihi: 30 Eylül 2018 

 
 

 
5. Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar 

 
 

 Girişim Sermayesi Fonlarına katılan, katılmayı taahhüt eden; 

- Teknoloji Transfer Ofisleri: İlgili yükseköğretim kurumu bünyesinde üniversite-sanayi 
işbirliğine ve üniversitede üretilen bilginin ekonomik değere dönüşmesine katkı vermek 
üzere; yükseköğretim kurumlarının ortak olduğu sermaye şirketleri veya faaliyetleri 
arasında üniversite-sanayi işbirliği de olan vakıfların ortak olduğu sermaye şirketleri veya 
07/12/2017 tarih ve 30263 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi 
Yönetmeliği’ne göre faaliyet gösteren sermaye şirketleri ile 4691 sayılı Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren yönetici şirket tarafından kurulan sermaye şirketleri. 
 

- Teknoparklar: 4691 sayılı Kanuna göre kurulmuş, yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da 
yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya 
da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım 
ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline 
dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda 
bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya 
enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği 
site veya bu özelliklere sahip teknopark ya da teknokentin yönetim ve işletmesinden 
sorumlu olan sermaye şirketi statüsüne sahip yönetici şirketi. 

 
- Yeterlik kararı verilmiş Araştırma Altyapıları: 6550 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve 

Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından yeterlik kararı verilerek tüzel kişilik kazanan; Ar-
Ge faaliyetlerinin yapıldığı ileri araştırma laboratuvarı ile merkezi araştırma laboratuvarı 
olarak sınıflandırılan birimler. 

 

 
6. Başvuru ve Değerlendirme Süreci 

 

 

 Proje başvuruları imzalı basılı evrak biçiminde elden veya posta/kargo ile TÜBİTAK’a 

gönderilerek yapılır. Başvuru belgeleri TEYDEB internet adresinden 

(http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1514-girisim-

sermayesi-destekleme-programi-gisdep) edinilir ve bu adreste yer alan açıklamalar 

doğrultusunda düzenlenir. 

 Ortak proje başvurularında, ortaklı projeye dâhil olan her bir Kuruluş başvuruya ilişkin 

bilgilerini muhatap Kuruluşa gönderir. Muhatap Kuruluş, proje ortaklarından edindiği bütün 

proje başvuru bilgilerini bir araya getirerek tek bir Ortak Başvuru Formunu diğer ortak 

Kuruluş yetkililerinin imzalarını alarak TÜBİTAK’a sunar. 

 Proje başvuruları, “TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı Uygulama Esasları” 

uyarınca değerlendirilir: 

 

- Proje Başvuruları, TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Grubu (GİSDEG) tarafından 

belirtilen başvuru şartlarının ve gerekli belgelerin sağlanmasına yönelik biçimsel 

incelemeye tabi tutulur. İnceleme sonrası biçim olarak yeterli bulunan başvurular, panel 

değerlendirilmesine alınır. 

http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1514-girisim-sermayesi-destekleme-programi-gisdep
http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1514-girisim-sermayesi-destekleme-programi-gisdep
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- Proje ve başvuru sahipleri, panel değerlendirmesinde “TÜBİTAK Girişim Sermayesi 

Destekleme Programı Uygulama Esasları” 17. maddesinde belirtilen kriterler 

çerçevesinde değerlendirilir. 

- Yapılan değerlendirmeler sonrasında uygun bulunan proje sahibi Kuruluşlar için 

“Kuruluşların katılacağı fona Hazine Müsteşarlığının katılması şartıyla” desteklenmesi 

yönünde şartlı destek kararı oluşturulur ve bu karar eş zamanlı olarak Müsteşarlığa ve 

ilgili Kuruluşlara iletilir. 

- TÜBİTAK tarafından şartlı destek kararı verilen Kuruluşların katılacakları fonlar, Hazine 

Müsteşarlığının fonlara kaynak sağlamak amacıyla yayımlayacağı duyuruya başvuruda 

bulunur. 

- Hazine Müsteşarlığının katılmayı uygun bulduğu fonlara ilişkin protokol imzalama kararı 

Müsteşarlık tarafından TÜBİTAK’a bildirilir. 

- Müsteşarlık ile fonlar arasında protokol ve TÜBİTAK ile Kuruluşlar arasında Proje 

Sözleşmesi eş zamanlı olarak imzalanır. 

 

7. Girişim Sermayesi Fonunun Nitelikleri 

 

 

 Türü:   
- Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu veya Girişim 

Sermayesi Yatırım Ortaklığı, 
- Türkiye’de yerleşik Girişim Şirketlerine yatırım yapmak üzere ilgili ülke mevzuatı 

çerçevesinde kurulan tüzel kişiliği olan veya olmayan (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından açıklanan kara liste kapsamında olan ülkeler hariç) fonlar  

 

 Temel Özellikleri ve Faaliyet Alanları: 
- Türkiye’de yerleşik sermaye ihtiyacı olan erken aşama teknoloji tabanlı girişim 

şirketlerine yatırım yapılmalıdır. 
- Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının 

ticarileştirilmesine yönelik yatırım yapılmalıdır. 
- Fon yöneticisinin en az yüzde bir (%1) oranında fona katılması gerekir. 
- Fonun tüzel kişilik olması halinde, ödenmiş sermayesinin Kuruluş tarafından karşılanan 

kısmı, Kuruluşun Fona katkısı kapsamında değerlendirilir. 
- Fon taahhüt büyüklüğünün yüzde yirmi (%20)’sinden fazlası tek bir girişim şirketine veya 

grup şirketine yatırılmamalıdır. 
 

 Süresi: Azami 12 yıl       

 Yatırım dönemi: Azami 5 yıl            

 Çıkış dönemi: Azami 7 yıl 

 

8. Fon Taahhüt Büyüklüğü 

 

 En az 50 (elli) milyon TL 

 
9. Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin özellikleri 

İRİŞİM YESİ FON (FON)’UNA İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

 

 

 Fonun girişime ilk yatırım yaptığı tarih itibariyle, kuruluş tarihi üzerinden en fazla 7 takvim yılı 

geçmiş olan ve son 5 takvim yılı içerisinde aşağıda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından 

Ar-Ge ve yenilik projesi desteği almış ve bu projeyi başarı ile tamamlamış veya proje desteği 

devam eden KOBİ ölçeğindeki şirketler, erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketleri olarak 

kabul edilecektir. 



  

GİSDEP-2018-01                                                                                                                                                                                    4/5 

 

- TÜBİTAK TEYDEB Destekleri 

 1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

 1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı 

 1507-TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 

 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

 1511-TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. 

 1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) 

 TEYDEB Yenilik Destek Programı 
- TÜBİTAK ARDEB Destekleri 

 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

 1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P. 
 

- KOSGEB Destekleri 

 Ar-Ge İnovasyon Destek Programı 

 KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 
 

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri 

 Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 

 Teknogirişim Sermayesi Desteği 
- Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvikleri 

 2012/3305 Sayılı Karar’ın 17/h fıkrası uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri 
neticesinde geliştirilen ürünlerin/parçaların üretimine yönelik yatırımlara ilişkin 
destekler 

- Avrupa Birliği Çerçeve Programı - Ufuk 2020  

 
10. Hibe Destek Tutarı  

 

 

 

 

 TÜBİTAK’ın çağrı kapsamında her bir Kuruluşa aktaracağı hibe destek tutarı asgari 2 (iki) 
milyon TL, azami 20 (yirmi) milyon TL olacaktır. 

 

 TÜBİTAK’ın çağrı kapsamında bütün Kuruluşlara aktaracağı toplam hibe destek tutarı azami 
100 (yüz) milyon TL olacaktır. 

          

 

11. Hibe Destek Tutarının Kullanım Şartları  
 

 

 TÜBİTAK, 9. Maddede tanımı verilen erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerine, fondan 
yapılacak yatırım için Kuruluşlar tarafından ödenecek girişim sermayesi katkı payını %50 
oranında hibe şeklinde destekleyecektir. Fon tarafından 9. Maddede tanımlanan şirketler 
dışındaki girişim şirketlerine yapılan yatırımlar için Kuruluşlara hibe desteği verilmeyecek olup, 
Kuruluşlar kendi kaynaklarından bu yatırımları karşılayacaklardır.   

 Kuruluşa ödenecek girişim sermayesi katkı payının %10’u kadar genel gider desteği 
sağlanacaktır.  

 Desteklenen projelere ait giderlerle ilgili harcama sonrası destekleme yapılması esastır. Ancak, 
Kuruluşun talep etmesi durumunda teminat karşılığı ön ödeme yapılır. 

 Ön ödeme işlemlerinde, talep edilen ön ödemenin yüzde yirmi beş fazlası kadar teminat alınır. 
Teminata ilişkin her türlü giderler ön ödeme talebinde bulunan Kuruluşa aittir. Teminat olarak 
sadece Bankalar ve finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları gösterilebilir. 

 Her bir proje kapsamında yapılacak ön ödemeler Kuruluşun fona taahhüt ettiği toplam tutarın 
yüzde yirmisini geçemez. 

 Fon büyüklüğünün yüzde yirmi (%20)’sinden fazlası tek bir girişim şirketine veya grup şirketine 
yatırılmamalıdır. 
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12. Projenin Sonuçlandırılması ve Yatırımlardan Çıkış 

 

 TÜBİTAK’ın Kuruluşlara sağladığı hibe destek tutarı ve yatırımlardan çıkışta elde edilecek 
kârın TÜBİTAK payı, “TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı Uygulama Esasları” 
uyarınca Kuruluşun kullanımına uygun hale getirilir. 

 
13. Başvuru Dokümanları ve Şekli  

 

 
Başvuru ile ilgili tüm dokümanlara www.tubitak.gov.tr internet adresinde yer alan “Girişim 
Sermayesi Destekleme Programı” sayfasından ulaşılabilir.  
 
“Girişim Sermayesi Destekleme Programı Proje Başvuru Formu” ve ekleri, Türkçe 
hazırlanarak en geç 30.09.2018 tarihi mesai bitimine kadar basılı olarak aşağıdaki adrese 
ulaştırılmalıdır. Evrak teslim tarihi olarak evrakın TÜBİTAK’a giriş tarihi esas alınacaktır. 
 
TÜBİTAK   
TEYDEB 
Girişim Sermayesi Destekleme Grubu (GİSDEG) 
Mustafa Kemal Mahallesi, 2151. Cadde 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Eski Binası 
No:154/A 

       06510 Çankaya/ANKARA 

 

 

14. Diğer Hususlar 

 

 TÜBİTAK, bu çağrıda belirtilen hususlarda, “TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme 

Programı Uygulama Esasları”nda ve programa ilişkin diğer dokümanlarda değişiklik yapma 

hakkını saklı tutar. 

 
NOT: Proje başvurusu öncesinde “Girişim Sermayesi Destekleme Programı Uygulama 
Esasları’”nın incelenmesi önemlidir. 
 
 
Bilgi İçin:  
 
Elif KOŞOK 
TEYDEB Girişim Sermayesi Destekleme Grup Koordinatörü 

Tel: 0-312-298 94 79  

E-Posta: elif.kosok@tubitak.gov.tr 

 

Sinan ÖZER 
TEYDEB Girişim Sermayesi Destekleme Grubu 

Tel: 0-312-298 94 80  

E-Posta: ozer.sinan@tubitak.gov.tr 

 

Yasin ERGÜL 
TEYDEB Girişim Sermayesi Destekleme Grubu 

Tel: 0-312-298 96 82  

E-Posta: yasin.ergul@tubitak.gov.tr 

http://www.tubitak.gov.tr/

