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TANIMLAR 

Ajans: Ankara Kalkınma Ajansıdır. 

Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır. 

TR 51: Ankara ilinin bulunduğu Düzey-2 Bölgesidir. 

Bölge: Kalkınma ajansının faaliyet gösterdiği Ankara ve ilçelerinden oluşan Düzey-2 bölgesidir. 

Fon Yöneticisi: Girişim sermayesi fonlarının kurulmasını, yönetimini veya danışmanlığını üstlenen 
gerçek ve tüzel kişilerdir. 

Fon Yönetim Gideri: Yatırım ve yönetim dönemlerinde, fon yöneticisi olan girişim sermayesi şirketinin 
yıllık yönetim giderlerini karşılamak amacıyla ödenen tutarıdır. 

Girişim Sermayesi: Dinamik, yenilikçi, üretken, yüksek büyüme potansiyeline sahip yatırım ve 
büyümenin gerçekleştirilmesi için gerekli finansal kaynakların temininde sıkıntı çeken vizyon sahibi 
girişimcilerin sermaye ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılan yatırımlardır. 

Girişim Şirketi: Türkiye’de kurulu veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı 
olan şirketlerdir. 

Girişim Sermayesi Fonu (Fon): 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 girişim şirketlerine yatırım yapmak amacıyla oluşturulan 
fonlar ve tüzel kişiliklerdir. 

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO): Kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini 
esas olarak girişim sermayesi yatırımlarına yönelten ortaklıklardır. 

Girişim Sermayesi Yatırımı: Girişimlere finansman ve yönetim danışmanlığı sağlanmasını içeren, 
belirlenen süre sonunda yatırımlardan çıkış yoluyla ortaklık ilişkisinin sonlandığı yatırımlardır. 

Yatırım Sözleşmesi: Ajans ile Fon Yöneticisi arasında yapılan sözleşmedir. 

Yatırım Komitesi: Detayları yatırım sözleşmesinde belirlenmek üzere fonun yatırım yapacağı girişimler 
de dahil olmak üzere fonun yatırımları ile ilgili kararları veren komitedir. 

Etki Yatırımı: Etki yatırımları, sadece kâr amaçlı olarak yapılan değil, finansal kaynakları aynı zamanda 
çevresel ve sosyal değer yaratma amacıyla da kullanan yatırımlardır. Finansal getiri yanında ölçülebilir 
toplumsal veya çevresel fayda yaratmak amacı güden yatırım stratejileridir. 
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Etki Ölçümlemesi ve Yönetimi (EÖY): Bir kuruluşun ticari eylemlerinin insanlar ve gezegen üzerindeki 
olumlu ve olumsuz etkilerini belirlemeyi ve değerlendirmeyi; ardından söz konusu kuruluşun 
hedefleriyle uyumlu olarak olumsuz etkiyi azaltmanın ve olumlu etkiyi en üst düzeye çıkarmanın 
yollarını bulmayı içerir. Etki ölçümlemesi ve yönetimi temel olarak; amaçları ve beklentileri belirleme, 
stratejileri tanımlama, metrikleri seçerek hedefleri belirleme, etki performansını yönetme adımlarını 
kapsayan, süreklilik gerektiren bir süreçtir1. 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’ler) farklı gelişmişlik 
seviyesindeki ülkeler için geçerli 17 evrensel hedeften oluşan bir eylem çağrısıdır. Yoksulluğu ortadan 
kaldırmak, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak ve küresel 
ve yerel sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına bir çerçeve oluşturmak amacıyla 2030’da 
tamamlanacak bir yol haritası ortaya koymaktadır. 2015 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunda 17 amaç ve 169 hedeften oluşan ve 2030 yılına kadar yerine getirilmesi gereken 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)’nı içeren 70/1 no’lu “Dünyamızı Dönüştürmek; Sürdürülebilir 
Kalkınma için 2030 Gündemi” kararı kabul edilmiştir. 

 

  

                                                           
1 https://thegiin.org/imm/ 



 
 

  
 

2022 Yılı Etki Yatırımına Yönelik Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 4/17 

1. ETKİ YATIRIMINA YÖNELİK BÖLGESEL GİRİŞİM SERMAYESİ MALİ DESTEK 
PROGRAMI 

1.1. Programın Künyesi 

PROGRAMIN ADI 
Etki Yatırımına Yönelik Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek 
Programı 

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI TR51/2022/EBGS 

TOPLAM BÜTÇE2 250.000.000,00 TL 

PROGRAMIN AMACI 

TR51 Bölgesinde (Ankara) hızlı büyüme ve katma değer yaratma 
potansiyeli taşıyan pozitif ve ölçülebilir sosyal ve çevresel etki 
yaratabilecek girişimlere finansman desteği sağlamak üzere kamu-
özel sektör ortaklığına dayalı sürdürülebilir bölgesel girişim sermayesi 
uygulamasının desteklenmesi ve hayata geçirilmesidir. 

Bu kapsamda, girişim sermayesi fonları ile Ankara’da yüksek katma 
değer üreten, teknoloji odaklı, pozitif sosyal ve çevresel etki 
yaratabilecek girişimlere ve KOBİ’lere yatırım yapılması sağlanarak 
girişimlerin finansmana erişiminin artırılması ve böylece etki odaklı 
girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin güçlendirilmesi 
hedeflenmektedir. 

                                                           
2 5 yıllık süre zarfında belirlenen toplam bütçeyi ifade etmektedir. 
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PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ 

Bu program kapsamında yenilikçi, yaratıcı ve teknoloji tabanlı iş 
modeline sahip; toplum veya çevre üzerinde sürdürülebilir, pozitif ve 
ölçülebilir etki yaratabilecek girişim şirketleri ve KOBİ’lere yatırım 
yapabilecek girişim sermayesi fonları desteklenecektir.  
Desteklenecek fonların hızlı büyüme, ihracat yapma, yüksek istihdam 
oluşturma potansiyeli taşıyan girişimlere yatırım yapması öncelikli 
görülmektedir. 

Fonların odaklanacakları alanlar ile yatırım stratejileri belirlenirken; 
girişimlerin yerel potansiyeli, gelir modelinin ölçeklenebilir olması ve 
bölgesel kalkınma için üretecekleri pozitif sosyal ve çevresel etki ve 
bu etkinin ölçümü, yönetilmesi ile yurt dışı piyasalara hitap etme ve 
küresel büyüme potansiyelinin karşılıklı analiz edilmesi 
beklenmektedir. Yerel potansiyeli ile birlikte küresel potansiyeli de 
yüksek olan pozitif ve ölçülebilir sosyal ve çevresel etki yaratabilecek 
girişim şirketleri ve KOBİ’lere yatırım yapmaya yönelik başvurulara 
öncelik tanınacaktır. 

ASGARİ DESTEK MİKTARI3 5.000.000 TL 
AZAMİ DESTEK MİKTARI4 30.000.000 TL 

ASGARİ/AZAMİ DESTEK ORANI 
Ajans, mevcut fonlara ve kurulacak fonlara, toplam taahhüt 
büyüklüğünün azami %25’i oranında katılım sağlayacaktır. 

PROGRAM UYGULAMA SÜRESİ 
Program süresi, yatırım dönemi azami 5 yıl, çıkış dönemi azami 5 yıl 
olmak üzere toplam 10 yıldır. 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ 

Programa başvurular, TR51 Bölgesi’nde veya dışında kurulmuş ya da 
kurulacak ve aşağıdaki özelliklere sahip fonlar adına, girişim 
sermayesi fonlarının kurulması, yönetimi ve danışmanlığını üstlenen 
gerçek veya tüzel kişi fon yöneticileri tarafından yapılacaktır. 

 Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi girişim sermayesi 
yatırım fonları ve ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde kurulacak 
fonlar5, 

 Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi girişim sermayesi 
yatırım ortaklıkları 

SON BAŞVURU TARİHİ 05.04.2023  

                                                           
3 Bu tutar azami 5 yıllık süre boyunca yatırımlarda kullanılacaktır. 
4 Bu tutar azami 5 yıllık süre boyunca yatırımlarda kullanılacaktır. 
5 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından açıklanan kara liste kapsamında olan ülkeler hariç 
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1.2. Giriş, Kapsam ve Arka Plan 

Ankara Kalkınma Ajansı, 25/01/2006 tarihli ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, 
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”un 3. maddesine dayanılarak, 25.07.2009 tarihli Resmî 
Gazete’de yayınlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TR51 Düzey 2 bölgesinde kurulan 
kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. Kalkınma ajansları, 15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden düzenlenmiştir. 

Kalkınma ajanslarının temel amacı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin On Altıncı Bölümü 184. 
maddesinde ifade edildiği gibi; “kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini 
geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek 
suretiyle, Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, 
gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır”. 

Kalkınma ajansları, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması ve bölge için stratejik öneme sahip faaliyetlerin 
hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda, 08/11/2008 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği” ile 
“Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu” çerçevesinde ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen 
alanlarda Ankara Bölge Planı 2014-2023’te yer alan amaç ve hedeflere uygun olarak mali ve teknik 
destek sağlayabilmektedir.  

Ankara Kalkınma Ajansı, TR51 bölgesinde girişimcilik ekosistemini geliştirerek bölgedeki girişimcilik 
kapasitesinin artırılması ana hedefiyle On Birinci Kalkınma Planı ve 2014-2023 Bölge Planı amaç ve 
önceliklerine uyumlu bir şekilde bölgede etki odaklı girişimciliğin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler 
yürütmektedir. 11. Kalkınma Planı’nda sosyal kalkınma, etki yatırımı, sosyal yenilik, sosyal girişimcilik 
ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik tanımlanan tedbirler şunlardır: 

 “Kalkınma sorunlarına yenilikçi ve teknolojiye dayalı çözüm üreten girişimcilerin desteklenmesi için 
gereken yasal ve finansal zeminin oluşturulması için kamu-özel sektör ortaklıklarının arttırılması 
desteklenecektir.” 

“Sosyal girişimcilikle ilgili düzenleme yapılacak, sosyal etkinin ölçülmesine yönelik kapasite artırılacak, 
analiz sonuçlarına göre iyi uygulamaların topluma katkıları oranında destek miktarlarının kademeli 
olarak artırılması sağlanacaktır.” 

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) önceliklerimiz doğrultusunda politikalara yansıtılması, 
amaçlara ilişkin etkili bir takip ve gözden geçirme mekanizması oluşturulması temel amaçtır.” 

“Küresel SKA gösterge setindeki gelişmelere paralel olarak ulusal gösterge setinin kapsamı öncelikler 
doğrultusunda genişletilecektir.” 
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“SKA’lar ulusal öncelikler ve koşullar doğrultusunda sektörel ve tematik politika belgelerine 
yansıtılacaktır.” 

“Türkiye’nin etki yatırımı, İslami finans ve sosyal sorumluluk sahibi finans kaynaklarını daha çok 
çekebilmesi için gereken kurumsal ve yasal altyapı oluşturulacak, bu konuda uluslararası 
platformlardaki çabalara aktif şekilde destek olunacaktır.” 

Sosyal etki odaklı girişimcilerin desteklenmesine Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023)’nde de 
değinilmiştir. Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’nde “Sosyal girişimcilik geliştirilerek bölgesel gelişmede 
etkili olarak kullanımı için gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacak ve destek mekanizmaları 
geliştirilecektir.” ifadesi yer almaktadır. 

Katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan Ankara Bölge Planı (2014-2023), ilçe çalıştayları, odak grup 
toplantıları, akademisyen ve uzman görüşleri ile ortak akıl toplantısından elde edilen sonuçlar ve 
katılım sağlanan diğer toplantı, çalıştay, konferans ve fuarlardan elde edilen çıktıları yansıtmaktadır. 
“Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara”, 2014-2023 
dönemi için Ankara’nın vizyonu olarak kabul edilmiştir. 

 

Bu vizyon doğrultusunda, 2014-2023 Ankara Bölge Planı’nda üç temel eksen belirlenmiştir:  

 Ankara’da Yaşamak: Bireylerine eşit ve kaliteli yaşam sunan, sosyal bağları güçlü Ankara 

 Ankara’da Çalışmak: Yüksek katma değer üreten, sürdürülebilir büyüyen, rekabetçi ve yenilikçi 
Ankara 

 Ankara’da Çevre: Çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyarak kullanan yeşil Ankara 

Ankara’da çalışmak ekseninin altında “Öncelik 2: Ankara’nın yüksek katma değer ve teknoloji odaklı 
ekonomik yapısını ve girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemini güçlendirmek” önceliği kapsamında 
“Tedbir 2.2.4: Yenilikçilik ve girişimcilik yaygınlaştırılacak ve bu alanlarda bilgi ve iş birliği platformları 
geliştirilecektir.” tedbiri yer almaktadır. 

Ankara Kalkınma Ajansı, yukarıda sözü edilen amaçlar ve bölge planı perspektifinde hazırlanan 2021-
2023 Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı dahilinde, başlangıç ve büyüme 
aşamasında olan yüksek katma değer üreten sektörlerde faaliyet gösteren pozitif ve ölçülebilir sosyal 
ve çevresel etki yaratabilecek girişimlerin desteklenmesi amacıyla “Etki Yatırımına Yönelik Bölgesel 
Girişim Sermayesi” uygulaması başlatarak; Bölgenin sosyal ve çevresel etki odağında girişim ve yatırım 
ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 
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1.3. Programın Amacı ve Öncelikleri 

1.3.1. Programın Amacı 

TR51 Bölgesinde (Ankara) hızlı büyüme ve katma değer yaratma potansiyeli taşıyan pozitif ve ölçülebilir 
sosyal ve çevresel etki yaratabilecek girişimlere finansman desteği sağlamak üzere kamu-özel sektör 
ortaklığına dayalı sürdürülebilir bölgesel girişim sermayesi uygulamasının desteklenmesi ve hayata 
geçirilmesidir. 

Bu kapsamda, girişim sermayesi fonları ile Ankara’da yüksek katma değer üreten, teknoloji odaklı, 
pozitif sosyal ve çevresel etki yaratabilecek girişimlere ve KOBİ’lere yatırım yapılması sağlanarak 
girişimlerin finansmana erişiminin artırılması ve böylece etki odaklı girişimcilik ve yenilikçilik 
ekosisteminin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

1.3.2. Programın Öncelikleri 

Bu program kapsamında yenilikçi, yaratıcı ve teknoloji tabanlı iş modeline sahip; toplum veya çevre 
üzerinde sürdürülebilir, pozitif ve ölçülebilir etki yaratabilecek girişim şirketleri ve KOBİ’lere yatırım 
yapabilecek girişim sermayesi fonları desteklenecektir.  Desteklenecek fonların hızlı büyüme, ihracat 
yapma, yüksek istihdam oluşturma potansiyeli taşıyan girişimlere yatırım yapması öncelikli 
görülmektedir. 

Fonların odaklanacakları alanlar ile yatırım stratejileri belirlenirken; girişimlerin yerel potansiyeli, gelir 
modelinin ölçeklenebilir olması ve bölgesel kalkınma için üretecekleri pozitif sosyal ve çevresel etki ve 
bu etkinin ölçümü, yönetilmesi ile yurt dışı piyasalara hitap etme ve küresel büyüme potansiyelinin 
karşılıklı analiz edilmesi beklenmektedir. Yerel potansiyeli ile birlikte küresel potansiyeli de yüksek olan 
pozitif ve ölçülebilir sosyal ve çevresel etki yaratabilecek girişim şirketleri ve KOBİ’lere yatırım yapmaya 
yönelik başvurulara öncelik tanınacaktır. 

Diğer taraftan, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayacak, yerelde sosyal ve ekonomik değer üretme 
potansiyeli düşük olan girişimleri hedefleyen başvurular desteklenmeyecektir. 

1.4. Ajans Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak  

Bu çağrı kapsamında, Ankara Kalkınma Ajansı yatırım yapmak üzere kurulacak ya da kurulmuş olan Etki 
Yatırımına Yönelik Girişim Sermayesi Fonlarına toplam 250.000.000,006destekte bulunmayı taahhüt 
etmektedir.  

                                                           
6 5 yıllık süre zarfında belirlenen toplam bütçeyi ifade etmektedir. 
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1.4.1. Destek Tutarı  

Program çerçevesinde verilecek destek aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: 

Asgari tutar 5.000.000 TL 

Azami tutar 30.000.000 TL 

 

Desteklenecek her bir fon için taahhüt tutarı asgari 5 milyon TL, azami 30 milyon TL arasında olacaktır. 
Bu tutar azami 5 yıllık süre boyunca yatırımlarda kullanılacaktır. Ajans tarafından taahhüt edilen tutarın 
fona aktarılmasına ilişkin hususlar yatırım sözleşmesinde düzenlenecektir. 

1.4.2. Destek Oranı 

Fonun Ajans katılım oranı dışında kalan kısmı fon yöneticisi tarafından ve diğer yatırımcılardan 
sağlanacaktır. 

Ajans, mevcut fonlara ve kurulacak fonlara, toplam taahhüt büyüklüğünün azami %25’i oranında 
katılım sağlayacaktır. Ajans tarafından aktarılacak kaynağın net oranları, seçilecek fonlarla yapılacak 
müzakere neticesinde yatırım sözleşmesinde düzenlenecektir. 

 

Fon yöneticisinin en az %1 oranında fona katılması gerekmektedir. 
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2. ETKİ YATIRIMINA YÖNELİK BÖLGESEL GİRİŞİM SERMAYESİ MALİ DESTEK 
PROGRAMI BAŞVURU VE DESTEKLEME ESASLARI 

2.1. Uygunluk Kriterleri 

Destek sağlanabilecek fonlara yönelik iki temel uygunluk kriteri söz konusudur: 

 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 

 Girişim Şirketinin ve Yatırımların Uygunluğu 

2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 

Programa başvurular, TR51 Bölgesi’nde veya dışında kurulu ya da kurulacak ve aşağıdaki özelliklere 
sahip fonlar adına, girişim sermayesi fonlarının kurulması, yönetimi ve danışmanlığını üstlenen gerçek 
veya tüzel kişi fon yöneticileri tarafından yapılacaktır. 

 Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi girişim sermayesi yatırım fonları ve ilgili ülke 
mevzuatı çerçevesinde kurulacak fonlar7, 

 Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, 

Bu program kapsamında bir fon yöneticisi, en fazla bir (1) başvuruda bulunabilir. Fon yöneticileri ve 
fon yönetim ekibi (fonun yatırım kararı almasından, yatırımların yönetilmesinden ve yatırımlardan çıkış 
kararı verilmesinden sorumlu olan kişilerdir) farklı olmak kaydıyla bir portföy yönetim şirketi birden 
fazla fon başvurusunda yer alabilir. Diğer yatırımcılar birden fazla fona yatırımcı olabilirler. 

Kamunun fon desteğiyle kurulan veya kamunun yatırım yaparak ortak 
olduğu fonlara Ajansın da yatırım yapması halinde, toplam kamu 
yatırım tutarının, fon büyüklüğü içerisindeki payının %30’u 
geçmemesi; bu oranın aşılması durumunda, fonun içindeki kamu 
oranının belirtilen oranda olması için fonun ilave yatırımlar alması 
gerekmektedir. 

2.1.2. Girişim Şirketinin ve Yatırımların Uygunluğu 

 

Fonların; en az Ajansın taahhüt tutarı kadar olan tutarı, TR51 Bölgesinde 
(Ankara) faaliyet gösteren etki odaklı girişimlere yatırım yapması gerekmektedir.  

                                                           
7  Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından açıklanan kara liste kapsamında olan ülkeler hariç. 
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Bu kuralın uygulanmasında; ilk yatırım anında yatırım yapılacak girişim şirketlerinin merkezlerinin veya 
şubesinin Ajansın faaliyet gösterdiği Ankara’da yer alması ve sosyal ve çevresel etki 
yarattığını/yaratacağını göstermesi gerekmektedir.  

Bu program kapsamında kurulacak fonlar tarafından aşağıda yer alan faaliyetleri gerçekleştiren 
girişimlere yatırım yapılamaz. 

a) Yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde bir ürünün üretimi, ticareti veya hizmetin verilmesi ile ilgili 
faaliyetler,  

b) Hukuka, kamu düzenine, genel ahlaka aykırı alanlar,  

c) Tütün, alkol, kumarhane, bahis oyunları,  

d) Münhasıran gayrimenkul yatırımları,  

e) Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler. 

 

2.1.3. Program Uygulama Süresi ve Yeri 

Program süresi, yatırım dönemi azami 5 yıl, çıkış dönemi azami 5 yıl olmak üzere toplam 10 yıldır. Çıkış 
döneminde, fon tarafından yatırım döneminde yatırım yapılmış olan girişimlere devam yatırımı 
yapılabilir ama yeni yatırım yapılamaz. Süre uzatımına ilişkin hususlar yatırım sözleşmesinde belirlenir. 
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3. KURULACAK FONLARA İLİŞKİN KURALLAR 

Fonun temel özellikleri ve faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir: 

 Fonlar, sermaye ihtiyacı olan, pozitif ve ölçülebilir sosyal veya çevresel etki yaratabilecek erken 
aşama teknoloji tabanlı veya yenilikçi iş modeli olan girişimler ile ürün ve hizmetleri pazarda 
müşterileri tarafından talep gören ve gelirleri katlanarak büyümeye başlamış girişimlere 
yatırım yapmalıdır.  

 Sosyal ve çevresel etki odağında erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik 
sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik yatırım yapmalıdır. 

 Fonların; en az Ajansın taahhüt tutarı kadar tutarı, TR51 Bölgesindeki (Ankara) etki odaklı 
girişimlere yatırım yapması gerekmektedir. 

 Fonlar, katkı sağlamayı hedefledikleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını belirlemiş olmalıdır. 

 Büyüme aşamasındaki girişimlerde, yatırımları ve istihdamı artırmaya, yurt dışına açılmaya ve 
ihracat yapmaya yönelik yatırım yapmalıdır. 

 Fon büyüklüğünün yüzde yirmisinden fazlasının (%20) tek bir girişim şirketine veya grup 
şirketine yatırılmaması gereklidir. 

 Fona ilişkin giderler fon yönetim ücretinden karşılanır. Başvuru sahipleri fondan karşılanacak 
yönetim ücreti dâhil tüm giderlerin toplam fon değerine göre üst sınırına ve performans 
ücretine yönelik tekliflerine başvuru dosyasında bulunacak olan Taslak Yatırımcı 
Sözleşmesi’nde yer verirler. Bu teklifler başvuruların değerlendirilmesinde dikkate alınır. 

 Yatırımlardan çıkışta, anapara ve eşik değeri üzerinde kar elde edilmesi durumunda, Ajansın 
katılma payı oranında hak ettiği kar payının bir kısmı fon yöneticisine performans ücreti olarak 
ödenir. Eşik değer ve performans ücreti ödeme şekli fon yöneticisi ile Ajans arasında 
imzalanacak sözleşmede belirlenir. 

 Yatırımlardan Çıkış: Fonun yatırım yaptığı şirket paylarının kısmen ya da tamamen devrinden 
(çıkış) gelen kaynak fona geri döner. Eğer yatırım süresi sona ermemiş ise bu kaynağın tekrar 
yatırım için kullanılabilmesi Ajansın onayıyla mümkündür. Eğer yatırım süresi sona ermiş ise 
yatırım çıkışları sonucu fona dönen bakiye tutar katılma payı oranında Ajansa ödenir. 

 Yatırım sözleşmesi imza tarihinden itibaren 1 yıl içinde fon kapanışının yapılamaması veya 2 yıl 
içinde en az bir girişime yatırım yapılmaması durumunda sözleşme iptal olur. Bu süre Ajans 
tarafından 6 ay daha uzatılabilir. 

 Fon Yönetimi, Fon’un gidişatı ve Fon yatırımları hakkında Ajansa güncel durum, yürütülen 
faaliyetler, ilerlemeler ve riskler hakkında bilgi sunmak amacıyla 3 ayda bir raporlama yapar. 
Fon yönetimi raporlamada Ajans tarafından istenen bilgileri sunmakla yükümlüdür.  

 Ajans tarafından gerekli görülmesi halinde fon mali tabloları bağımsız denetime tabi tutulabilir. 
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4. BAŞVURUYA İLİŞKİN ESASLAR 

1. Başvuru için hazırlanması gereken dokümanlar www.ankara.org.tr adresinden indirilerek 
doldurulacaktır. Başvurular, Etki Yatırımına Yönelik Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek 
Programı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar yapılır.  

2. Başvurular, Ajans internet sitesinde yayımlanan formlar üzerinden bu rehberde belirtilen kural ve 
koşullara bağlı olarak sunulur. Uygulamaya esas olacak ve sözleşmenin eki olacak başvuruda 
aşağıdaki hususlara yer verilir.  

a) Fon yöneticisi ve kilit üyelerin özgeçmişi  

b) Fonun odaklandığı alan 

c) Fonun yatırım stratejisi/etki odaklı yatırım stratejisi 

d) Fonun toplam taahhüt büyüklüğü  

e) Fonun halihazırda almış olduğu taahhüt  

f) Fon yönetim gideri  

g) Fonun iş planı  

h) Fonun Ajans dışındaki diğer fon yatırımcıları ile ilgili (katılmayı planladığı bütçe, girişimci 
desteği ve yatırımcılık deneyimi, kurumsal yapısı, varsa kar dışında beklentileri vb) bilgiler 

i) Taslak ana sözleşme ve katılım sözleşmesi (Sunulacak sözleşmelerin Türkçe veya çift dilli -
Türkçe ve İngilizce olacak şekilde- olarak sunulması gerekmektedir.) 

j) Fonun yatırım yapmayı planladığı girişimcilerden beklediği etki ölçümü göstergeleri 

3. Fon başvuruları, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden aşağıdaki 
adrese yapılır. 

Ankara Kalkınma Ajansı 
Güvenevler Mahallesi Gelibolu Sokak No :5 Çankaya /Ankara 

Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka 
adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir. 

Başvuru belgeleri ve ekleri ayrıca elektronik formatta (harici bellek içerisinde) 
da sunulmalıdır. 

4. Ajans, gerekli görmesi halinde başvuru sahibi fon yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirebilir. 

5. Zamanında yapılmayan başvurular için mazeret kabul edilmez ve bu başvurular değerlendirmeye 
alınmadan reddedilir. Her başvuru; kabul tarihi, saati ve referans numarası ile kaydedilir. 
Başvuruların alınması için son tarih 05/04/2023 saat 17:00’dir. 
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5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİLMESİ 

Başvurular, Ajans tarafından bu programın değerlendirilmesi için oluşturulacak Değerlendirme 
Komitesi desteği ile incelenip değerlendirilecektir. 

Başvuruların değerlendirilmesi “Ön İnceleme” ve “Teknik ve Mali Değerlendirme” olarak iki aşamadan 
oluşmaktadır. Başarılı olan teklifler değerlendirmeden sonraki ilk yönetim kurulu toplantısında Ajans 
yönetim kurulunun onayına sunulur. 

5.1. Ön İnceleme 

Yalnızca zamanında teslim edilen fon başvuruları ön incelemeye alınır. Bu aşamada başvuru sahibinin 
ve ortaklarının başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu yönünden ön inceleme yapılır. 
Sunulmuş olan dokümanlar idari kontrole tabi tutulur. Ön incelemeden geçen başvurular teknik ve mali 
değerlendirmeye alınır. 

5.2. Teknik ve Mali Değerlendirme 

Değerlendirmede, sırası ile başvuranın mali ve yönetim kapasitesi, yatırım stratejisinin programın amaç 
ve öncelikleri ile ilgililiği, teklifin bütçe ve maliyet etkinliği göz önüne alınır. 

Başvurular, aşağıda yer alan kriterlere göre değerlendirilecektir. 

 Fonun odaklandığı alan 

 Fonun yatırım stratejisi / etki odaklı yatırım stratejisi 

 Fonun kurumsal yönetimi, hukuki yapısı ve bağımsızlığı 

 Fonun toplam taahhüt büyüklüğü 

 Fon organizasyon yapısı ve personel bilgileri 

 Fonun yönetim masrafları ve kar dağıtımına ilişkin öngörüler 

 Fona ait kapsamlı iş planı 

 Fon yöneticisinin girişim sermayesi alanındaki ve/veya etki yatırımı alanındaki tecrübesi ve 
yetkinliği 

 Fon yöneticisinin daha önce gerçekleştirdiği yatırımlardan elde ettiği getiri ve bu getirinin 
yatırıma oranı 

 Fon yöneticisinin getiri hedefi, etki hedefi, etki ölçüm metodolojisi, geliştirmeyi planladığı 
yetenekleri, ekosistemde kaynak ve tecrübe birikimi hedefleri, çıktıları, başarı ölçütleri 

 Raporlama, kontrol, denetleme ve risk yönetim süreçleri 

 Ajans dışı diğer fon taahhütlerinin tutarı, Ajans taahhüdüne oranı 
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 Bu başvuru rehberinden yer alan diğer hususlar 

Başvuru rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerine uymayan başvurular reddedilir. Ayrıca bu 
hususların değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında tespit edilmesi halinde de söz konusu 
başvurular reddedilir, bu durumun sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilmesi halinde ise 
sözleşmeler feshedilir. 

Ajans ön inceleme ve teknik ve mali değerlendirme sürecinde, başvuru sahibinden başvuru ve eki 
belgelere ilişkin olarak ilave bilgi ve belge isteyebilir. 
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6. DİĞER HUSUSLAR 

Başvuru sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren bu rehberde yer alan bütün hususları kabul 
etmiş sayılırlar. 

Teklif çağrısı zorunlu hallerde, desteklenecek fonlar ilan edilmeden önce Ajans tarafından iptal 
edilebilir ya da ihtiyaç hasıl olması halinde değiştirilebilir. Bu durumda Ajanstan herhangi bir hak ve 
tazminat talebinde bulunulamaz. 

Destek için yapılan başvurular Ajans tarafından şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa 
edilmeden her zaman eğitim amaçlı olarak ve sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabilir. 

Ajans, taahhütte bulunmasının ardından fonun girişim şirketlerinde yaptığı yatırımlarda basiretli 
yönetim zafiyeti ya da kötü niyet tespit ederse fon yatırım komitesini uyarır, gerekirse taahhüdünü 
dondurabilir ya da taahhüdünü yerine getirmekten imtina edebilir. Bu konudaki hükümlere yatırım 
sözleşmesinde yer verilir. 

Uygulamaya ilişkin diğer detaylar Ajans ve Fon Yöneticisi arasında imzalanacak yatırım sözleşmesinde 
belirlenir. 
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7. BAŞVURU SÜRECİNDEKİ SORULARIN CEVAPLANDIRILMASI 

Programla ilgili sorular, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, 
programın referans numarası açık bir şekilde belirtilerek elektronik posta ile aşağıdaki adrese 
gönderilebilir. 

E-posta Adresi: fon@ankaraka.org.tr 

Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 15 gün içerisinde aşağıdaki adreste 
yayımlanacaktır:  

İnternet Sitesi: www.ankaraka.org.tr 

Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) 
aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de sunulacaktır. 

Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve başvuru 
rehberinde yer almayan hiçbir bilgi başvuru sahipleri ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır. 


