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Sn. İlgili;  

 

Kendi işinizi kurarak KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programında yer alan Yeni 

Girişimci Programından faydalanmak için izlenmesi gerekli adımlar ve dikkat edilecek 

hususlar şu şekildedir: 

 

1- İşletmenizi kurmadan önce Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi almış 

olmak gereklidir. Söz konusu eğitimler asgari 32 ders saati olarak uygulanmakta olup, 

ücretsiz ve herkesin katılımına açıktır. (Güncel eğitimlere 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/ugeliste linkinden erişim sağlanabilmektedir.) 

Başvurular e-devlet üzerinden yapılmakta olup, Uygulama Birimlerimize başvuru 

yapılmamaktadır. 
 

Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini 

tamamlayan girişimciler diğer başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla 01.01.2021 tarihine 

kadar Girişimciliği Geliştirme Destek Programı (yeni program) kapsamındaki eğitim şartı 

aranmaksızın Geleneksel Girişimci Programına veyahut İleri Girişimci Programına 

başvuru yapabileceklerdir. 

 

Eğitimi tamamlayanların Programa başvuru yapması için Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 

Katılım Belgesinin fiziki olarak teslimi gerekmemektedir.  

 

2- Bu eğitimi tamamladıktan sonra, işinizi kurarak KOSGEB veri tabanına kayıt olmanız ve 

KOBİ Beyannamesi vermeniz gerekmektedir. Bu adımlara yönelik izlenmesi gerekli süreçlere 

kurumsal web sayfamızda yer verilmiştir. (Lütfen bakınız: 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/176/veri-tabanina-nasil-kayit-olunur ve 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/178/kobi-beyannamesi-nasil-doldurulur)  

 

3-Geleneksel Girişimci veya İleri Girişimci Programına başvuru yapacakların işletme 

kurarken dikkat edeceği hususlar: 

- Eğitimin işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmış olması gerekir.  

- Kurulacak işin bulunduğu sektörün KOSGEB tarafından desteklenen sektörler 

arasında yer alması gerekmektedir. 

(http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/179/desteklenen-sektorler-nelerdir) 

- Başvuruda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi 

veya sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olması gereklidir. (Adi Ortaklıklar 

desteklenmemektedir) 

- Girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en 

az %50 olmalıdır. Program süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına 

düşmemelidir. 

- İşletmenin program başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş 

olması ve girişimcinin daha önce bu programdan veya Yeni Girişimci Desteğinden 

faydalanmamış olması gerekmektedir. 

-  

4- Geleneksel Girişimci veya İleri Girişimci Programına başvuru koşulları şunlardır: 

- Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde 

kurulmuş İşletmenin program başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde 

kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu programdan veya Yeni Girişimci 

Desteğinden faydalanmamış olması gerekmektedir. 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/ugeliste
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/176/veri-tabanina-nasil-kayit-olunur
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/178/kobi-beyannamesi-nasil-doldurulur
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/179/desteklenen-sektorler-nelerdir
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- Girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en 

az %50 olmalıdır. 
- Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden programa başvurduğu 

tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında;  

 gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, 

 tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri 

ortaklığının bulunmaması 

gereklidir. 

-Girişimci işletmeyi münferiden temsile yetkili olmalıdır. 

 

5- İleri Girişimci Programına yalnızca İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda 

belirtilen konularda faaliyet gösteren işletme başvurabilir. Söz konusu tabloya ve detaylarına 

erişmek için lütfen linki inceleyiniz: 

(https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6835/girisimciligi-gelistirme-destek-

programi) İleri Girişimci Programına başvuru yapabilecekler, tercih etmeleri durumda İleri 

Girişimci Programı yerine Geleneksel Girişimci Programına başvuru yapabilirler.    

 

6- Geleneksel Girişimci Programına yapılan başvurular ilgili Uygulama Birimi tarafından 

değerlendirilir. İleri Girişimci Programına yapılan başvurular ise ön değerlendirmeye tabi 

tutulur. Ön değerlendirme aşamasını tamamladıktan sonra Kurul marifetiyle değerlendirilir. 

 

7- Değerlendirme sonucu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden ilgili Uygulama Birimimiz tarafından 

işletmeye bildirilir. 

 

8- Her iki program için de başvurunun reddedilmesi durumunda 1 defaya mahsus ilgili 

Uygulama Birimine itiraz edilebilir. 

 

9- Başvurunun kabul edilmesi durumunda: 

 

Geleneksel Girişimci Programına başvuru yapanlar için: 

 

Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için hibe olarak 

5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için hibe olarak 10.000 TL 

destek sağlanır. 

 

Performans desteği kapsamında ise işletmelerin çalıştırdıkları personel için Sosyal Güvenlik 

Kurumuna ödedikleri prim gün sayıları için hedeflenen asgari performans rakamlarına 

ulaşmaları durumunda hibe olarak destek sağlanacak olup, Program başlangıç tarihinden 

sonraki ilk yılda toplam 180-539 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 5.000 TL,  540-

1079 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 10.000 TL,  1080 ve üstü prim günü 

sağlayan işletmelere hibe olarak 20.000 TL destek sağlanır. 

 

İkinci yılda ise toplam 360-1079 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 5.000 TL,  1080-

1439 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 10.000 TL,  1440 ve üstü prim günü 

sağlayan işletmelere hibe olarak 20.000 TL destek sağlanır. 

 

Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya 

birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde 

belirlenen tutarlara 5.000 TL ilave edilecektir. 

 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6835/girisimciligi-gelistirme-destek-programi
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6835/girisimciligi-gelistirme-destek-programi
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İleri Girişimci Programına başvuru yapanlar için: 

 

Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için hibe olarak 

5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için hibe olarak 10.000 TL 

destek sağlanır. 

 

Performans desteği kapsamında ise işletmelerin çalıştırdıkları personel için Sosyal Güvenlik 

Kurumuna ödedikleri prim gün sayıları için hedeflenen asgari performans rakamlarına 

ulaşmaları durumunda hibe olarak destek sağlanacak olup, Program başlangıç tarihinden 

sonraki ilk yılda toplam 180-539 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 5.000 TL,  540-

1079 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 10.000 TL,  1080 ve üstü prim günü 

sağlayan işletmelere hibe olarak 20.000 TL destek sağlanır. 

 

İkinci yılda ise toplam 360-1079 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 5.000 TL,  1080-

1439 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 10.000 TL,  1440 ve üstü prim günü 

sağlayan işletmelere hibe olarak 20.000 TL destek sağlanır. 

 

Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya 

birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde 

belirlenen tutarlara 5.000 TL ilave edilecektir. 

 

Bununla birlikte; 

 

İleri Girişimci Programında Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, işletmenin 

desteklenen faaliyet konusu ile ilgili olarak, işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci 

yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya 

zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 

100.000 TL’dir.  

 

Ancak, işletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri 

ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde 

faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 

TL’dir.  

 

Destek oranı %75 olup, Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle 

güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilecektir. 

 

Ayrıca, bu Programa başvuru yaparak destekleme kararı alınan orta yüksek ve yüksek 

teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme 

Koçluğu ihtiyaçlarına binaen %75 oranında 10.000 TL’ye kadar destek sağlanabilecektir. 

 

İleri Girişimci Programından faydalanan işletmelerin, destek talebinde bulunabilmesi için 

Kurul tarafından kabul edilen harcamaların önce işletme tarafından gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir.  
 

Makine, teçhizat ve yazılım desteği için işletmenin SGK/Vergi borcu bulunmaması 

durumunda, kendi katkı payının ( Yerli malı olmayan için %25+KDV, Yerli malı olan için 

%10+KDV) tedarikçiye ödenmesi koşulu ile KOSGEB tarafından kalan kısım tedarikçiye de 

ödenebilir.) 
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Makine, teçhizat ve yazılım destek unsurları için başvurunun kabul edildiği ilk Kurul 

kararında belirtilen desteklemeye esas tutarın %50’sine kadar teminat karşılığı erken ödeme 

yapılabilir. Erken ödeme ve mahsup işlemlerinde, KOSGEB Destek Programları Erken 

Ödeme Usul ve Esasları uygulanır. 

 

Bunun haricinde Kurul kararı kapsamındaki unsurlar için ödeme belgelerinizin tam olması 

durumunda yapmış olduğunuz harcamaların desteklenmesi uygun bulunan kısmı işletme 

hesabınıza yatırılacaktır.   

 

Saygılarımızla bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar dileriz.  

 

KOSGEB Girişimcilik Dairesi Başkanlığı 

 

*İş bu bilgilendirme cevaplandığı tarihteki mer'i mevzuata göre yapılmış olup, 

mevzuatla ilgili başvuru şartı/destek üst limiti vb. değişikliklerin kurumsal web 

sayfamızdan, 444 1 567 numaralı KOSGEB Çağrı Merkezinden veya KOSGEB İl 

Müdürlüklerimizden takip edebilirsiniz. 

 




