
Girişimciliği Geliştirme 

Destek Programı 

 

 



KOSGEB 

• KURULUŞ AMACI: 

• Küçük ve orta ölçekli imalat sektörünü desteklemek ve geliştirmek amaçlı 

kurulmuş bir kamu kurumudur. 



EĞİTİMLERLE AMAÇLADIĞIMIZ 

•“Varmak istediği noktayı 
bilmeyenler oraya nasıl varılacağını 
tarif  edemezler” 
 



GİRİŞİMCİ KİMDİR? 

Girişimci Kimdir? 

• Kendiniz, geçmiş tecrübeleriniz, işinizde başarı getireceğine inandığınız 

özellikleriniz NELER? 

 

İşin Faaliyet Konusu 

• Kurmak istediğiniz işi kısaca anlatınız 

 



Programdan Yararlanma Koşulları 

• Geleneksel Girişimci Programına, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı 

kapsamında verilen Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlamış olan 

girişimcinin kurduğu işletme başvurabilir.  

• b) İleri Girişimci Programına, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı 

kapsamında verilen Geleneksel Girişimci Eğitimini ve İleri Girişimci 

Eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu ve Başkanlık tarafından 

belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen 

konularda faaliyet gösteren işletme başvurabilir.  





Programdan Yararlanma Koşulları 

• Yeni Girişimci Programına başvuru yapılabilmesi için ilgili girişimcilik 

eğitiminin işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmış olması gerekir. (3) 

İleri Girişimci Programına başvuru yapabilecekler tercih etmeleri durumunda 

Geleneksel Girişimci Programına başvuru yapabilir. 



Programdan Yararlanma Koşulları 

• Girişimci veya işletme Geleneksel Girişimci Programı veya İleri Girişimci 

Programından sadece birinden ve bir defa faydalanabilir. Girişimcilik 

eğitimini almış birden fazla girişimcinin aynı işletmede ortak olması 

durumunda işletme programdan bir defa yararlanır.  



Programdan Yararlanma Koşulları 

• Başvurumuza ilişkin olarak, Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden 
Programa başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında; 

• gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmadığını, 

• tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmadığını, 

• Bu Program kapsamındaki başvurumun daha önce reddedilmediğini, 

• Başvuruda bulunan işletmenin; desteklerden yararlanmak amacıyla başka bir işin devamı veya 
genişletilmesine yönelik olarak kurulmadığını, kabul ve beyan etmek gerekir 



Programdan Yararlanma Koşulları 

• Beyana aykırı durumların tespit edilmesi halinde KOSGEB tarafından yapılan 

tüm ödemelerin yasal faizi ile tahsil edileceğini ve hukuki işlem 

başlatılabileceğini, kabul ve beyan etmek gerekir. 



Programdan Yararlanma Koşulları 

• Beyana aykırı durumların tespit edilmesi halinde KOSGEB tarafından yapılan tüm ödemelerin 
yasal faizi ile tahsil edileceğini ve hukuki işlem başlatılabileceğini, 

• Yeni Girişimci Programı Taahhütnamesini okuduğumuzu, anladığımızı, onayladığımızı ve: 

• Taahhütnamemizin başvurumuza ilişkin destekleme kararı verilmesi ve bu kararın KOSGEB 
evrak kaydına alınması halinde KOBİ Bilgi Sistemi tarafından otomatik olarak onaylanacağını, 

• Taahhütnamenin KOBİ Bilgi Sistemi onay tarihi itibari ile Program süresinin başlayacağını, 

• Programdan yararlanmaktan vazgeçtiğimize dair 30 gün içerisinde yazılı talepte bulunmamamız 
halinde Programdan yararlanmış sayılacağımızı 

• Girişimcinin program süresinde başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak 
çalışmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmek gerekir. 



DESTEK UNSURLARI 

• GELENEKSEL GİRİŞİMCİ DESTEĞİ 

 

• İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ 



KOSGEB 

 

• GELENEKSEL GİRİŞİMCİ DESTEĞİ 

 



Kuruluş Desteği   

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak 
gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir 
yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek 
sağlanmaktadır. 

Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler   

Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler   



DESTEK TUTARI 

• Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler  :5.000 TL 

 

•   Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler  :10.000 TL 

 



PERFORMANS DÖNEMİ 

• 1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren 

birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 

1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar 

geçen süredir. 



1.Performans Dönemi* 

Toplam prim gün sayısı 

 
• -180-539 olan işletmeye 5.000 TL, 

• - 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL, 

• - 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL 

 



2. Performans Dönemi* 

Toplam prim gün sayısı 

 
• - 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL, 

• - 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL, 

• - 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL 

•   

 



DİPNOT 

• 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 eklenir. 



İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ 

 

Gerçek kişi statüsünde 

kurulmuş olan işletmeler   

  Sermaye şirketi statüsünde 

kurulmuş olan işletmeler   

  Kuruluş Desteği   5.000 TL 10.000 TL 

  1.Performans Dönemi* 

Toplam prim gün sayısı 

2. Performans Dönemi* 

Toplam prim gün sayısı 

Performans Desteği** - 180-539 olan işletmeye 5.000 

TL, 

- 540-1079 olan işletmeye 

10.000 TL, 

- 1080 ve üstü olan işletmeye 

20.000 TL 

- 360-1079 olan işletmeye 

5.000 TL, 

- 1080-1439 olan işletmeye 

15.000 TL, 

- 1440 ve üstü olan işletmeye 

20.000 TL 

  

  



İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ 

 Gerçek kişi statüsünde 

kurulmuş olan işletmeler   

  Sermaye şirketi statüsünde 

kurulmuş olan işletmeler   

  Kuruluş Desteği   5.000 TL 10.000 TL 



İleri Girişimci Makine Teçhizat ve Yazılım 

Desteği 

Düşük Orta-Düşük Teknoloji 

Düzeyi 

100.000TL   

% 75 

  

Orta Yüksek Teknoloji 

Düzeyi 

200.000TL 

Yüksek Teknoloji Düzeyi 300.000TL 



DİPNOT 

• Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi 

itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek 

oranına %15 ilave edilir. 



İleri Girişimci Mentörlük, Danışmanlık ve 

İşletme Koçluğu Desteği 

Danışmanlık ve İşletme 

Koçluğu Desteği   

10.000TL % 75 



İş Kurma Süreciniz 

 

• İşyerinin kiralanması,  

*Yasal kuruluşun yapılması,  

*Elemanların,  

*Makine-ekipmanın ve malzemelerinin temini,  

*Finansman temini ve  

*Faaliyete geçilmesi 

 



İş Fikri ve Seçme Nedeni 

 

• Zaten yaptığınız bir iş olması 

• Girişimcilik özellikleriniz 

• Pazarda boşluk olması 

• Kuracağınız işletme niçin başarılı olacaktır? 

• Kuracağınız işletmenin gelişme ve kârlılık potansiyeli nedir? 

• İşletmenizi diğerlerinden ayıran farklar nelerdir? 

• Kuracağınız işletmenin toplumsal kalkınma sürecine ne tür katkıları olacaktır? 

 



ORTAKLIK OLMALI MI? 

• ORTAKLIK YAPISININ İŞLETMEYE KATTIĞI ARTILAR VEYA 

EKSİLER NELERDİR? 

 



İŞLETMENİN HUKUKİ YAPISI 

• 1-GERÇEK KİŞİLER-ŞAHIS İŞLETMELERİ 

• 2-SERMAYE ŞİRKETLERİ 



 

1-GERÇEK KİŞİLER-ŞAHIS 

İŞLETMELERİ 

 
 

• Gerçek kişilerin kendi adlarına kurdukları isimlerinin tüzel kişilik kazandığı, 

TC numaralarının vergi numarası olduğu işletme türleridir. 



2-SERMAYE ŞİRKETLERİ 

 

• Ticaret Kanununa bağlıdırlar. 

• Şirket sözleşmesi yazılı olmak zorundadır. 

• Şirketin ayrı bir tüzel kişiliği vardır  

 



LİMİTED ŞİRKETLERİ 

Limited Şirketler :  

• En az 10.000-TL sermaye ile 

• En az 1 en fazla 50 gerçek veya tüzel kişi ile 

• Bir unvan altında kurulurlar. 

• Borçlarından dolayı ortakların sorumluluğu sermaye payları ile sınırlıdır. 

• Hisse senedi çıkaramazlar 

 



İŞ MODELİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

1. Girişimci/İşletme Bilgileri 

- Kendiniz, işe ilişkin tecrübeleriniz,  

- İşletmeniz ve işletmenizin yürüttüğü faaliyetler, 

- İşin mevcut durumu, sermaye yapısı ve sürdürülebilirliği, 

- İş yerinin fiziki özellikleri, konumu ve seçim nedeniniz  

hakkında bilgi veriniz. 



İŞ MODELİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

1. Müşteri Grupları 

- Müşterileriniz kimlerdir? Her bir müşteri grubunu ayrı ayrı 

tanımlayınız (yaş, bölge, cinsiyet, gelir durumu gibi ayırt unsurlar 

dikkate alınarak her bir müşteri grubu ayrı ayrı tanımlanmalıdır). 



İŞ MODELİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

1. Değer Önerisi 

- Değer önerisi, müşterilerinize sunduğunuz ürün ve hizmetlerdir. 

- Müşteri grupları bölümünde belirttiğiniz her bir müşteri grubu için 

sunduğunuz ürün ve hizmetler belirtilmelidir. 

- Müşterilerin sunduğunuz ürün ve hizmetlere neden ihtiyaç 

duyduğunu ve müşterilerinizin hangi sorunlarını giderdiğinizi 

açıklayınız. 

- Rakipleriniz kimlerdir? Değer önerinizi, rakipleriniz ile işletmenizi 

mukayese ederek değerlendiriniz. 



İŞ MODELİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

1. Ulaşım/Dağıtım Kanalları 

- Sunduğunuz ürün ve hizmetleri müşterilere nasıl 

ulaştırıyorsunuz (doğrudan, dolaylı, toptan perakende, 

mağazadan, internet vb.). 



İŞ MODELİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

1. Müşteri İlişkileri 

- Müşteri grupları bölümünde belirttiğiniz her bir müşteri grubu ile 

nasıl iletişim kuruyorsunuz? 

- Yeni müşteri kazanma ve tutundurma yöntemlerinizi anlatınız. 

- Ürün/hizmet tanıtımı, sunumu ve satış sonrasında hangi araçları 

kullanıyorsunuz(broşür, internet sayfası, sosyal medya, telefon 

vb.) 



İŞ MODELİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

1. Kilit (Temel) Faaliyetler   

- Ürün/hizmeti oluşturmak, dağıtmak ve kazanç sağlamak için 

yaptığınız kilit (temel) faaliyetler nelerdir? (Üretim/hizmetin 

başlangıcından, müşteriye ulaştırılması ve satış sonrası 

sağlanan hizmetler dâhil tüm süreç aşamalarını ve varsa gerekli 

ruhsat, izin vb. belirtiniz) 



İŞ MODELİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

1. Kilit (Temel) Kaynaklar 

- Kilit (temel) faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan 

kaynaklar (personel, makine, sermaye, teknoloji, arsa, bina.) 

nelerdir? 

- İşletmenizde çalışan/çalışacak personel ve görevleri hakkında 

bilgi veriniz. 



İŞ MODELİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

1. Kilit (Temel) Ortaklar/İşbirlikleri 

- Ürün/hizmet sunum sürecinde işbirliği yaptığınız kilit (temel) 

kişi/kurum/firmalar kimlerdir?  

- Tedarikçileriniz kimlerdir?  



1. Maliyet Yapısı  

  

1- İşinizi kurmak için katlandığınız maliyetler nelerdir? 

  

BAŞLANGIÇ YATIRIM GİDERLERİ TUTAR (TL) 

İşletme kuruluş giderleri   

Arazi/proje/bina-inşaat/tadilat giderleri   

Makine ve teçhizat giderleri    

Tefrişat giderleri   

Taşıma, sigorta, montaj giderleri   

İthalat ve gümrükleme giderleri   

Lisans giderleri   

Diğer giderler   

TOPLAM (TL) 

  

  2- Başlangıç yatırım giderlerinin kaynağını 

belirtiniz.    

BAŞLANGIÇ YATIRIM GİDERLERİNİN KAYNAĞI TUTAR (TL) 

Özkaynak Kullanımı    

Şahıslardan Alınan Borçlar   

Banka Kredisi   

Diğer (Belirtiniz:…)   

TOPLAM (TL)   

              3- Ürün/hizmeti oluşturmak, dağıtmak 

ve kazanç sağlamak için yaptığınız en önemli 

maliyet unsurları nelerdir?              4- 

İşletmenizin gelir-gider dengesi kurulana kadar 

finansman ihtiyacınızı (işletme sermayesi, 

makine-teçhizat alımı ve benzeri durumlar için)  

nasıl karşılayacağınızı, KOSGEB desteği 

başvuru, değerlendirme ve ödeme sürelerini de 

dikkate alarak; açıklayınız.        



SON 

 

• TÜM KATILIMCI GİRİŞİMCİ ADAYLARIMIZA ÇIKTIKLARI BU 

YOLDA BAŞARILAR DİLİYORUZ. 

 



 

TEŞEKKÜRLER 

 
 

• ZELİHA YALÇIN 

• KATILIM KOBİ DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL 

KOORDİNATÖRÜ 

• E-POSTA 

• katilimkobi@gmail.com 


