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GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ 

 
 DESTEK PROGRAMINDAN FAYDALANMAK İSTEYEN 

GİRİŞİMCİLERİN  
DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

Destekten Yararlanma Koşulu 
Destek başvurusunda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya 

tüzel kişi statüsünde kurulmuş olması ve girişimcinin başvuru tarihi itibariyle;  
• Son 3 (üç) yıl içerisinde gerçek kişi statüsünde firmasının bulunmaması.  
• Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin 

bulunmaması,  
• Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %30 ve fazla ortaklık 

payının olmaması,  
• Başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması. 

 
1. Yeni Girişimci Desteği kapsamında işletmelere, Kurul tarafından uygun 

bulunan ve aşağıda yer alan geri ödemesiz destekler verilir. 
 

a) İşletme Kuruluş Desteği:  
• Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, gerçek kişi statüsünde 

kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan 
işletmeye 10.000 TL destek sağlanır.  
 

b) Performans Desteği 
• İstihdam sayısına göre Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm 

personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.  
• Performans desteği, program başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci 

performans dönemi ve 2 nci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans 
dönemleri sonunda işletmeye geri ödemesiz olarak sağlanır. Her performans dönemi 
bir yılı kapsar.  

• Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği 
toplam prim gün sayısına göre;  

o Birinci performans dönemi için  
§ 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,  
§ 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,  
§ 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL,  
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o İkinci performans dönemi için  
§ 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,  
§ 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,  
§ 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL  

olmak üzere en fazla 40.000 TL’ye kadar 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 
eklenir. 
 

c) Makine Techizat Yazlım Desteği 
• İşletme 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 destek salanacaklardır.  

• Teknoloji düzeyi düşük, ve orta düşük düzey olan işletmelere sağlanacak desteğin üst 
limiti 100.000 TL’dir.  

• İşletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri 
ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL,  

• İşletmenin yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri 
ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL’dir.  

• Destek oranı yüzde 75’tir.  
• Satın alınan makine, techizat ve yazılım için YERLİ MALI tebliğine uygun olanlar 

için destek oranına yüzde 15 ilave edilir. (YÜZDE 90) 
 

d) Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği 
• Bu destek orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler 

içindir. 
• Bu kapsamdaki danışmanlık ve işletme koçluğu giderleri için geri ödemesiz olarak 

sağlanacak desteğin üst limiti 10.000 TL’dir.  
• Destek oranı yüzde 75’tir.  

 
2. Kurulun desteklenmesine karar verdiği her bir gidere ait özellikler; asgari nitelikleri ve 

teknik özellikleri ifade eder. 
 

3. Taahhütnamenin kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir. 
Program süresi, programın başlangıç tarihi itibariyle İKİ yıldır.  
 

4. Desteklemeye ilişkin bildirimin alındığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde işletmenin 
programdan yararlanmak istemediğine dair yazılı olarak talepte bulunması halinde ilgili 
Uygulama Birimi tarafından program başvurusu iptal edilir. Aksi halde işletme 
programdan yararlanmış sayılır.  
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5. Ödeme Talepleri  
• Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği için desteklemeye esas tutarın %50’sine kadar 

erken ödeme yapılabilir. Bu ödeme için KOSGEB Destek Unsurları Erken Ödeme 
Esasları uygulanır.  

• Destek ödemelerinin alınabilmesi için makine, teçhizat ve yazılım harcamaları 
programın birinci yılı içinde yapılmış olması esastır.  

• Diğer destek unsurları ise program süresi (2 yıl) içinde tamamlanmış olunmalıdır.  
• Ödeme talep dosyası en geç programın tamamlanmasını takip eden yıl sonuna kadar 

KOSGEB’e sunulmalıdır.  
 

6. Destek tutarları mal/hizmet satın alındıktan sonra alınacak fatura ve fatura tutarının 
tamamının ödendiğini gösteren banka dekontları ibraz edildikten sonra girişimcinin ya 
da tedarikçinin hesabına yatırılır. 
 

7. Makine, teçhizat ve yazılım için, katkı payı, vergi ve benzeri farkların tedarikçiye 
işletme tarafından ödenmesi durumunda kalan tutar KOSGEB tarafından tedarikçi 
hesabına yapılır. 
 

8. Destek ödemesi aşamasında işletmenin SGK ve Vergi Borcu sorgulaması yapılır. 
İşletmenin SGK/Vergi Borcu olması durumunda söz konusu borç destek tutarından 
mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmenin 
banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır. Mahsup talebinin bulunduğu 
durumlarda Hizmet Sağlayıcıya ödeme yapılmaz. 

 
9. Ödeme tedarikçiye yapılacaksa KOSGEB tedarikçinin vergi borcu sorgulaması yapar. 

 
10. Girişimci,  sertifikasını aldıktan sonra istediği tarihte ve yerde işletmesini açıp destek 

başvurusunda bulunabilir. Ancak  İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, destek 
başvuru tarihi itibari ile son BİR yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce 
bu destekten faydalanmamış olması şartı aranır.  
 

11. Birden fazla girişimcinin aynı işletmede ortak olması durumunda, işletme bu destekten 
yalnızca bir defa faydalanabilir. 

 
12. Yeni Girişimci Desteğinden faydalanmak isteyen bir işletmenin, kurucu ortaklarından 

en az 1 (bir) tanesinin girişimci olması ve bu girişimcinin işletmedeki kurucu ortaklık 
payı ve başvuru esnasındaki payının %50 (elli)’den  az olamaz. Destek sürecinde 
(destek başvurusu ile son destek ödemesi arasında geçen süre) girişimcinin ortaklık payı 
bu oranın altına düşemez. 

 
13. Destek kapsamında satın alınan makine ve teçhizat mülkiyeti işletme tüzel kişiliğine ait 

olup, temininden itibaren 2 (iki) yıl süresince başka şahıs, kurum/ kuruluşlara hiçbir 
şekilde satılamaz, kiralanamaz, devredilemez veya rehin gösterilemez. 
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14. Program süresinde işletmenin devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve tür değişikliği 
durumu değerlendirilerek; programın devamına veya sonlandırılmasına Geleneksel 
Girişimci Programı için Uygulama Birimi, İleri Girişimci Programı için Kurul 
tarafından değerlendirilerek karar verilir. 
Bu durumda;  

 
a) İleri Girişimci Programı sonlandırılan işletmenin gerekçesi Kurul tarafından 

değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletmenin 
kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, 
ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, 
finansal yetersizlik veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer 
gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde verilen desteklerin 
iadesi istenmez. Aksi takdirde; geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden 
itibaren yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.  
 

b) Geleneksel Girişimci Programı kapsamında desteklenen işletmenin kuruluş 
tarihinden itibaren bir yılını tamamlamadan kapanması durumunda, geri 
ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. 
Bir yılını tamamlamasını müteakip işletmenin tasfiyesi veya kapanması 
halinde; yapılan destek ödemeleri geri alınmaz.  

 
15. Adi ortak işletmeler destek kapsamı dışındadır. 

 
16. Destek başvurusunda bulunan işletme eğitim, sağlık, finans, eğlence, sosyal hizmetler, 

tarım, hayvancılık gibi KOSGEB’in desteklemediği sektörlerde iş kuramaz. 
Desteklenen sektörler hakkında ayrıntılı bilgi  www.kosgeb.gov.tr adresinden 
öğrenilebilir. 

 
17. Girişimciliği Geliştirme Desteği kapsamında hammadde, arsa, bina, inşaat, tadilat, 

dekorasyon, taşıt, web sayfası,  isim hakkı, franchising bedeli v.b. giderler 
desteklenmez. 

 
18. Destek kapsamında yapılan harcamalara ilişkin bütün ödemeler MUTLAKA banka 

üzerinden yapılmalıdır. Banka dekontlarının aslı KOSGEB’e sunulur. İnternet 
üzerinden yapılan ödemelerde dekont çıktıları mutlaka bankaya onaylatılır. 
 

19. Ödemelerin tamamı işletme tarafından yapılmalıdır. (Girişimcinin babasının, kardeşinin 
v.b kredi kartı ile yapılan ödemeler ya da havaleler kabul edilmez) 
 

20. Tedarikçi ödemelerinin bankamatik ile yapılmaması gerekir. 
 

21. Ödeme mutlaka faturayı kesen tedarikçi adına yapılmalıdır. 
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22. Kredi Kartı ile yapılan ödemelerin mutlaka işletmeye/girişimciye ait kredi kart ile 
yapılmış olması gerekir. Ödeme aşamasında ilgili kredi kartının ekstresi ve ekstrenin 
ödendiğini gösterir banka dekontu istenir. 

 
23. Taksitlendirme ile yapmış olduğunuz desteğe esas harcamalar için (kredi kartı, çek, 

senet vb.) ancak taksitlerin tamamının ödemesi gerçekleştikten sonra destek ödemesi 
talebinde bulunabilirsiniz.  

24. Bütçeden kaynaklanan sıkıntılar sebebi ile destek ödemelerinde gecikmeler yaşanabilir. 
Nakit akışını ve ödeme planınızı yaparken destek ödemelerinde yaşanabilecek olası 
gecikmelerin de MUTLAKA dikkate alınması gerekmektedir.	

 
 

Uygulamalı giriĢimcilik eğitimlerinin geçerlilik süresi  
 

1. Geçici Madde 1- Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimciler diğer 
şartları taşımaları kaydıyla 01.01.2021 tarihine kadar bu program kapsamındaki eğitim 
şartı aranmaksızın Yeni Girişimci Programına başvuru yapabilir.  
 
 

 
 

 

 
	  

 
	


