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 KOSGEB Girişimcilik Eğitimini Tamamlayan Girişimciler 

 

 
 

 Program ile KOSGEB girişimcilik eğitimlerini tamamlayan girişimcilerin kurduğu 

işletmelerin ilk dönemlerinde karşılaşacakları maddi yükü hafifleterek ayakları 

üzerinde kalmaları amaçlanmaktadır. 

 Girişimcinin kurduğu işletme, başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içinde kurulmuş 

olmalıdır.  

 Girişimcinin, işletme kuruluş tarihinin 3 yıl öncesinden başvuru tarihine kadar olan 

sürede başka bir işletmenin hem gerçek kişi olarak sahibi, hem de tüzel kişi işletme 

olarak % 30 ve üzeri ortaklığı bulunmamalıdır. 

 Bu programdan sadece 1 kez faydalanılmaktadır. 

 Kabul edilen başvurunun destekleme süresi 2 yıldır. 

 Proje kapsamında işletme kuruluş desteği olarak gerçek kişilere 5000 TL, sermaye 

şirketlerine ise 10.000 TL geri ödemesiz destek verilmektedir. 

 Performans desteği kapsamında işletmenin çalıştırdığı personel için SGK’ya 

ödenen prim gün sayısına bağlı olarak geri ödemesiz destek sağlanmaktadır. 

 Performans desteği kapsamında prim şartını sağlamak kaydıyla her 1 yıl için asgari 

5000 ilave, toplamda 10.000 TL; azami 20.000 ilave, toplamda 40.000 TL’ye kadar 

destek alınabilmektedir.     

 İlk destek yılında asgari toplam 180 gün prim olması şartıyla 5000 TL’den başlayan 

destekler 1080 ve üzeri gün prim olması halinde 20.000 TL’ye kadar sunulmaktadır. 

 İkinci destek yılında ise asgari toplam 360 gün prim olması şartıyla 5000 TL’den 

başlayan destekler 1444 ve üzeri gün prim olması halinde 20.000 TL’ye kadar 

sunulmaktadır. 

 Performans desteklerinde bildirilen asgari prim gün sayılarına ulaşan girişimciler 

eğer kadın, 30 yaş altı, % 40 ve üzeri engel durumuna sahip çalışabilir engelli veya 

birinci derece şehit yakını/gazi ise kendilerine ilave 5000 TL daha ödeme 

yapılmaktadır. 

 İşletme için gerekli meslekî ve teknik sertifika çerçevesinde girişimcinin kurduğu 

işletmede çalıştırdığı personeli için destek oranı uygulanmaksızın geri ödemesiz 

5000 TL’ye kadar sertifika desteği sağlanmaktadır. 

 

 
 

Program sürekli açık olup, istenildiği zaman başvuru yapılabilmektedir. 

 
 

KOSGEB online başvuru linki https://edevlet.kosgeb.gov.tr/  

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

1) Kimler Yararlanabilir? 
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