
Yeni Girişimci Desteği 

Yeni Girişimci Desteğine; bu Program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan 
girişimcilerin kurdukları işletmeler ile İŞGEM ’de yer alan İşletmeler (sahip veya ortaklarının 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmaksızın) başvurabilir.  

DESTEK UNSURU   ÜST LİMİTİ (TL) 

DESTEK 
ORANI (%) 

(1.ve 2. 
Bölge) 

DESTEK 
ORANI (%) 

(3., 4., 5. ve 
6. Bölge) 

İşletme Kuruluş 
Desteği 

Geri Ödemesiz 

2.000 - 

Kuruluş Dönemi 
Makine, Teçhizat, 
Ofis Donanım ve 
Yazılım Desteği 

18.000 

60 

Kadın 
Girişimci, 

Gazi, 
Birinci 

derecede 
şehit yakını 

veya 

Engelli 
Girişimciye   

%80 
uygulanır. 

70 

Kadın 
Girişimci, 

Gazi, 
Birinci 

derecede 
şehit yakını 

veya 

Engelli 
Girişimciye   

%90 
uygulanır. 

İşletme Giderleri 
Desteği 

30.000 

Geri Ödemesiz Destekler Toplamı 50.000 

Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 100.000 

 
(1) İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.   

(2) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin 
kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım 
ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (onsekiz bin) TL destek sağlanır. 

(3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay 
içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5000 TL ve 

toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır. 

(4) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri 
Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere 
ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile  % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş 
Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmiyedibin) TL, 
İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırkbeş bin) TL ve her iki desteğ in üst limitleri toplamı 
ise 48.000 (kırksekiz bin) TL’yi geçemez.   

(5) Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde 
satın alınan/alınacak makine, teçhizat ve yazılım için  teminat karşılığıgeri ödemeli olarak 
100.000  (yüz bin) TL destek sağlanır. 

(6) Teminat Giderleri KOSGEB Teminat Giderleri Desteği kapsamında %100 desteklenir. 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarıl ı 
işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme 
konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına 
varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilg i ve deneyim kazanmaları 
amacıyla KOSGEB ile paydaş kurum/kuruluşların işbirliği ile düzenlenir.  

Yeni Girişimci Desteğine başvurunun ön şartlarından biri bu Eğitimi tamamlamış olmaktır.  

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak sağlanmaktadır. 

 


