
 

 

                                        

 

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME FORMU 
SĠZ DEĞERLĠ GĠRĠġĠMCĠ ADAYIMIZ DEVELĠ BELEDĠYESĠ VE KOSGEB(Küçük ve 

Orta Ölçekli iĢletmeleri geliĢtirme baĢkanlığı) ortak protokolünde yürütülen 

GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMLERĠ KAPSAMINDA SIK SORULAN 

SORULAR(S.S.S)KAPSAMINDA HAZIRLAMIġ OLDUĞUMUZ BĠLGĠLENDĠRME 

FORMUNA HOġ GELDĠNĠZ. 

BURADA GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE BİRÇOK SORULARINIZA YANIT 

BULACAKSINIZ. 

GİRİŞİMCİLİK NEDİR: Girişimcilik Belirli bir sermayesi olan ve iş kurma amacında olan gerçek 

ve tüzel kişileri destekleme projesidir. 

 

GİRİŞİMCİLİĞİN AMACI NEDİR: Girişimciliğin amacı KOBİ leri ( esnaf) desteklemek ve 

bölgenin kalkınmasını sağlamak. 

 

NEREDEN BAŞLAMALIYIM? : Girişimcilikte temel şart bir GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VE 
SERTİFİKASI almış olmaktır. Öncelikli olarak Girişimcilik eğitimi ne katılıp bir sertifika almanız 
gereklidir .Yoksa KOSGEB Girişimcilik desteğinden faydalanamazsınız. 

 

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DEVELİ DE VARMI ?: Evet var;Develi Belediyesi olarak Yeni kurulacak 

işletmelerin KOSGEB Girişimcilik desteklerinden faydalanabilmesi için GİRİŞİMCİLİK OFİSİ miz 
de kayıt yaptırabilirsiniz. Eğitimler Mesleki Eğitim Merkezimizden alabiliyorsunuz. 

 

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ÜCRETLİMİ? Hayır, her hangi bir ücret talep etmiyoruz. 
 
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BANA NE KATAR? Eğitim size temel reklam pazarlama Türk Ticaret 
Kanunu ve ticarette öne çıkartacak yani fark oluşturabileceğiniz pencereler açar. Yani 
Girişimciliğin temel prensiplerini öğretir. 
 
 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİ ALDIM,YA SONRA ?:Eğitimden sonra GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKASI  
alacaksınız.Bu sertifika sizin girişimcilik desteklerinden faydalanmanızı sağlayacak olan 
belgedir. 
İşletme kuruluş tarihiniz bu belge tarihinden sonra olmak zorundadır. 



 

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ NEDİR? Toplamda 30.000 TL hibe 70.000 TL Kredi(2 yıl 
ödemesiz 0 faiz) desteğidir. Destekleme bayanlar ve engelli vatandaşlarımız için %70 erkek 
ler için %60 oranında destekleme alabilirsiniz. Örneğin; yapacağınız her 10.000 TL için 7.000 
TL Hibe alabilirsiniz. 

 

AYRINTILAR NELERDİR ? KOSGEB Girişimcilik Desteği 4 aşamalı destekleme yapar   
1.aşama: kuruluş Giderleri : Yapacağınız harcama tutarının %70 ini size geri hibe olarak 
hesabınıza yatırır . 

 

KURULUŞ GİDERİ NELERİ KAPSAR? Yazarkasa, fatura fiş  ,imza sirküsü beyannamesi, oda 
kayıt harcı ,il/ilçe tarım harcı ,belediye iş yeri açma ruhsatı v.b iş yeri açılış ve kuruluş 
giderlerini kapsar .Kira giderini kapsamaz. 
 2.Aşama: Ofis Donanım Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği. 

 

OFİS DONANIM KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE , TEZHİZAT OFİS DONANIM VE YAZILI DESTEĞİ 

NELERİ KAPSAR ? :İşletmenizin ihtiyaç duyduğu büro mobilyaları makine ekipman bilgisayar 

yazılımı ve donanımı ihtiva eder. Hammade desteği vermez .Örneğin bir mobilya imalatcısı 
ihtiyacı olan makineleri talep eder fakat hammade olan sunta medefe yapıştırıcı gibi 
ihtiyaçları bu destek kapsamına girmez. 

3.Aşama: İşletme giderleri desteği 

4.Kredi desteği : 70.000 TL Sabit yatırım (makine);Teminat mektubu karşılığında verilir. 

Müracat etmek zorunda değilsiniz . 
 

İŞLETME GİDERLERİ DESTEĞİ HANGİ GİDERLERİ KAPSAR ?  :Bu gider kalemleriniz kapsar. Yani 

elektrik telefon su internet ve sigortalı personelinizin maaşını destekler. Bu belgeleri her ay 
düzenli şekilde KOSGEB Bölge Müdürlüğüne teslim edilir. Müdürlük ayda bir yaptığınız 
harcamanızı en fazla aylık % 70 ; 1000 TL ye kadar destekler En uzun 24 aya kadar 
desteklemeye yani bu limit dolana kadar desteklemeye devam eder. Limit 12.000 TL dir. 

 

GERİ YE BU PARAYI NE ZAMAN GERİ ÖDEYECEĞİM ? Bu destekleme hibe dir geri ödemesi 
yoktur.(30.000 TL) 

 

BU BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR ? Belgenin süresi yoktur.fakat işletme 
kurulduktan sonra en fazla 2 yıl içerisinde müracat etmek zorundasınız. Aksi halde bu 
destekten faydalanamazsınız. 

 

BELGEMİ ALDIM ŞİMDİ NE YAPMALIYIM ? İşletmenizi kurup KOSGEB internet sitesinden kayıt 
olmanız gerkiyor. 

 

 
 
KOSGEBE KAYIT YAPTIRDIM GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİNE NASIL MÜRACAT EDECEĞİM ? 



Kosgeb de artık üyesiniz ve bir sayfanız var. Burada açılan linklerden Girişimcilik Desteklerine müracat 
edersiniz. Bir iş planı(proje) hazırlar ve link üzerinden doldurur resmi evraklarınız ile KOSGEBE 
başvurunuzu yaparsınız 

 

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİNE MÜRACATIMI YAPTIM BUNDAN SONRAKİ ADIM  ? 
KOSGEB bünyesinde kurul aşamasıdır. Kosgeb de bir mülakata girersiniz. Bu kurulda sizin sektöre ne 
kadar hakim olduğunuz, iş bilginiz değerlendirilir. Burada iş planlarının (projenin) gerçekçi olup 
olmadığının gözden geçirildiği yerdir. 

 

KURULDAN GEÇTİKTEN SONRA NE YAPMALIYIM ? Artık kurul onaylamıştır ve destekleri almaya hak 
kazandığını gösteren ‘’KURUL KARAR FORMU’’ NU size teslim eder ve talep etdiğiniz malzemeleri 
almanızı ister KOSGEB. 

 

KOSGEB BANA DESTEKLEMEYİ NASI VE NE ZAMAN YAPACAK ?  Kosgeb sizin talep ettiğiniz ürünleri 
makine ofis techizat dönemi diye talep ettiğiniz malzemeleri almanızı bekler. Siz ürünleri faturaları 
banka yolu ile ödendi dekontlarınız verdikten sonra Kobi uzmanları gelir yerinde malzemeleriniz 
gördükten sonra ödeme yazınızı ANKARA KOSGEB merkezden 1 ay ile 6 ay arasında desteklemeniz 
hesabınıza geçer. 

 

İŞLETME GİDER DESTEKLERİNDEN NASIL FAYDALANIRIM ?  Her ay personel kira maaş ödendisi  
Elektirik telefon su internet faturalarınız ödendi dekontu ile KOSGEB KAYSERİ MÜDÜRLÜĞÜNE teslim 
ederek bu 12.000 TL li destek diliminden faydalanırsınız. 

 

PERSONEL ÇALIŞTIRMAK ZORUNDAMIYIM ? Hayır oyle bir mecburiyet yok.Birinci derece 
akrabalarınız için (Eşiniz çocuğunuz )Personel desteğinden faydalanamassınız. 
 
SİGORTA YADA BAĞKURUM VAR GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNE KATILABİLİRMİYİM ? Evet 
katılabilirisiniz. 
 
BİR FİRMAM VAR KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ ALABİLİRMİYİM ? HAYIR ; Ancak yeni bir işletme ile 
bu destekten faydalanabilirsiniz.Eğer GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİNDEN  faydalanacak şartlarda değilseniz 
www.kosgeb.gov.tr adresinden diğer faal kuruluşlar için olan desteklere KOSGEB e kayıt olduktan 
sonra başvurabilirsiniz. 

KOSGEB sizden aidat üyelik gibi para talep etmez. 

 

 

 

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN BELEDİYEMİZ (352) 621 60 41 DEN DAHİLİ 182 TELEFONUMUZDAN 

YA DA 

BELEDİYE GİRİŞİMCİLİK OFİSİMİZDEN(Mustafa Aksu Kültür merkezi)BİZZAT BİLGİ ALABİLİRSİNİZ 

 

 

 
 
 

http://www.kosgeb.gov.tr/

