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GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI  

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 
 

Proje Teklif 
Çağrısının Adı 

Girişimcilik Programı 1. Proje Teklif Çağrısı 

Amacı 

“Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İşletmelerin ve Girişimciliğin 
Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Gaziantep İlinde Geçici Koruma Sağlanan Suriyeli (GKSS) 
girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, iyi iş modellerinin 
oluşturulmasını sağlamak, başarılı işletmelerin kurulmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, girişimcilik 
potansiyelini geliştirerek sosyoekonomik entegrasyona ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. 
 

Başvuru Tarihleri 
ve Yeri 

Girişimcilik Eğitimi 
Başvurusu: 

26.08.2019 (Pazartesi) -13.09.2019 (Cuma)- saat 17:30 (3 hafta) 

Destek Programı Başvurusu:  14.10.2019 (Pazartesi) – 01.11.2019 (Cuma)-saat 17:30 (3 hafta) 

Başvuru Yeri  

FRiT Gaziantep Proje Ofisi 
Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi 
(GETHAM) 
Adres: Sanayi Mahallesi Anafartalar Caddesi No:20 27110 
Şehitkamil/GAZİANTEP 
 

Başvuru 
Koşulları 
 

Hedef Bölge Gaziantep 

Hedef Sektör 
Ekte yer alan Desteklenecek Faaliyet Konuları Listesinde belirtilen faaliyet 
konuları 

Diğer Başvuru 
Koşulları 

 

Girişimcilik Eğitimi Başvuru Koşulu: 

 Kendi işini kurmak isteyen Geçici Koruma Kimlik Belgesine sahip GKSS 
girişimci adayları Girişimcilik Eğitimine başvurabilecektir. 

Destek Programı Başvuru ve Yararlanma Koşulları: 

 Girişimcilik Programına, bu program kapsamında düzenlenen Girişimcilik 
Eğitimini Tamamlayan Katılımcı Listesinde yer alan ve Girişimcilik 
Programı Desteklenecek Faaliyet Konuları Listesindeki konularda 
Gaziantep ilinde işletmesini kuracak GKSS girişimci adayları başvurabilir. 

 Girişimcinin, programa başvuru yaptığı tarihten 1 (bir) yıl öncesine kadar 
güncel NACE-Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre 
aynı faaliyet konusunda;  
- gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, 
- tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %50 ve üzeri 
ortaklığının bulunmaması 
gerekir. 

 Programdan yararlanacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı 
limited veya anonim şirketi statüsünde kurulmuş olması gereklidir. 

 Girişimcinin işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Program 
süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez. 
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 İşletmenin programdan yararlanabilmesi için KOSGEB Veri Tabanında 
kayıtlı ve aktif olması, ayrıca KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması 
gerekir. 

 KOSGEB Girişimcilik Destek Programı veya Girişimciliği Geliştirme Destek 
Programından yararlanan girişimciler/işletmeler bu programdan 
yararlanamaz. 

 Başvuru yapılmış olması başvuru sahibine herhangi bir hak 
doğurmayacaktır.  

Başvuru 
İşlemleri 

 Sürecin ilk aşaması Girişimcilik Eğitimi başvurusudur. Eğitim başvurusu, Girişimcilik Eğitimi 
Katılımcı Başvuru Formu ile yapılacaktır. Formlar ıslak imzalı olarak, elden ya da posta yolu ile 
Başvuru Yeri olarak belirtilen adrese teslim edilecektir. 

 Eğitim başvuruları belge üzerinden ve gerekirse mülakat ile değerlendirilerek 60 kişilik eğitim 
kontenjanı belirlenecektir.  

 Eğitimler en az 32 ders saati olarak uygulanacak olup, devam zorunluluğu %80’dir. 

 Girişimcilik Eğitimlerinin tamamlanmasından sonra programdan yararlanmak için Girişimcilik 
Programı Başvuru Formu ve ekleri ile başvuru yapılacaktır. Formlar ıslak imzalı olarak, elden ya da 
posta yolu ile Başvuru Yeri olarak belirtilen adrese teslim edilecektir. 

 Başvurular kontrole tabi tutulacaktır. Bu süreçte eksiklik bulunan başvuruların düzeltilmesi için süre 
tanınacaktır. Kontrol aşaması sonrasında Kurul tarafından nihai değerlendirme yapılacaktır. 
 

Değerlendirme 
İşlemleri 

 Başvuru sahibi iş modelini sunmak üzere Kurula davet edilecektir. 

 Değerlendirme, puanlama usulüyle yapılacak olup başvurular en yüksek puandan başlamak üzere 
en düşük puana doğru sıralanacaktır. Bütçe imkanları dikkate alınarak desteklenecek başvurular 
belirlenecektir. 50 (elli) ve üzeri puan alan başvurulardan desteklenecek başvurular arasında 
bulunmayan başvurular yedek olarak değerlendirilecektir. 

 Değerlendirme neticesinde desteklenmesine karar verilen başvuru sahiplerine işletmelerini 
kurmaları, KOSGEB Veri Tabanına kayıt olmaları ve Taahhütname imzalamaları için süre 
verilecektir. 
 

Program Süresi 
 Program süresi 6 aydır. (Program süresi, İşletmenin program süresi içerisinde talep etmesi ve Kurul 

tarafından uygun bulunması halinde en fazla 3 aya kadar uzatılabilir.) 

Desteklenecek 
Giderler ve Üst 
Limitler 

 
Kuruluş desteği 

 Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak işletmeye 10.000 TL destek sağlanır. 
 
İstihdama dayalı performans desteği 

 İstihdama dayalı performans desteği, işletmenin istihdam sayısına göre belirlenecektir. Bu 
kapsamda, destek tutarı hesaplanırken program süresi boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu 
nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate 
alınır. 

 İstihdama dayalı performans desteği, program süresinin sonunda işletmeye geri ödemesiz olarak 
sağlanır.  

 Program süresi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına 
göre;  

- 180-359 olan işletmeye 10.000 TL, 
- 360-539 olan işletmeye 20.000 TL, 
- 540 ve üstü olan işletmeye 30.000 TL, 

destek sağlanır.  
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Makine, teçhizat ve yazılım desteği 

 İşletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili olarak, işletme kuruluş tarihinden program 
süresinin sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya 
zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak sağlanacak destek olup,  üst limiti 
100.000 TL’dir.  

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

 Yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak 
desteğin üst limiti 300.000 TL’dir. 

 
 
* İşletmenin teknoloji düzeyi, Girişimcilik Programı Başvuru Formunda belirttiği ve KOBİ Bilgi 
Beyannamesinde yer alan faaliyet kodunun Desteklenecek Faaliyet Konuları Listesindeki teknoloji 
düzeyine göre belirlenir. 
 

Destek Oranı 

 KDV Hariç tutar üzerinden % 75 oranında desteklenir.  
Makine, teçhizat ve yazılım giderleri için; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13.09.2014 tarih ve 29118 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014 /35 Sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli 
malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.  

Çağrı Bütçesi 
 565.333 Avro 
(KOSGEB, bütçe imkanları çerçevesinde proje teklif çağrısı bütçesini değiştirme hakkını saklı tutar) 

Süreç- Zaman 
Planı 

Girişimcilik Eğitimi 
Başvurusu 

 26.08.2019 (Pazartesi) -13.09.2019 (Cuma)- saat 17:30 (3 hafta) 

Başvuru 
Değerlendirme 

 16.09.2019 (Pazartesi) – 27.09.2019 (Cuma) (2 hafta) 

Başvuru Sonuçlarının 
Açıklanması 

02.10.2019 (Çarşamba) 

Girişimcilik Eğitimi 07.10.2019 (Pazartesi) – 11.10.2019 (Cuma) (5 gün) 

Destek Programı 
Başvurusu 

14.10.2019 (Pazartesi) – 01.11.2019 (Cuma)-saat 17:30 (3 hafta) 

Kontrol Süreci 

İlk kontrol:    04.11.2019 (Pazartesi) – 08.11.2019 (Cuma) (5 gün) 

Düzeltme (İşletme): 11.11.2019 (Pazartesi) – 15.11.2019 (Cuma) (5 gün) 

Son Kontrol ve Onay: 18.11.2019 (Pazartesi) – 22.11.2019 (Cuma) (5 gün) 

Kurul 
Değerlendirmesi: 

25.11.2019 (Pazartesi) – 06.12.2019 (Cuma) (2 hafta) 

Bildirimler 09.12.2019 (Pazartesi) –  11.12.2019 (Çarşamba) (3 gün) 

İşletme kurulumu, 
KOSGEB Veri Tabanına 
Kayıt ve Taahhütname 
Teslimi (Program 
başlangıcı) 

09.12.2019 (Pazartesi) – 14.02.2020 (Cuma) (10 hafta) 

2. Program Dönemi  
Proje bütçesinin imkân vermesi durumunda; program döneminin 
tamamlanmasını müteakip Yedek Listede yer alan başvuru sahipleri için 
çağrı yapılabilecektir. 

Değerlendirme 
Kriterleri 

 Başvuru kapsamında talep edilen gider/harcama kalemleri; gereklilik, maliyetlerin uygunluğu ve 
yerindelik gibi hususlar incelenerek değerlendirilir.  
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Başvuruya Esas 
Belgeler 

 
Girişimcilik Eğitimi Başvurusu:  

 Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvuru Formu  

 Geçici Koruma Kimlik Belgesinin aslı veya noter onaylı orijinal sureti görüldükten sonra fotokopisi 
 
Destek Programı Başvurusu: 

 Girişimcilik Programı Başvuru Formu 

 Girişimcilik Programı İş Modeli Formu 

 Makine, teçhizat ve yazılım talepleri için proforma faturalar/fiyat teklifleri  

 Varsa eğitim durumunu gösteren belge ile Kurs, Seminer vb. programlara ilişkin belgeler 
 

Ekler 
 Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İşletmelerin ve Girişimciliğin 

Geliştirilmesi Projesi Girişimcilik Programı Uygulama Rehberi  

 Girişimcilik Programı Desteklenecek Faaliyet Konuları Listesi 

Diğer Hususlar 

 Ayrıntılı bilgi için Proje Uygulama Birimi Gaziantep Ofisi ile irtibata geçilecektir. 

 Proje Teklif Çağrısı ile ilgili diğer duyurular www.kosgeb.gov.tr adresinden ve başvuru sahiplerine 
e-posta ile yapılacaktır. 

 Bu çağrı kapsamında başvuruların ve desteklenecek proje faaliyetlerinin Çevre Şehircilik Bakanlığı 
ve Dünya Bankası Çevre ve Sosyal politikalarına uygun olması gerekmektedir. 


