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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu usul esaslarının amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme 

konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla sağlanan girişimcilik eğitimine ilişkin iş 

ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu usul esaslar, girişimcilik eğitimine ilişkin düzenleyici işlemleri 

kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu usul esaslar, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve 

Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki 4 no’lu Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 227. Maddesinin birinci fıkrasının h bendi uyarınca hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

MADDE 4- (1) Bu usul esaslarda yer alan; 

a) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığını, 

b) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri, 

            c) KBS: www.kosgeb.gov.tr adresinden ve/veya e-devlet üzerinden erişim sağlanan; 

veri tabanına kayıt ve destek programları kapsamında başvuru, başvurulara ilişkin kontrol ve 

inceleme, değerlendirme, izleme, raporlama ve bildirimlerin yapıldığı KOBİ bilgi sistemini, 

ç) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresini 

d) Uzaktan eğitim: İletişim teknolojileri aracılığıyla elektronik ortamda 

gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Girişimcilik Eğitiminin Kapsamı  

 

Girişimcilik eğitimi  

MADDE 5- (1) Girişimcilik eğitimi, geleneksel girişimci eğitimi ve ileri girişimci 

eğitimi olmak üzere iki ayrı eğitimden oluşur. Girişimcilik eğitimi uzaktan eğitim yöntemiyle 

gerçekleştirilir. 

(2) İleri girişimci eğitimine katılabilmek için geleneksel girişimci eğitimini 

tamamlamış olmak gereklidir. 

(3) Girişimcilik eğitimi herkesin katılımına açıktır.  

(4) Girişimcilik eğitimine başvuru ve katılım ücretsizdir. 

Geleneksel girişimci eğitimi  

MADDE 6- (1) Geleneksel girişimci eğitimi, girişimcilerin iş kurma ve yürütme 

konusunda bilgi sahibi olmaları, bu süreçte rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve iş 

fikirlerine yönelik iş modelini hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla 

sağlanır. 

(2) Geleneksel girişimci eğitiminin hedef kitlesi geleneksel girişimci programına ve 

ileri girişimci eğitimine başvuru yapacak girişimcilerdir. 

(3) Geleneksel girişimci eğitimi asgari olarak aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur: 

a) Girişimcilikte temel kavramlar  

b) Girişim fırsatlarını görme ve fikir yaratma/geliştirme  

http://www.kosgeb.gov.tr/
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c) Yapılabilirlik analizi 

ç) İş modelleri, müşteriler, değer önerileri ve gelir kaynakları  

d) Ekonomi, endüstri, rekabet ve müşteri analiz 

e) Hukuki altyapı 

f) Girişimin etik temelleri 

g) Pazarlama ilkeleri ve yönetimi 

(4) Geleneksel girişimci eğitimi için belirtilen bölümlere ilave bölümler eklenebilir.  

Eklenen bölümler uzaktan eğitim sisteminde yer alır.      

İleri girişimci eğitimi  

MADDE 7- (1) İleri girişimci eğitimi yenilikçi, orta-yüksek/yüksek teknoloji 

düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösterecek girişimcilerin ihtiyaç 

duyabilecekleri bilgilerin kazandırılması amacıyla sağlanır. 

(2) İleri girişimci eğitiminin hedef kitlesi ileri girişimci programına başvuru yapacak 

girişimcilerdir. 

(3) İleri girişimci eğitimine katılacak girişimci, geleneksel girişimci eğitimini 

tamamlamış olmalıdır. 

(4)   İleri girişimcilik eğitimi asgari olarak aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur: 

a) Networking (Ağ kurma)  

b) Girişimin finansal yapısının belirlenmesi ve yönetimi  

c) Yeni girişimler için finansal kaynaklara erişim  

ç) Yenilik yönetimi 

d) Fikri mülkiyet hakları 

e) Girişimin profesyonel yönetimi ve KOBİ’lerde stratejik yönetim 

f) Büyüme sürecinin yönetimi ve büyüme stratejileri 

g) İş planı geliştirme  

(5) İleri girişimci eğitimi için belirtilen bölümlere ilave bölümler eklenebilir. 

Eklenen bölümler uzaktan eğitim sisteminde yer alır.                                                      

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim Süreci ve Katılım Belgesi 

Eğitim süreci  

MADDE 8- (1) Katılımcı adayı, https://lms.kosgeb.gov.tr/ adresinden e-devlet 

şifresini kullanarak girişimcilik eğitimine katılım sağlar. 

 (2) Katılımcının, geleneksel girişimci eğitimi veya ileri girişimci eğitiminde yer alan 

zorunlu alanları tamamlamış olması gerekir. 

(3) Eğitim süresi, aynı anda eğitime kabul edilebilecek katılımcı sayısı ve uzaktan 

eğitim altyapısına ilişkin benzeri hususlar Başkanlık tarafından belirlenir.  

Girişimcilik eğitimi katılım belgesi 

MADDE 9- (1) Geleneksel girişimci eğitimini veya ileri girişimci eğitimini 

tamamlayan katılımcıların eğitimi tamamlama tarihi KBS’de kayıt altına alınarak elektronik 

ortamda ilgili eğitime ilişkin girişimcilik eğitimi katılım belgesi oluşturulur. 

(2) Girişimcilik eğitimi katılım belgesine e-devlet üzerinden erişim sağlanır. KOSGEB 

tarafından ayrıca fiziki belge düzenlenmez. 

(3) Girişimcilik eğitimi memnuniyet anketi eğitime katılan girişimci tarafından 

tamamlanmadan ilgili girişimcilik eğitimi için katılım belgesi oluşturulmaz. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İzleme  

İzleme 

MADDE 10-(1) Girişimcilik eğitimlerinin değerlendirilmesi amacıyla eğitim sonunda 

girişimci tarafından girişimcilik eğitimi memnuniyet anketi doldurulur. 

(2) Girişimcilik eğitimi memnuniyet anketi ilgili başkanlık birimi koordinasyonunda 

değerlendirilir ve sonuçları KOSGEB birimleri ile paylaşılır. 

Usul esaslarının ekleri 

MADDE 11-(1) İşbu usul esaslarda yer alan formlar bu usul esasların ekidir. 

Yürürlük 

MADDE 12-(1) Bu usul esasları Başkanlık onayını müteakip yayınlandığı tarihte 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 13-(1) Bu usul esasları KOSGEB Başkanı yürütür. 

 

 

EKLER: 

1.  Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi FRM.07.01/00 

2.  Girişimcilik Eğitimi Memnuniyet Anketi FRM.07.02/00 

 

 


