GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ DERS MÜFREDATI
DERSLER
Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri ile
sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı.
Modül 2: İşletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki
sorumluluklar.
Modül 3: İş planı kavramı ve öğeleri (Pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı,
finansal plan)
Modül 4: İş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmaları.
Toplam

SÜRE
(Saat)
8
8
8
8
32

EĞİTİMİN SÜRESİ
Eğitimin süresi KOSGEB yönergesine göre 4 gün 32 saat olarak belirlenmekte ve tek bir eğitici tarafından verilmektedir.
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DERS İÇERİĞİ
Modül 1
 Girişimciliğin temel kavramları
 Girişimcilerde bulunması gereken özellikler
 Girişimciliğin tarihsel süreci
 Girişimci adayların girişimci olma eğilimlerinin
belirlenmesi
 Girişimciliğin toplumsal boyutları
Modül 2
 İşletmeciliğin tanımı
 İşletmeleri etkileyen çevresel faktörler
 Ticaret hukuku ve işletme kuruluş şekilleri
 Borçlar hukuku temel kavramları
 İş ve sosyal güvenlik hukuku
 İşletme fonksiyonları genel tanımları
Modül 3
 Yönetim kavramı
 Yönetimin tarihsel süreci
 Planlama kavramı
 Vizyon, misyon ve stratejik plan kavramları
 Plan çeşitleri
 Planlamanın faydaları
 Planlamada dikkat edilecek hususlar
 İş planı kavramı
 Örgütleme kavramı
 Örgütlenmenin tanımı
 Örgütlenme şekilleri
 Örgütlenme ilkeleri
 Koordinasyon kavramı
 Yetki kavramı
 İşbölümü ve uzmanlaşma kavramları
 Motivasyon kavramı
 Motivasyon teorileri
 Denetim kavramı
 Pazarlama kavramı ve planlaması
 Pazarlama yaklaşımları
 Pazarlamayı etkileyen faktörler
 Pazarlamada ürün kavramı
 Pazarlamada fiyat kavramı ve stratejileri

 Yeni ürün fiyatlama stratejileri
 Pazarlama iletişim kavramı
 Reklam
 Halkla ilişkiler
 Satış tutundurma
 Kişisel satış
 Pazar bölümlendirme
 Pazarlama stratejileri
 Dijital pazarlama ve araçları
 Pazarlama araştırmaları
 Araştırma süreci
 Veri toplama teknikleri
 Analiz ve raporlama
 Marka kavramı
 Konumlandırma
 Marka kimliği kavramı
 Marka kişiliği kavramı
 Marka yaratma süreci
 Dış ticaret kavramı
 Üretim yönetimi
 Finansal yönetim
 Para piyasası araçları
 Sermaye piyasası araçları
 Başa baş noktası hesaplama
 Temel ekonomi kavramları
 Talep ve arz kavramları
 Talebi ve arzı etkileyen faktörler
 Tüketici dengesi
 Ekonominin döngüsel akımı
 Talep ve arz esneklikleri
 Piyasalar
 Milli gelir kavramları
 Para politikası
 Maliye politikası
Modül 4
 KOSGEB iş planı örneği yazımı
 Daha önce kabul edilen örnek iş planları üzerinden
katılımcı planlarının yazım çalışmaları

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ EĞİTMENLERİNDE ARANAN ŞARTLAR
Girişimcilik eğitimi veren eğitmenin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumu mezunu olması ve KOSGEB
tarafından yapılacak değerlendirmede en az 70 (yetmiş) puan alması gereklidir. Ancak;
a) Herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda “Girişimcilik” konusunda ders veren ve bunu belgeleyen en az
doktora unvanına sahip kişiler,
b) KOSGEB tarafından görevlendirilen kurum personeli
c) Yükseköğretim veya Ortaöğretim Kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen Uygulamalı “Girişimcilik
Eğitimleri Eğitmenleri” için bu koşul aranmaz.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verecek eğitmen, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Eğitmen Bilgi Formu ve ekleri ile
birlikte değerlendirilir. Gerekli görüldüğü takdirde Uygulama Birimi tarafından ilave bilgi/belge talep edilebilir. Tüm
başvurular elektronik ortama girilir.
Değerlendirme sonucu 70 (yetmiş) ve üzeri puan alarak elektronik ortama girilmiş ve aktif olarak yer alan eğitmenler
tekrar değerlendirmeye alınmaz.
Yeterli puanı alamayan veya yasaklılık süresi biten eğitmenler tekrar başvurulması halinde yeniden değerlendirmeye
alınır.

Bu puanlama tablosu aşağıdaki hususlara göre doldurulmaktadır.
Eğitmenin katıldığı eğitimler şu konuları içermelidir: Yapılabilirlik araştırması, iş kurma ve geliştirme, iş planı hazırlama,
pazarlama/satış, yönetim geliştirme, finans, dış ticaret, stratejik planlama, proje yönetimi konularında iştirak edilmiş eğitimler
yazılacaktır. Elektronik ortamda alınan eğitimler, Danışmanlık firmalarında görev yapanların ilgili firmada aldığı hizmet içi
eğitimler ve örgün eğitim kapsamında alınan eğitimler hariçtir.

Eğitmenin referansları şu şekilde olmalıdır:
Aşağıdaki konularda hizmet verildiğini gösteren referanslar kabul edilir.
A) Girişimci adayları veya KOBİ’lere yönelik girişimcilik ve iş kurma konularında yürütülen yaygın (örgün eğitim dışındaki)
eğitim veya danışmanlık hizmetleri
B) Üniversite veya Yüksek Okullarda “Girişimcilik” adı altında gerçekleştirilen örgün eğitimler (her bir öğretim yarıyılı için açılan
her ders ayrı bir referans olarak sunulabilir.) Doktora ve üstü unvana sahip Yükseköğretim Kurumunda “Girişimcilik” konusunda
daha önce ders verenlerin bu kapsamda son gerçekleştirdiği eğitime ilişkin 1 (bir) referans girmesi yeterlidir.
C) Ulusal ve uluslararası KOBİ ve girişimcilere yönelik eğitim/danışmanlık/teknik/mali projelerde fiilen ve sürekli olarak en az
12 ay süre ile programların tasarlanması ve uygulanması konularında danışman/yönetici/uzman/program sorumlusu olarak
yürütülen görevler
D) Girişimci adayları veya KOBİ’lere yönelik pazarlama/satış, yönetim geliştirme, finans, dış ticaret, stratejik planlama, proje
yönetimi konularında yaygın (örgün eğitim dışındaki) toplu/grup eğitim veya danışmanlık hizmetleri (Proje yazma ve iş planı
hazırlamak üzere verilen danışmanlık vb. hariçtir.)
E) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki KOBİ’lere ve girişimcilere
yönelik hizmet veren kamu kurum/kuruluşlarında yürütülmüş asgari Uzman pozisyonunda yürütülen en az 5 yıl ve üzeri yürütülen
görevler (1 (bir) referans girilmesi yeterlidir.
Yukarıda yer alan referansların belgelere dayandırılması zorunludur.
Siz de kendinizi bu kriterlere göre puanlayabilirsiniz. En az 4 yıllık fakülte mezunu iseniz ve en az 70 puan alıyorsanız, KOSGEB
girişimcilik eğitmeni olabilirsiniz.

Eğitici olarak başvurmak isteyen öğretim elemanlarının Kırıkkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
web sayfası üzerinden, duyurular bölümünde bulunan Girişimcilik Kursu Eğitici Başvuru Formu doldurmaları gerekmektedir.

Daha önce akredite olmayan öğretim elemanları için
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1231/girisimcilik-destek-programi
linkinden Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile İlgili Formlar başlığında bulunan UGE Eğitmen Bilgi Formunu doldurmaları ve
Kırıkkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.
İlgili kursa eğitici olarak başvuru yapmak isteyen öğretim elemanlarının Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi web
sayfası duyurular bölümünden, başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
Duyuru linki
https://sem.kku.edu.tr/Idari/Duyuru/Index/13903

