
 

 

İŞİNİ KUR  
TEŞVİK PROGRAMI 

 

BAŞVURU REHBERİ 
 

1. KISA BİLGİ 
 
İŞİNİ KUR ve TEŞVİK PROGRAMI HAKKINDA  
İşini Kur Programı, kurumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan ve yeni girişimcileri kendi işlerini 
kurma yolunda adım atmaya teşvik eden ve bir iş planı geliştirmelerine yardımcı olan ücretsiz bir iş 
destek programıdır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İşini Kur Programı, iş planını hazırlayan 
ve Kıbrıs Türk toplumunda bir işletme kuran program katılımcılarına finansal destek sağlayacaktır.  
 
Teşvik programı, İşini Kur Programına katılan tüm girişimcilere açık olacaktır.   
 
Teşvik programı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve NI-CO tarafından uygulanan 'İnovatif 
Girişimcilik ve Diyalog Projesi' tarafından yönetilecektir.  
 
AMAÇ 
Bu teşvik destek programının amacı, işlerini kuran girişimcilere bu süreçte destek olmak, 
girişimcilerin ve start-up'ların kapasite ve farkındalıklarını artırmaktır. Bu destek, Kıbrıs Türk 
toplumundaki girişimcilere ve start-up'lara finansal destek sağlamanın yanı sıra ücretsiz atölye 
çalışmaları ve birebir mentorluk desteği sunularak sağlanacaktır. 
 

2. DESTEK 
 
İnovatif Girişimcilik projesi yönetim ekibi, her bir başvuru sahibine yapılacak ödemeleri aşağıdaki 

koşullar temelinde gerçekleştirecektir.1   

➢ İş Planını tamamlayan her başvuru sahibine 300 EURO   
➢ İşletmesini kuran her başvuru sahibine 700 EURO  
 

3. BAŞVURU PROSEDÜRÜ 
 
Başvurular SADECE İnovatif Girişimcilik Ekibinde ve program uygulama ortaklarında bulunan Online 
Başvuru Formları aracılığıyla kabul edilecektir. Başvuru sahiplerinin doldurması gereken 3 farklı form 
bulunmaktadır: 
 

1. TEŞVİK BAŞVURU FORMU- İşini Kur Programında 2. Aşamaya başlamadan önce 

doldurulacaktır.  

2. TEŞVİK TALEP FORMU 1 - İş Planı tamamlandıktan sonra doldurulacaktır. 

3. TEŞVİK TALEP FORMU 2 - Yasal bir işletme kurulduktan sonra doldurulacaktır.  

 
 
1 Teşvik programı, bütçe kısıtlamalarına tabi olan pilot bir girişimdir. Bu nedenle, NI-CO önceden haber vermeksizin 
herhangi bir zamanda teşvik programını askıya alma hakkını saklı tutar. 



 

 

 
İşini Kur Programı kapsamında uygulanacak pilot teşvik programına başvurular, başvuruda 
bulunmaya uygun girişimciler ve/veya işletme sahibi tarafından yapılmalıdır. 
 
İşini Kur Programında 1. Aşamayı (ilk değerlendirme ve 'Girişimci Olmak' konulu atölye çalışmasını) 
tamamlayan katılımcılar, 'İş Planı' atölye çalışmasının ve bire bir mentorlük desteğinin yer aldığı 2. 
Aşamaya geçmek için başvurabilirler.   
 
İşini Kur Programında 1. Aşamadan muaf tutulmak için başvuruda bulunan Başvuru sahipleri 
doğrudan 2. Aşamaya ilerleyebilirler. Başvuru sahipleri aşağıdaki durumlarda 1. Aşamadan muaf 
tutulabileceklerdir: 

• Başvuru sahibinin daha önce farklı bir işletmenin sahibi olması ve işletmesi durumunda; 

• Başvuru sahibinin hâlihazırda bir işletme sahibi olması durumunda; 

• Başvuru sahibinin İşini Kur Programında daha önce pilot program atölye çalışmalarını 
tamamlamış ancak bire bir mentorluk hizmetinden yararlanmamış olması durumunda.  

 
Tüm başvuru sahiplerinin bire bir mentorlük desteği almaya başlamadan önce İş Planı Atölyesini 
tamamlamaları gerekmektedir. Bir girişimcinin/işletmenin, iş planı atölyesine katıldıktan sonra 3 ay 
içinde iş planını tamamlaması beklenmektedir.  
 
Her başvuru sahibinin, teşvik programına başvuru koşullarını yerine getirdiğini gösterir tüm 
destekleyici belgeleri yüklemesi gerekecektir. Her başvuru sahibi, işletme başına ve/veya iş fikri 
başına YALNIZCA BİR BAŞVURU sunabilecektir. Online teşvik desteği başvurularında yüklenmesi 
gereken destekleyici belgeler şunlardır: 
 
TEŞVİK DESTEĞİ TALEP FORMU 1 için gereken Belgeler 
 

1. Kıbrıs Türk kimlik kartının taranmış görüntüsü- kimliğinizin her iki yüzünü de tarayarak 
yüklemeniz gerektiğini lütfen unutmayınız. 

2. Hesap adını ve IBAN veya UBAN numarasını gösteren banka bilgileri - yüklenen belgede hem 
hesap adının hem de IBAN veya UBAN numarası bilgilerinin mevcut olduğundan lütfen emin 
olun. 

TEŞVİK DESTEĞİ TALEP FORMU 2 için gereken Belgeler 
 
1. Kıbrıs Türk kimlik kartının taranmış görüntüsü- kimliğinizin her iki yüzünü de tarayarak 

yüklemeniz gerektiğini lütfen unutmayınız. 
2. Hesap adını ve IBAN veya UBAN numarasını gösteren banka bilgileri - yüklenen belgede hem 

hesap adının hem de IBAN veya UBAN numarası bilgilerinin mevcut olduğundan lütfen emin 
olun. 

3. Vergi sicil belgesi  

4. Üyesi olduğunuz Oda'dan alınmış güncel üyelik belgesi 

5. Şirket onay belgeleri 2- (sadece limited şirketler ve ortaklıklar için) 

 

 
2 i) Kuruluş Onay Belgesi, ii) Direktörler Kurulu Onay Belgesi, iii) Hissedarlar Onay Belgesi, iv) Şirketin Adres Onay 
Belgesi 



 

 

İşini Kur Programı kapsamında uygulanacak pilot teşvik programına başvuru süreci Temmuz 2023'e 
kadar açık olacaktır. Teşvik programı, bütçe kısıtlamalarına tabi olan pilot bir girişimdir. Bu nedenle, 
NI-CO önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda teşvik programını askıya alma hakkını saklı 
tutar.  
 
Teşvik programıyla ilgili diğer sorularınızı info@inovatif.eu adresine gönderebilir ya da +90 548 864 
64 26 numaralı telefondan İnovatif Girişimcilik proje ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.  
 

4. TEMEL UYGUNLUK KRİTERLERİ 

 
Her başvuru sahibinin yerine getirmesi gereken temel kriterler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: 
 

1. İş fikri Kıbrıs Türk toplumunda yer almalıdır  
2. Gerçek kişi / tüzel kişi olmak3   
3. Kıbrıs'ın kuzey kesiminde kurulmuş olmak 
4. İşini Kur Programına kayıt sırasında işletme sahiplerinin/direktörlerinin isimleri belirtilmelidir 
5. Girişimciler ve/veya işletme sahibi/sahipleri Kıbrıs Türk kimliğine sahip olmalıdır. Bir limited 

şirkette direktörlerden en az birinin Kıbrıs Türk kimlik kartı sahibi olması veya şahıs işletmesi 
olması durumunda işverenin Kıbrıs Türk kimlik kartı sahibi olması gerekmektedir. 

6. 'Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nda (KTTO)' ve/veya 'Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nda (KTSO)' ve/veya 
'Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nda (KTEZO)' (yasaların gerektirdiği şekilde) aktif bir 
üye olmalıdır.   

Her başvuru sahibinin yukarıda belirtilen başvuru koşullarını yerine getirdiğini gösterir tüm 
destekleyici belgeleri yüklemesi gerekecektir.  
 

5. SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ & DESTEĞİN AKTARILMASI 

 
Başvuruda bulunmaya uygun adaylar arasından başvuruları uygun bulunan adaylar belirtmiş 
oldukları e-posta adresleri aracılığıyla bilgilendirileceklerdir.  
 
Online başvurunun yapılmasını takiben her başvuru sahibine otomatik olarak bir e-posta 
gönderileceğini ancak bunun başvurunun kriterlere uygun olduğu ya da teşvik desteğinin verileceği 
anlamına gelmediğini lütfen unutmayınız.   
 
İnovatif Girişimcilik proje ekibi, her başvuru sahibine onaylanmış doğrulama süreci sonucuyla birlikte 
başvurularının uygun ya da uygun olmadığını belirten ek bir bilgilendirme e-postası gönderecektir. 
 
Ödemeler, SADECE Online Başvuru Formu'nda belirtilen banka hesaplarına banka havalesi yoluyla 
yapılacaktır. Online Başvuru Formunda sunulan banka bilgileri işletmenin kendisine ve/veya 
girişimcilere ait olmalıdır.  
 

 
3 Tüzel bir kişilik söz konusu olduğundan, temel kriterler bir birey ve/veya bir işletme için geçerlidir.  
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Başvuruları uygun bulunmayan başvuru sahipleri, sonuçların paylaşılmasını takip eden bir hafta 
içinde info@inovatif.eu adresinden bizimle iletişime geçerek uygun olmama nedenleri hakkında 
daha fazla bilgi talep edebileceklerdir. 
 

6. KARAR VERME 
 
Finansal desteğin verilmesiyle ilgili bütün kararlar başvuru sahiplerinin temel uygunluk kriterlerini 
yerine getirmelerine bağlı olacak, söz konusu kararlar NI-CO tarafından doğrulanacak ve İnovatif 
Girişimcilik proje ekibi tarafından onaylanacaktır. İnovatif Girişimcilik proje ekibinin kararları 
NİHAİ'dir.  
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