
KOSGEB
 KAYSERİ MÜDÜRLÜĞÜ ' NE

KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında Yeni Girişimci Desteğinden yararlanma talebimize ilişkin bilgi ve belgeler ekte 
sunulmaktadır.

-Başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda (Güncel NACE-Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan 
4’lü koda göre);
     · Şahıs işletmemin bulunmadığını,
     · Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığımın olmadığını,

-Desteklenme kararı alındığı takdirde, Taahhütname tarihi itibariyle başka bir işletme/kurum/kuruluşta olarak SGK hükümlerine tabi 
olarak çalıştığım takdirde destek alamayacağımı,

-Herhangi bir KOSGEB Uygulama Biriminde destek başvurumun 3 (üç) defa red edilmediğini,

-Bu destek başvurusunu daha önceden herhangi bir KOSGEB Uygulama Birimine sunmadığımı,

kabul ve beyan eder, başvurumun değerlendirilerek bu destekten yararlanmam hususunda gereğini arz ederim.

Girişimci Adı 
Soyadı 

BRÜKSEL UZMANLARI
         DANIŞMANLIK
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İmza
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GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI 

YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ 
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GİRİŞİMCİ ADI- SOYADI: SERDAR HARMAN 

İŞ FİKRİ :  EV YEMEKLERİ ve HAMUR İŞLERİ YAPIMI 

İŞLETMENİN ADI : HARMAN EV YEMEKLERİ 
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GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI 

YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ 
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI        

BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 

1.1 Girişimci 
(Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız) 

1983’yılında da İzmir Çeşme ilçesi merkezinde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi 

İzmir'de tamamladım.Liseyi Samsun’da tamamladım. 2003‘ tarihinden  bu yana  muhtelif 

tarihler arasında Samsun’da ailemize  ait olan   Harman Gıda A.Ş'de işletmelerinde kısa  

zamanlı olarak işletme  asistanı olarak görev yaptım. Ev yemekleri  ve  yöresel  

yemeklerin yapımı konusunda  son derece  deneyimli ve iddialıyım. KOSGEB ve  

İŞKUR’un ortaklaşa düzenlemiş olduğu ‘’ 32 Saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım 

belgesi aldım.İzmir Karşıyaka ilçesinde  çeşitli ev yemeklerinin yapıldığı bir lokantayı  açma 

çalışmalarım devam etmektedir.  

1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu 
(Bu kısımda kurduğunuz işi kısaca anlatınız) 

İzmir Karşıyaka ilçesinde mevcut bir iş alanında ev yemekleri satış hizmeti ve satışının 

yapılacağı bir işletmeyi açmak ve burada ilk etapta iki kişiyi istihdam etmek. İzmir Karşıyaka’ 

da ev yemekleri satışı hizmeti sunmak işletmemizin faaliyet konusudur. 

FRM.03.02.02/02 Rev. 
Tarihi: 26/07/2017 

2 

www.isplaniornekleri.com


GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI 

YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ 
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2.2 Girişimci ve İşletme Ortaklarına İlişkin Bilgi Tablosu 

Sıra 
No 

Girişimci/ 
Ortağın 

Adı 

T.C. Kimlik
Numarası

Kurucu 
Ortaklık 

Payı 

Başvuru 
Esnasındaki 

Ortaklık 
Payı 

Cinsiyeti 
(K/E) 

Özürlü 
Statüsünde 

mi? 

Sahip 
Olduğu 
Mesleki 

Yeterlilik 
Belgesi 

Katıldığı 
Girişimcilik 

Eğitimi / 
Danışmanlık 

Programı/İŞGEM 
Adı  

Girişimcilik 
Eğitimi / 

Danışmanlık 
Programı 

Belge Tarihi 

1 %100 %100 ERKEK Hayır Yok Uygulamalı 
Girişimcilik 
Eğitimi 

2.3 İş Fikri ve Seçme Nedeni 

İş Fikri ve Seçme Nedeni 

İzmir Karşıyaka’da işlek bir mevkide, kiralanacak mevcut bir iş alanının fiziki 

rehabilitasyonlarla ev yemekleri hizmetine  yönelik, yönetmelik ve mevzuatlara uygun olarak 

envai çeşit ev yemeklerinin sunulacağı bir iş  yerini hizmete açmak iş fikrimizidir.  

İş fikrimizin seçilme nedenleri: 

 İzmir Karşıyaka merkezde bizim yaptığımız (yapacağımız)işi yapan işletme sayısını

azlığı.

 İzmir Karşıyaka’da hiçbir işletmenin  bizim lokantacılık hizmetlerini sunacağımız açık

ve kapalı alanı olan  bizim gibi çeşitli  ev yemeklerinin hazırlanması ve satışını

yapmaması

 Lokantacılık hizmeti sektöründe 10 yılı aşkın  mesleki deneyim

 İşletmede çalışacak kişilerin bu alanda iş tecrübesi.

 İşletmede  yöresel  yemek çeşitleri ile   alternatif  bir  restoran olmamız.

 Geleneksel damak tatlarına uygun  yemek çeşitlerimiz ile fark yaratacak olmamız

 Geniş bir iş çevresine sahip olunması,

 Karlılığının yüksek olması

 İşletmemizde sunumunu  yapılan yemek çeşitlerine  sürekli bir talebin olması.
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•• • 

ONEMLI UYARI 

1-Bu örnek işplanı Brüksel Uzmanları Danışmanlık tarafından, girişimcilere örnek olması
amacı ile hazırlanmıştır.

2-Bu iş planı örneği kaynak göstermek şartıyla ve suiistimal edilmemek kaydıyla çeşitli
platformlarda paylaşılabilir.

3-iş planı örneğinde yer alan veri ve bilgiler tamamen hayal ürünüdür.Bu bilgiler Brüksel
Uzmanları Danışmanlığı görüşlerini yansıtmaz ve bağlamaz. 

4-Bu iş planı adı üzerinde ''Örnek'' olarak paylaşılmıştır. Benzer iş yapacaklara ya da farklı
alanda faaliyet gösterecek yeni girişimcilere bir iş planının nasıl hazırlanması gerektiğiyle
ilgili örnek ve destek niteliği taşıması amaçlanmıştır. Dolayısıyla, aynı sektörde faaliyet
gösterecek olsa bile, bu iş planının aynısını kopyalamak suretiyle KOSGEB'e başvurmak etik
olmadığı gibi, gerçekçi de olmayacaktır. Bu nedenle, iş planındaki bölümlerin nasıl
doldurulduğu ve bilgilerin nasıl verildiğiyle ilgili tavsiye niteliği taşımaktadır.

5-Bu iş planı örneği eksik ve yanlış olabilir , sizin kullanımınız için uygun olmayabilir.Bu
işplanı örneğini kullanarak yatırım yapmanız ve yapmamanız halinde elde edeceğiniz kar ve
kazanca ortak olmadığımız gibi uğrayacağınız zaraarda ortak değiliz.Bu iş planını
kullanmanız sonucu uğrayacağınız maddi ve manevi zararda yegane sorumluluk size aittir.

6-KOSGEB Girişimcilik Destek Programı 2017 yılı 03.16.2017 tarihinde revize edilip
değiştirildi.Yenilenip kolaylaştırılan KOSGEB Girişimcilik Desteği hakkında en yeni ve en 
güncel bilgileri 
www.isplaniornekleri.com adresinden takip edebilir ve KOSGEB Girişimcilik Desteği 
hakkında aradığınız ve ihtiyacınız olan her şeyi en doğu ve en kolay yoldan sizde aracı ve 
proje yazarlarına binlerce lira ödemeden hemen öğrenebilirsiniz. 
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