
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

17.09.2017
İmza
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GİRİŞİMCİ ADI : SERDAR HARMAN 

İŞ FİKRİ : GELİNLİK İMALAT VA TASARIM EVİ İŞLETMESİ AÇMAK 

İŞLETMENİN ADI : HARMAN’S GELİNLİK 
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BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 

1.1 Girişimci 
(Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız) 

………………………………… 

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

İzmir Bornova ilçesi  merkezinde kiralanacak bir mekanda  Gelinlik,Nişanlık ve Abiye 

çeşitlerinin dikimi (imalatı)perakende  ve toptan satışının yapılacağı bir mekânı işletmeye 

açmak ve burada ilk etapta 2 kişiyi istihdam etmek ve öncelikle ilçe düzeyinde 

Gelinlik,Nişanlık,Abiye ve Bindallı çeşitlerinin  perakende  ve toptan satışını yapmak 

işletmemiz faaliyet konusudur. 
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1.3 İş Kurma Süreci 
(Bu kısımda işinizi kurarken attığınız adımları kısaca anlatınız) 

1. İş yerin temini

2. Kiralanacak işyerinin kira sizleşmesi yapılması

3. İşletmenin yasal olarak kurulması

4.İşletmenin fiziki rehabilitasyonu( dekoratif  düzenlemeler:  boya ,badana, ışıklandırma

sistemi vb) 

5. Raf sistemleri  ve diğer demir başların temini

6.Gelinlik,nişanlık vb ürünlerin imalatı için gerekli ekipman, malzeme ve demirbaşın

alınması 

7.Gelinlik  ve nişanlık imalatı için kumaş, tül vb parçaların ve aksesuarların alınması.

8. Personel temini

9.Seri üretim

10. Özel Siparişler ve satışlar.
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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 SATIŞ ELEMANI 

YARDIMCILIĞI 
KALFALIK 
BELGESİ 

Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi 72 
saat 

2.3 İş Fikri ve Seçme Nedeni 

İş Fikri ve Seçme Nedeni 

Bornova ilçe merkezinde herkese ulaşmanın mümkün olacağı işlek bir yol üzeri uygun mekân 

kiralanmak suretiyle Gelinlik,Nişanlık ve Abiye çeşitlerinin imal edileceği, perakende  ve toptan 

satışının yapılacağı bir mekanı işletmeye  açmak iş fikrimizdir. 

İş fikrimizin seçilme nedenleri: 

 Özellikle Bornova ilçe  merkezde ve İzmir ili başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde 

Gelinlik,Nişanlık ve Abiye çeşitlerine talebin çok olması ve buna rağmen arzın az 

olması

 Bornova ilçe merkez, İzmir ili ve çevre il ve ilçelerde  gelinlik, nişanlık ve abiye 

çeşitleri üretiminin olmaması.

 Bornova ilçesi başta olmak üzere İzmr ili ve  çevre illerdeki il ve ilçelere  gelinlik, 

nişanlık ve abiye çeşitlerinin İstanbul eksenli firmalar il dışında üretiliyor olması.

 İşletmede çalışacak kişilerin bu alanda iş tecrübesi

 Geniş bir iş çevresine sahip olunması,

 Gelinlik ,nişanlık ve abiye çeşitlerinde  karlılığın yüksek olması

 Ürün ve hizmetlerimize piyasa sürekli 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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