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İş Planı

Yönetici Özeti: Burada işletmenin kısa bir tanıtımı, misyonu, sunduğu ürün ve hizmetler, şirketin mali durumu ve finansman ihtiyacı ile bireysel katılım yatırımcısının koyacağı sermaye tutarı ve yatırımdan beklentileri gibi BKS yatırımına ait temel bilgilerin kısa ancak ana özelliklerini kapsayan iş planının bir özeti yer alacaktır. Bu bölümü bir sayfadan uzun olmamalıdır.


A.  Şirket Bilgileri

1.	Şirketin Ticaret Ünvanı:                                                                                                                                      
     
	 İrtibat Telefonu: ___________________                                                                                                   

Başvuranın Adı, Soyadı: ___________________________________________________________________                                  

2.	Yeni veya mevcut bir işletme midir?
❏  Yeni	❏  Mevcut İşletmenin kuruluş tarihi: _______________________	                 
3.	Faaliyet Sahası:
❏  İmalat	
❏  Tarım, Avcılık ve Ormancılık	
❏  Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	
❏  İş Faaliyetleri	
❏  Diğer Toplumsal, Sosyal ve Kişisel Hizmet Faaliyetleri
❏  Diğerleri (açıklayın)  ___________________________________                                                       
4.	Posta Adresi: ____________________________________________________________________       


Posta Kodu: ______________                                                                                                                      


5.	Telefon Numaraları:                                                                	

Sabit: _______________               	Cep:   ______________________________                                          

Faks: ______________________ 			E-mail: ____________________________                                                

6.	Faaliyetin yapılacağı adres:_________________________________________________________     

B.	Şirket Ortakları ve Yönetimi 

1.  Şirket Ortakları: 

Ad-Soyad         Pozisyon        Ortaklık Süresi       Hisse Oranı       Uyruğu               TC./ Pasaport
	            (Yıl)                     (%)                                           No.


















































2.   İşletmedeki Yöneticiler ve Kilit Personel (bu bölüm ekte yer alacak organizasyon şeması ile desteklenecektir):
 
Ad-Soyad         Pozisyon        İş Tecrübesi      Hisse Oranı        Uyruğu              TC./ Pasaport
	               (Yıl)                  (%)                                            No.
















































					
				 
3.  İşletmedeki Çalışan Sayısı: 

İşçi:                  											Teknik Personel:                        						İdari Personel:                                      




C.	İş Tanımı 

1. 	Kısaca yaptığınız işi açıklayınız: 
Burada şirketin mevcut çalışma alanları ve sunduğu/sunacağı ürün ve hizmetlerle ilgili tanıtıcı bilgi verilmesi beklenmektedir.







D.	Faaliyet Planı

	Kısaca yaptığınız işi açıklayınız:

İşletmenin mevcut üretim ve operasyon planları (üretim metodu, üretim yeri, üretim süresi, depolanması, iş akışı ile), pazarlama stratejileri, gelecek dönemde yapacağı ürün geliştirme ve kapasite artırımına yönelik yapacağı çalışmalar ile bu kapsamında satın almayı düşündüğü makine, ekipman, hammadde ve ara malı ile bünyesine katmayı planladığı personele ilişkin bilgilerin verilmesi beklenmektedir.






	 Proje kapsamında ekipman, hammadde/aramalı, personel ve diğer şeylerin tahmini satın alma tarihlerini listeleyiniz:  


     Madde/Ekipman/Personel	                                 Tahmini satın alma tarihi/işe alma tarihi              














Faaliyetlere başlama tarihi:                                                                                     
E. İşletmeyi/Faaliyeti Etkileyen Temel Ekonomik, Sosyal ve Demografik Faktörler

Bu bölümde proje ya da faaliyet alanı kapsamındaki ürün ve hizmetle ilgili olarak ekonomik potansiyeli, ekonomik ve demografik trendler, sosyal ve kültürel faktörler gelişim, teknolojik, politik değişiklikler gibi çeşitli dışsal faktörler, olası etkileri ve bunlara cevaben uygulanabilecek tedbirler gibi hususlara değinilmesi beklenmektedir.



F. Finansman Bilgileri

																																															
														1.								Kaynağı: 																																																																	Kullanımı:	
 																																																																	
	BKY	________	Arazi														________
	Banka Kredisi	________	Bina															_______
	Devlet Desteği	________	Ekipman										________
	Girişim Sermayesi	________	Araçlar												________
	Tohum Sermayesi	________	Kiralama									________
	Öz Sermaye	________	Stok															________
	Diğerleri	________	İşletme Sermayesi			____
			Muhtelif											________
	Toplam	________ TL			Toplam							_______  TL


	Finansal Planlarınız nelerdir?


Geleceğe ilişkin projeksiyonlar doğrultusunda şirketin ihtiyaç duyduğu finansman tutarı ve türleri ile bu tutarın hangi takvimde kullandırılacağının detaylandırılması beklenmektedir.













  G. Pazar Bilgileri: 

	Ürün/Hizmet: 

Burada sunulan mal veya hizmetler, pazar gelişmeleri, mevsimsellik gibi ürün veya hizmetin sunumunu ve maliyetini etkileyen unsurlar detaylı olarak tanıtılacaktır.







2.  Müşteriler: 

    Ürün veya hizmeti kimler almaktadır? 



Yaş: _________	Cinsiyet: _________	Gelir Düzeyi: __________                  

    Diğer işletmelere tedarikçi misiniz? Yoksa toplumun geneline mi hitap ediyorsunuz? Başka işletmeler ise 
    kimler (Kamu-özel, sektör vs.)? 






3.   Rekabet 
    Rakipleriniz kimlerdir? Yerli mi yoksa yabancı mı? Güçlü ve zayıf yanlarınız nelerdir? 

Aynı veya benzer ürün ve hizmeti sunan diğer üreticiler ve işletmelere ilişkin bilgi ile işletmenin rakip işletmelerden farklı ve üstünlük veya zayıflık yaratabilecek özelliklerinin ortaya koyulması gerekmektedir.



4.  Pazar Büyüklüğü
    Pazar Büyüklüğü nedir? Hedef pazarınızın faaliyetlerinizi destekleyecek büyüklükte ve kapasitede 
    olduğuna inanıyor musunuz? Nasıl? 

Burada pazarın büyüklüğü, gelişim aşamaları, dağıtım kanalları gibi ürün ticarileşmesini etkileyen piyasa bilgilerinin verilmesi gerekmektedir.




5.  Reklam/Tanıtım 
    Ürününüzü/hizmetinizi nasıl tanıtacaksınız? Maliyetini nasıl karşılayacaksınız? 



6. Pazar tecrübesi 
    Sizin ve girişimcinin pazar bilgisi yeterli midir? Pazar bilgisini nasıl elde ettiniz?



	Çıkış Stratejisi


Yatırımcı şirketteki ortaklıktan ne kadar sürede ve hangi şekilde çıkmayı düşündüğünü belirtecektir.





I. Diğer Bilgiler – Bu bölüm ve sonrasında yer alan bilgiler öngörü niteliğinde olup, yatırımcıyı bağlayıcı nitelikte değildir.   

1.  Faaliyet sonunda tahmini olarak yaratılacak ilave istihdam nedir? 
❏   Tam zaman ______                 	❏   Yarı Zamanlı ______                         	❏   Mevsimsel ______                


J. Finansal Bilgiler 

Burada formda talep edilen bilgilerin yanı sıra, operasyon öncesindeki durumu da dahil olmak üzere, operasyon süresinde kullanılacak finansal kaynaklar ve nakit akımlarını da içeren kapsamlı tablolara yer verilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, mevcut işletmeler için son 2 yıla ilişkin bilanço ile aşağıda yer alan örneğe uygun doldurulmuş son 2 yıl ile gelecek 5 yıla ilişkin nakit akım tablosu; yeni kurulacak işletmeler içinse; aşağıda yer alan örneğe uygun doldurulmuş gelecek 5 yıla ilişkin nakit akım tablolarına bu bölümde yer verilmelidir. 




	NAKİT AKIM TABLOSU ÖNGÖRÜSÜ




BAŞLANGIÇ
BAKİYESİ
1. YIL
2. YIL
3. YIL
4. YIL
5. YIL







GELİRLER






	Satışlar







	Diğer Gelirler







	Toplam Gelirler







NAKİT GİRİŞİ






	Nakit Satışlar







	Tahsil Edilen Alacaklar







	Sağlanan Borçlar







	Diğer Nakit Girişi







	Diğer Nakit Girişi







	Diğer Nakit Girişi







	Toplam Nakit Girişi







NAKİT ÇIKIŞI






	Satışların Maliyeti







	Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri







	Araç Giderleri (yakıt, bakım, kiralama dahil)







	Ofis Malzemeleri







	Bankacılık Hizmet Giderleri







	Sigorta Giderleri (sorumluluk, varlık, araç dahil) 







	Profesyonel Hizmet Giderleri (hukuk, muhasebe, tescil) 







	Kira Giderleri (bina ve ekipman)







	Vergi ve Lisans Giderleri







	İletişim Giderleri







	Elektrik, Su, Gaz vb. Giderler







	Personel Giderleri







	Personele Sağlanan Diğer İmkanlara İlişkin Giderler







	Hissedarlara Ödenen Temettü, Maaş veya Diğer Ödemeler







	Ödenen Borçlar







	Maddi Duran Varlık Alımları







	Tamir, Bakım ve Yakıt Giderleri







	Diğer Nakit Çıkışı







	Diğer Nakit Çıkışı







	Toplam Nakit Çıkışı







ÖZET






	Toplam Nakit Girişi (madde 10)







	(+) Önceki Yılın Nakit Bakiyesi (madde 35)







	(=) Toplam Nakit







	(-) Toplam Nakit Çıkışı (madde 30)







	(=) Nihai Nakit Bakiyesi 












	GELİR TABLOSU ÖNGÖRÜSÜ



1. YIL
2. YIL
3. YIL
GELİRLER



Satış Gelirleri  (net) 



Diğer Gelirler 



TOPLAM GELİRLER



Satışların Maliyeti (-) 



BRÜT KAR 



Giderler (-):



Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri  



Araç Giderleri (yakıt, bakım, kiralama dahil) 



Ofis Malzemeleri



Bankacılık Hizmet Giderleri



Sigorta Giderleri (sorumluluk, varlık, araç dahil) 



Profesyonel Hizmet Giderleri (hukuk, muhasebe, tescil) 



Kira Giderleri (bina ve ekipman)



Vergi ve Lisans Giderleri



İletişim Giderleri



Elektrik, Su, Gaz vb. Giderler



Personel Giderleri



Personele Sağlanan Diğer İmkanlara İlişkin Giderler



Hissedarlara Ödenen Maaş veya Diğer Ödemeler



Diğer



Diğer



Faaliyet Karı



Finansman Giderleri (-)



Finansman Gelirleri (+)



Diğer



Vergi Öncesi Dönem Karı



Vergi Gideri (-) 



Net Kar










Tarih/İmza																																																																																			Tarih/İmza			



Bireysel Katılım Yatırımcısı																																																									Girişimci/Girişim Şirketi
Adı-Soyadı																																																																															Adı-Soyadı



