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KOSGEB ………….…………… MÜDÜRLÜĞÜNE 

 
 

İleri Girişimci Destek Programı Teklif Çağrısı Başvuru Formuna ilişkin bilgi ve belgeler ekte 

sunulmaktadır. 

 
 KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı Teklif Çağrısı Başvuru Formunu hazırlamış olmamızın 

KOSGEB’e herhangi bir yükümlülük getirmeyeceği ve tarafımıza herhangi bir talep hakkı 

doğurmayacağını, müktesep hak teşkil etmeyeceğini, 
 

 Başvuru ve uygulama süreçlerinde KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden KBS’de kayıtlı e-posta 

adresime gönderilecek bildirimler ile KBS ara yüzündeki bildirimleri takip edeceğimi ve bu bildirimleri 

tarafıma yapılmış sayacağımı,  

 
 Ön Başvurumun kabul edilmesi halinde düzenlenecek olan eğitim ve mentorluk programına mücbir 

sebep olmadığı sürece katılım sağlayacağımı, 

 
 Teklif Çağrı Metninde belirtilen hususları okuduğumu ve anladığımı, 

  

kabul, beyan ve taahhüt ederim.  
 

Gereğini arz ederim.  

 

“Bu Teklif Çağrısı Başvuru Formu ……………… tarafından …/…/2... tarihinde KOBİ Bilgi Sistemi 

üzerinden onaylanmıştır.” 

                 

 

 

1. Girişimciye İlişkin Bilgiler 

 

 

Ad ve Soyad  

T.C. Kimlik No  

Cinsiyet  

Doğum Tarihi  

En Son Mezun Olduğu Okul  

E-Posta Adresi   

Cep Telefonu  

Çağrı Adı (Başvuru Yapılan Teklif Çağrısı) 

İş Fikri Konusu 
(Teklif Çağrısında, seçilebilecek uygun iş fikri konuları 

belirtilmişse; başvuruya ilişkin iş fikri konusu işaretlenmelidir. 

Aksi halde bu bölüm boş bırakılmalıdır) 
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2. Teklif Çağrısı Başvurusuna İlişkin Bilgiler 

 

Büyüme Stratejinizi 

Seçiniz ve Açıklayınız 

 

 Teknoloji Tabanlı Büyüme 

 Ürün Geliştirme Tabanlı Büyüme 

 İhracat Tabanlı Büyüme 

 Dijital Pazarlama Tabanlı Büyüme 

 Tasarım Tabanlı Büyüme 

 Üretim/Verimlilik Tabanlı Büyüme 

 

Açıklama: ………….. 

 
(İş fikrinizi rakiplerinizden ayrıştıracak ve sizi geliştirecek stratejinizi açıklayınız.) 

 

Başvuru Sahibinin 

Yetkinlikleri 

 

(Başvuru sahibinin yetkinlikleri ile ilgili bilgi veriniz. Katıldığınız kurs, seminer vb. 

programlar hakkında bilgi veriniz. Bu yetkinliklerin iş fikri ile ilişkisini açıklayınız.) 

 

Deneyim/Tecrübe 

 

(Geçmiş deneyim ve tecrübeleriniz ile bunların iş fikriniz ile olan uyumunu 

açıklayınız.) 

 

İş Fikrinizi 

Açıklayınız  

 

(İş fikriniz ile ilgili pazar analizi, tedarikçi ve müşteri profilinizi, üretim-

hizmet süreçlerinizi açıklayınız.) 

 

Finansman Kaynağı 

 

(İş fikrinizi gerçekleştirmek için gerekli olan başlangıç ve işletme 
maliyetleri ve bu maliyetlerin nasıl karşılayacağınızı açıklayınız.) 

 

Değer 

Öneriniz/Çözüm 

Bulduğunuz 

Sorun/Fark 

Yarattığınız Husus 

 

 

(İş fikrinizin ne tür sorunu veya ihtiyacı gidereceğini, diğer iş fikirlerinden 
ayrılan yönlerinizi, güçlü taraflarınızı açıklayınız.) 

İş Fikrinizin Ekolojik, 

Sosyal ve Yönetişim 

Açıdan Yaklaşımını 

Açıklayınız 

 

 

(Bu bölümde, iş fikrinizi hayata geçirdiğiniz zaman operasyonel 
faaliyetlerin, tedarikçilerle ve müşterilerle olan ilişkilerin çevresel ve sosyal 

farkındalık temelinde nasıl yapılacağına yönelik açıklamalarda bulununuz. 

Örneğin ofiste kullanılan kağıtların geri dönüştürülmesi, e-fatura 
kullanılması, tedarikçilerin sera gazı emisyonları yaptırmış olan 

işletmelerden tercih edilmesi vb.) 

 
 


