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Ocak 1993’te soğuk bir kış günü Ewing Marion Kauffman girişimciler için FastTrac®adında yeni bir
programı faaliyete geçirme planı yaptı. Kauffman Kansas City’de efsanevi bir kişilikti, çünkü şirketi
Marion Merrell Dow 3000’den fazla kişiyi yüksek maaşlarla istihdam etmekteydi, Kansas City Royals
beyzbol takımının sahibiydi ve vakfı aracılığı ile geri kalmış bölgelerdeki ailelerin eğitim almasına
yardım etmekte, hatta çoğunun üniversite masrafını karşılamaktaydı.
Ancak aynı sabah, doğa Kansas City üzerine tarihinin en kötü kar fırtınalarından birini göndermeye
karar verdi. İnsanların yollardan uzak durmaları istendiğinden ve Kauffman ağır hasta olduğundan
çalışanları etkinliğin iptal edilip edilmemesi konusunda kararsız kaldı. Kendisi ise yalnızca herhangi
birinin bu zahmete girişmiş olması ihtimali yüzünden etkinliği düzenlemek istiyordu. O gün 900
kişi orada toplandı. Evet, bazıları yalnızca severek hitap ettikleri ‘’Bay K’’ tarafından desteklendiği
için gelmişti; fakat çoğunun gelme nedeni bir işi nasıl başlatıp büyütebileceklerine ilişkin herhangi
bir bilgiye aç olmalarıydı. Bunun anlamı fırtınaya göğüs germek olsa da kendilerine yatırım
yapmak istiyorlardı.
Bu Kansas City FastTrac® açılışı, aynı yıl 76 yaşında hayata gözlerini yuman Kauffman’ın halk önüne
çıktığı son anlardan biri oldu. Kauffman bir şirket kurma ve servetini diğerleri ile paylaşma fırsatını
elde ettiği için minnettardı. Girişimcileri ve temsil ettikleri her şeyi – kendi kendine yeterlilik,
yenilikçilik, sıkı çalışma, iyi maaş ve kar getiren işleri sağlama—seviyordu. Vakfının girişimciliği
desteklemesinden her zaman gurur duydu.
Ewing Marion Kauffman Vakfı, girişim süreci ile meşgul olan yüz binlerce kişinin karar verme
sürecinde, vasıflarını geliştirmelerinde ve iletişim ağı oluşturmalarında küçük bir rol oynamaktan
gurur duymaktadır.
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Ewing Marion Kauffman’ın Hikayesi
Merhum girişimci ve hayırsever Ewing Kauffman, en büyük ilgi alanlarından biri olan girişimcilik
konusuna yoğunlaşan ilk vakıf olan Ewing Marion Kauffman Vakfı’nı kurmuştur.
Ewing Kauffman’nın hayırseverliği hakkında söylenecekler, serveti hakkında söyleneceklerden
fazladır. Kauffman geleceği sezme yeteneğine sahipti. Kuruluşların üretken ve canlı olacak
biçimde nasıl hayata geçirileceğini biliyordu. Hepsinden önemlisi hayattan keyif alıyordu ve
insanlara olan inancına dayalı bir sosyal farkındalık duygusuna sahipti. Kansas City Kauffman
Vakfı kurumsal değişim için gerekli altyapıyı oluşturan yenilikçi fikirleri geliştirmekte ve
ilerletmekte, girişimciliği daha da ileri taşımakta ve çocukların ve gençlerin akademik
başarılarını geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
Amerika’nın en başarılı girişimcilerinden Kauffman 1916 yılında Missouri Garden City’deki
bir çiftlikte doğdu. Henüz çocukken ailesi Kansas City’e taşındı. İş hayatına 1950’de
mütevazi şartlarda başladı. Kansas City’deki evinin bodrum katından başladığı iş hayatında
Marion Laboratuarlarını milyar dolarlık bir ecza devine dönüştürdü. Kauffman iş arkadaşlarına sıkı çalışmaları için ilham
vererek ve şirketin başarısı sonucu elde edilecek mükafatları üretenlerle paylaşacağını vaat ederek onlar için yüksek
standartlar belirledi.
Kauffman Kansas City Royals takımını kurarak ulusal beyzbol ligini Kansas City’ye geri getirdi. Yetenekli fakat sorunlu
oyuncuları kiralayarak onları dar görüşlü beyzbol müessesesine yeni bir anlayış getirmeleri konusunda cesaretlendirdi.
Takım sahiplerinin alışılmadık yöntemlerini uygulayan Royal’lar yetenekli genç oyuncuları ulusal lige kazandırarak yeni bir
beyzbol franchise modelini ortaya çıkardılar. Ewing Kauffman’ın Royal’ları altı klasman şampiyonluğu, iki Amerikan Ligi
şampiyonluk flaması ve bir dünya şampiyonluğu kazanarak play-off’ların müdavimi haline geldi.
İş dünyasında en büyük hayallerinin ötesine geçen Kauffman enerjisini, zekasını ve servetini yeni bir tür hayırseverlik
üzerinde yoğunlaştırdı. Düzeltilmesi istenen sorunların asıl kaynağına hiçbir zaman inemeyen hayır işlerinden artık
sıkılmıştı. Bulguları ele almak yerine derinlere inerek meselelerin özüne ulaşmak istiyordu. Mücadelenin büyüklüğüne ve
kaynakların yetersizliğine aldırmayan Kauffman, çalışanlarını araştırmalara gömülmeleri, bu konudaki en iyi isimlere
danışmaları ve karmaşık sosyal problemleri ele almak için cesur yaklaşımlar bulmalarını konusunda teşvik etti.
Arkadaşlarına kazandığı parayı dağıtmanın kendisi için onu kazanmaktan daha eğlenceli olduğunu ve vakfının gelecekte
herkes için bir örnek olacağını söylüyordu.
Amerikan girişimciliğinin simgesi haline gelen Kauffman, ticari girişimi insan potansiyelinin açığa çıkarılması ve ekonominin
hayat bulması için en etkili yollardan biri olduğu düşüncesindeydi. Girişimciliği bireylerin ekonomik özgürlüklerini
kazanmalarına yardımcı olmak için en güçlü strateji olarak görüyordu ve toplumda yeni işlerin ve zenginliğin yaratılması
konusunda katalizör vazifesi gördüğünü düşünüyordu.
Kauffman Vakfı bugün kendini, Birleşik Devletler’de hayatın en temel yönlerinden biri olan girişimciliği geliştirmeye
adamıştır. Araştırma, eğitim, teknik danışmanlık ve politikalar üzerinde yoğunlaşarak kendi işlerini ve fikirlerini başlatma
sürecine girişmiş bireylerin sayısını ve başarı oranlarını yükseltmek için çalışıyoruz. Her kesimden bütün Amerikalılar için bir
iş başlatmayı ve büyütmeyi daha yaygın bir tercih haline getirecek kanıtlanmış ilkeler, teknikler ve liderlik taktiklerine dayalı
programlar tasarlamak üzere iş ortaklarımızla çalışıyoruz.
Kauffman Vakfı’nın bu amaçla hazırlanan Fastrac programları, bilgilerini, öngörülerini ve hikayelerini başkalarının da
faydalanması için paylaşan yüzlerce başarılı girişimci tarafından geliştirilen çok sayıdaki eğitim kaynağının bir bölümünü
oluşturmaktadır. Girişimcilerin kendi başarı hikayelerini yazarken bunları faydalı bulacaklarını umuyoruz.
Girişimciler için ülkenin önde gelen, ödül sahibi iş eğitimi program olan FastTrac hakkında daha fazla bilgi için fasttrac.org
internet sitesine göz atınız veya (800) 689-1740 numaralı telefonu arayınız. FastTrac ürünlerini sipariş etmek için
(877) 450-9800 numarasındaki sipariş merkezini arayınız. Kauffman Vakfı ve girişimcilik hakkında daha fazla bilgi için
entrepreneurship.org, kauffman.org internet sitelerini ziyaret ediniz veya (800) 489-4900 numarasını arayınız.
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Her gün yönettiğiniz işinizin rutin bir parçası olarak
sayısız kararlar alarak gerekli adımları atmaktasınız.
Gerçekten de bir taraftan gelecek hakkında planlar
yaparken diğer taraftan günlük işleri çekip çevirebilmek
girişimciliğin özünde vardır. FastTrac® GrowthVenture™ ‘a
dahil olarak bir adım geriye çekilip büyük resme
bakabilme ve yalnızca işinizin içinde değil aynı zamanda
işiniz üzerinde çalışabilme olanağına sahip olacaksınız.
Bu program ile kritik kararlar alabilme kabiliyetinizi güçlendirebilir ve kendinizi işinizin performansını
geliştirmek için gerekli olan bilgi ve beceriler ile donatabilirsiniz. FastTrac® GrowthVenture™ ile işinizi büyütme
yolunda en uygun yolu seçmek için bir çerçeve oluşturacaksınız. Ana hedefler size etkin bir değerlendirme
yeteneği kazandırmak ve şu yönlerinizi geliştirmektir:
•

Genel iş stratejisi ve gelecek için öngörü kabiliyeti

•

Pazarda rekabet avantajı elde edebilme ve koruyabilme kabiliyeti

•

İş idaresinde rol değişimi

•

Büyüme ve karlılık potansiyeline hazırlıklı olma

•

İşinizin tüm yönleri ile bir merkezde toplanması ve düzenlenmesi

Girişimciler tarafından girişimciler için yazılmış olan FastTrac® GrowthVenture™, mevcut bilginizi geliştirmeniz ve
işinizi sürdürülebilir bir şekilde büyütmeniz için gerekli olan yeteneklerinizi daha da arttırmanız için gerekli
olan işletme bilgisini sunmaktadır. FastTrac® pratiğe dayalı rehberlik seansları ile geleneksel yollardan farklı
olarak deneysel eğitim sunar. Diğer girişimciler, danışmanınız, eğitmeniniz ve misafir konuşmacılar –girişimciler
ile çalışan diğer deneyimli girişimciler ve profesyoneller-- ile sosyal bir ağ oluşturup onlardan bilgi alma fırsatı,
deneyimin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
İşinize eleştirel bir bakış açısı ile bakmaya, karar alma yeteneklerinizi uygulamaya ve işinizin tüm yönlerinin
uzun vadeli sürdürülebilirlik ve büyüme yönünde ilerlediğinden emin olmaya yönlendirileceksiniz. Okuma,
araştırma, faaliyetler ve eylem adımları ile tüm yönleriyle araştırılmış ve test edilmiş büyüme planınızı
oluştururken girişimcilik vizyonunuzu da planlayarak analiz edeceksiniz.
FastTrac® GrowthVenture™, iki bölümden oluşmaktadır: Yön Belirleme ve Harekete Geçme.
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Yön Tayini
İlk üç modül, mevcut iş durumunuzun analizi ve işiniz için stratejik bir yönde karar kılma
üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Bu üç modülden her biri başarılı girişimcilik için anahtar bir unsuru keşfetmektedir:
Vizyon ve Hedefler—İşinizin gelecekte nasıl olmasını istersiniz?
Kendiniz ve işiniz için hedefleriniz nelerdir?
Pazar Fırsatları—İşinize uygun pazar fırsatlarını nasıl araştırırsınız? En iyi fırsatları nasıl
değerlendirirsiniz?
Strateji—Hedeflerinize nasıl ulaşacaksınız? Hangi fırsatları takip edeceksiniz? Piyasada
nasıl rekabet edeceksiniz?
İlk adım mevcut iş durumunuzun –güçlü ve zayıf noktalarınız noktalarınız, fırsatlar ve
tehditler—analizidir. Aynı zamanda temel yeteneklerinizin – müşterinin en çok değer
verdiği vasıf ve hizmetlerinizin – neler olduğunu da belirlemiş olacaksınız.
Vizyonunuz, işinizin ne duruma gelmesini istediğinizi açık bir şekilde ifade eder. Gelecek
hakkında bir resim çizerek sizin için neyin önemli olduğunu ortaya çıkarır. Bu vizyon,
işinizde ve bu program boyunca ulaşmak istediğiniz özel hedeflerinizin belirlenmesi için
temel teşkil eder.
İşinizi nasıl geliştireceğinizi belirlemenin önemli bir bölümü, büyümeye ne kadar hazırlıklı
olduğunuzu belirlemek ve pazar araştırması yapmaktır. Sizin için gerekli olan bilgiyi ve bu
bilgiyi elde etmek için mevcut en iyi yolu belirleyeceksiniz. Bu, potansiyel fırsatların
belirlenmesi ve değerlendirilmesinde kritik önem taşır.
Araştırmanızın sonuçları stratejik yönünüz ile ilgili kararlar alırken size gerekli kritik bilgiyi
sağlayacaktır. En iyi fırsatlarınızı vizyon ve hedeflerinizle eşleştirerek işinize rehberlik
etmesi için iyi düşünülmüş bir strateji geliştirebilirsiniz
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Eyleme Geçme
Son yedi modül işinizin her bir yönünü değerlendirirken size rehberlik edecektir. İşinizi
parçalara ayıracak, bunları analiz edecek ve vizyonunuz ile stratejik yönünüzü
destekleyecek sıralamayı yaparak tekrar yerine koyacaksınız. Her modül ile birlikte iş
performansınızı geliştirmek adına neyi koruyup neyi değiştireceğinizi ve hangi eylemleri
uygulayacağınızı planlayacaksınız.
FastTrac® Büyüyen Kobi’de iş planlama süreci büyüme, stratejiniz, ihtiyacınız olan kaynaklar
ve takımınıza kimi dahil edeceğinizi düzenlemenizde size yardımcı olur. İş planlaması
sadece bir iş planı yazmaktan fazlasıdır –işinizin farklı yönlerini ve bunların birbiri ile nasıl
uyum sağlayacağını düşünüp araştırmakla ilgilidir.
Planınızı her eylem adımı için gerekli araştırmayı yürüterek ve ilgili soruları yanıtlayarak,
bölüm bölüm oluşturacaksınız. Her eylem adımı için bitiş tarihlerini gözlemlemek program
süresinde planınızı tamamlayabilmeniz için size çalışılabilir bir zaman dilimi sağlayacaktır.
Planınız; Yönetim ve Organizasyon Planı, Ürün/Hizmet Planı, Pazarlama Planı, Operasyon
Planı ve Mali Planı içeren pek çok bölümü kapsayacaktır. Bu bölümler program ilerledikçe
tamamlanacaktır. Belirlediğiniz iş için gerekli bilginin toplanmasının ve analiz edilmesinin
ardından her modüldeki eylem adımlarını, planın o bölümünü derlemek üzere
tamamlayacaksınız. Word ve Excel ile elektronik ortamda hazırlanmış şablonlar,
cevaplanacak soruları sunarak bu süreci kolaylaştırmaktadır.
Planınız amacınıza göre ; resmi bir iş planı olabileceği gibi işletmeninizin iç işleyişine bağlı
olarak hedeflerinizin, stratejilerinizin ve bunları gerçekleştirmek için atacağınız adımların
listelendiği bir taslak da olabilir. İşletmenizin dışında da kullanacağınız iş planları genellikle
resmi olmalıdır. İş planınız aşağıdaki kullanımları içerebilir.
Bir İş Planı için
Kişisel Kullanım Alanları

Bir İş Planı için
Dahili Kullanım Alanları

Bir İş Planı için
Dış Kullanım Alanları

•	İşinizi analiz edin ve büyümek için
en iyi yolu belirleyin
• İş anlayışınızı derinleştirin
•	Ne yaptığınızı bildiğinize dair
kendinizi ve diğerlerini ikna edin

• İşiniz ile ilgili belirli zorlukları
ele alın
• İşinizin tüm unsurlarının aynı yere
yöneldiğinden emin olun
• İşinize dair hedeflerinizi netleştirin
• Etkili bir pazarlama stratejisi
geliştirin
• Tedarik desteğinizi belirleyin
• Karları doğru olarak tahmin edin
• İşinizi büyütmek için gerekli olan
para miktarını belirleyin
• Karar alma sürecinde
rehberlik edin
• Yönetim takımı ile iletişim kurun

•	Hedefleri dış unsurlara açıklayın
• Tedarikçiler ile anlaşmalar yapın
• Çalışanları işe alın
• İşinizi büyütmek için gerekli olan
kaynakları arttırın
• Rehber ve danışmanlardan
tavsiyeler isteyin

Planlama sürecinin son ürünü yazılı bir iş planı değildir. Son ürün bu planın gerçeğe
dönüştürülmesidir. İşte bu yüzden son modül işinizin devam ettiğinden ve büyüdüğünden
emin olmak için tasarlanmıştır.
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Girişimcinin El Kitabı
Girişimcinin El Kitabı yön belirlemede ve eyleme geçmede size rehberlik edecek on
modülden oluşmaktadır. Her eylem adımını tamamladığınızdan emin olun – bunlar işiniz
için bir plan oluştururken vizyonunuzu, stratejinizi ve ulaşmak istediğiniz performans ve
büyüme için uygulayacağınız eylemleri ana hatları ile gösteren kritik aksiyon zincirleridir.
Her bir modülü okurken anahtar kavramları doğrudan işinize uygulamada size yardımcı
olacak sorular ve kontrol listeleri ile karşılaşacaksınız. Bir kalem ikonu size
düşüncelerinizi yazma zamanının geldiğini hatırlatacak. Soruları cevaplamak ve kontrol
listelerini tamamlamak düşüncelerinizi odaklamanıza yardım edecek ve modül
sonundaki eylem adımlarına dahil etmek isteyeceğiniz bilgi için bir referans noktası
sağlayacaktır. Modülü okurken bunu yapmanız sonrasında eylem adımları üzerinde
çalışırken size zaman kazandıracaktır.
Girişimcinin El Kitabı’ndaki faaliyetler modül özetinden hemen sonra gelir ve seanslar
esnasında tamamlanmak üzere saklanmalıdır. Faaliyetler yeni kavramları senaryolara
ve kendi işinize uygulama olanağı sağlar. Eylem adımları faaliyetlerden sonra gelir,
ancak kolaylaştırma veya eğitim seansları esnasında tanıtılacak ve seanslar arasında
da bitirilecektir.
İşinize dair planlarınızın eylem adımları ile birlikte yazıya dökülmesi önemlidir. Yalnızca
kafanızda olan bir plan pek çok soruna yol açabilir. Yazma süreci aynı zamanda bir
düşünme sürecidir. Bu adımı atlarsanız, işinizin tüm parçalarının birbirine tam olarak
uyduğundan emin olmanıza yardım edecek bir adımı da atlamış olacaksınız.
Resmi iş planı oluşturmak için İş Planı Şablonunda kullanılan cümle örneklerini ve
düzenlenmiş paragrafları kullanmak isteyebilirsiniz. Resmi bir iş planına ihtiyacınız
yoksa büyümek için kullanacağınız planı madde madde listeleyerek ve notları
kullanarak oluşturabilirsiniz.
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Çoğu girişimci gibiyseniz sürekli olarak bir bilgi akışı, vermeniz gereken kararlar ve fırsatlar
ile karşılaşırsınız ve bunun üzerinde düşünmeye zamanınız olduğunda ise işinizin
potansiyeline ulaşıp ulaşmadığını merak edersiniz. İşinizi büyütmek için en iyi yol
hangisidir? Neyin işe yarayıp yaramayacağını önceden gösteren bir kristal küre olmadan
vaktinizi mevcut iş durumunuzu analiz etmek, vizyon ve hedeflerinizi tanımlamak için
harcayacaksınız. İşinizin bugünkü durumunu net bir şekilde görerek ve geleceğini
izleyerek, girişimcilik vizyonunuzu gerçeğe dönüştürme yolunda ilerliyor olacaksınız.
Bu modül size işiniz hakkındaki bazı anahtar sorular aracılığıyla ile rehberlik edecektir. Bu
ve sonraki modüllerdeki sorulara vereceğiniz yanıtlar işinizin performansının gelimesine
ve büyümesine yön verirken size bir çerçeve oluşturacaktır. Stratejik düşünme ve karar
alma yeteneklerinizi geliştirdikçe tahminlerden çok duruma dayalı kararlar alıyor olacak ve
stratejik ‘’İşletmem doğru adımları mı atıyor?’’ sorusuna cevap vererek işinizi mevcut
durumun ötesine taşımayı öğrenmiş olacaksınız.
Anahtar Sorular

•
•

İşim şu anda ne durumda?
Gelecek için vizyon ve hedeflerim neler?

Eylem Adımları

Bitiş Tarihi



1.1 Bir SWOT Analizi Yap



1.2 Üç Yıllık Vizyonumu tanımla



1.3 İşim ve FastTrac® Programı için Hedeflerimi Tanımla



Modül 2 Pazar Fırsatlarını Keşfetme’yi Oku
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Sizin Kararınız
İşlerini büyütmek isteyen girişimciler Lewis Carroll’ın Aynanın İçinden romanında Alice’in
Kızıl Kraliçe ile koştuğu zamanki gibi hissedebilir. Alice ne kadar hızlı koşarsa koşsun,
hiçbir şeyin değişmediğinin ve hiçbir yere varmadığının farkına varır. Kraliçe şöyle der:
“Sadece olduğun yerde kalmak için tüm gücünle koşuyorsun. Başka bir yere varmak
istiyorsan bunun en azından iki katı kadar hızlı koşmalısın!’’
Hep aynı yerde kalmak için sürekli daha hızlı koşmak –Kızıl Kraliçe İkilemi—büyümelerini
planlamayan girişimcilerin ortak özelliğidir. Pazarda
aynı konumu koruyabilmeleri için sürekli daha fazla
çalışmaları gerekir. İlerlemek isterler, ancak bunu
nasıl yapacaklarını çözememişlerdir. Aynı şeyi daha
çok yapmak genellikle çözüm değildir.
Pek çok girişimci gibi sezginize dayalı kararlar
verdiğiniz bir kendin-yap yaklaşımı ile yola çıkmış
olabilirsiniz. Ne yazık ki bu tür bir yaklaşım sizi ancak
hedefinizden daha da uzaklaştırır. İşinizi gerçekten
büyütmek ve nihai hedeflerinizi destekleyen bir
organizasyon yaratmak için daha stratejik olmanız
gerekecektir. Yerinde kararların alınması başarınızın
anahtarı olacaktır ve bu kararlar iyi düşünülmüş bir iş
stratejisi yaratmak üzere uyum içinde bir araya
geldiğinde işiniz başarıya ulaşacaktır. FastTrac®
GrowthVenture™ programı işinizi stratejik bir perspektiften izleme ve bu kritik kararları
alma kabiliyetinizi geliştirmek için tasarlanmıştır. Seçeneklerinizin ne olduğunu anlama
noktasında daha donanımlı hale geleceksiniz - sonrası ise sizin kararınız olacak.
Bu programı almak için belirli bir sebebiniz veya işinizle ilgili daha iyi neticeler alacağınıza
dair genel bir düşünceniz olabilir. Kilit meselelerinizi veya sorunlarınızı sıralamak hangi
değişimlerin meydana gelmesi gerektiğini belirlemeye başlamanıza yardımcı olacaktır.
Uykunuzu kaçıran meseleler olsun veya olmasın, bunları yazmak için gerekli zamanı
ayırın. İşinizi geliştirmek için planlama sürecine ne şekilde başlayacağınızı dikkate
aldığınızda bu mevzular sizin için bir odak noktası olacaktır.

c
-

Geceleri Uykusunu Kaçıran Nedir?

İşiniz ile alakalı üç ila beş en önemli konuyu veya potansiyel sorunu sıralayın.
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büyüme için etkinliğinizi arttırın
Elizabeth Demas işinin güzel olabileceğini bilenlerden biri. Çok çalışmanın, vizyonun ve azmin
güzelliği onun işini bugünkü başarısına taşımış. Elizabeth büyük üreticilerden Avon’un perakende
mağazalarından birinin sahibi.
Büyük bir telekomünikasyon şirketinde işine son verilmesinin ardından bir kariyer seçimi yapması
gerekmiş. Doğası itibariyle optimist olan Elizabeth, kendi işini kurmak istediğinin farkına varmış.
Aynı zamanda sadece istek ve tutkunun başarılı bir işi kurmak ve sürdürmek için yeterli olmadığını
da anlamış. İşte o an Elizabeth Kauffman FastTrac GrowthVenture eğitimine başlamaya karar vermiş.
Eğitimin tamamlanmasının ardından gerekli iş planlama modelleri ve araçları ile donanmış bir
şekilde ilk ticari girişimini açmış.
Yıllar içinde işi büyümeye devam etmiş ve dünya üzerindeki diğer Avon temsilcilerinden başarılı
bir işi nasıl kurup yönettiğine dair sorular gelmektedir. Elizabeth yeni işletme sahiplerine
planlama için yeterli zamanı ayırmaları, sürekli odaklanmaları ve azim geliştirmeleri gibi bazı
kilit tavsiyelerde bulunuyor. Kendisi bir plan yapma ve onu takip etme olgusuna en çok
inananlardan biri. Elizabeth aynı zamanda diğer girişimcilere işlerini etkin bir şekilde yürütmek
için gerekli desteği almaları konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Bu yardım uzman bir
muhasebeci, yeminli mali müşavir, temsilci veya güvenilir başka bir danışman, kimden gelirse
gelsin mutlaka harcanılan zaman ve paraya değecektir.
Elizabeth kazandıklarını çevresine geri vermenin bir yolu olarak Avon temsilcileri ile aylık rehberlik
toplantıları düzenliyor. Avon perakende işletme sahiplerine mali durumlarını nasıl yönetecekleri,
stoklarını nasıl kontrol altında tutacakları ve nasıl satış yapacakları konusunda yardım ediyor. Aynı
zamanda mağazasında aile içi şiddete maruz kalanların sığındığı yerel bir barınak ve gençlerde
görülen diyabetin araştırılması için yardım organizasyonları yapıyor. Böylelikle başarısını diğerlerinin
de başarılı olması için kullanıyor.
Elizabeth’in işletme sahipleri için bazı tavsiyeleri var: ‘’İşimde başarılı oldum çünkü başarı için
planlama yaptım. İşim ile ilgili hedeflerim aklımda ve bu hedefleri yerine getirmek için çalışıyorum.
Bunların tümü iş vizyonumun bir parçası.’’

Büyümeyi Planlama
İşinizi analiz etmeye başladığınızda kilit meseleleri tanımlamak size faydalı bilgi sağlar. Bu
modülü tamamlayıp eylem adımları üzerinde çalışmaya başladığınızda işinizin bugün nasıl
yürüdüğünü derinlemesine görerek vizyonunuzu netleştirmek ve işinize ilişkin hedefleri
belirlemek için kazanmış olduğunuz
öngörüleri kullanacaksınız.
®
Rodriguez işi hakkında bazı
değişiklikler yapmaya karar verdiğinde
kilit meseleleri nasıl ele alacaklarını
belirlemeden önce yönetim ekibi ile
birlikte bir çalışma yaptı. Süreç içerisine
ekibinizi dahil etmek, herkesin
ulaşmayı taahhüt edeceği daha güçlü
bir stratejinin oluşmasını sağlar.

FastTrac Planning Process
Key Issues
SWOT Analysis
Core Competencies
Growth Opportunities
Competitive Advantage

Clarify Vision
Set Goals
Determine Business Strategy
Align All Aspects of Business
– Product/Service
– Marketing
– Management and Organization
– Operations
– Financials

Planlama süreci bir yapbozun parçalarını bir araya getirmeye benzer. Tüm parçalar – ürün ya
da hizmet, pazarlama, operasyonlar ve finansman— aradığınız sonuçlara ulaşabilmeniz için
birbirleri ile uyumlu olmak zorundadır. Tüm çabaların vizyon ve stratejiniz ile aynı yönde
olduğundan emin olmak zorundasınız, çünkü bir alanda alınan bir karar genellikle işinizin
diğer yönleri için gösterge niteliğinde sonuçlar doğurur.
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Püf Noktası

Girişimciler genellikle zamanlarının büyük bir kısmını uygulama
detaylarını etraflıca ele almadan vizyon ve hedeflerinin ne olduğunu
bulma konusunda harcarlar. İşletmenizin durdurması, başlatması ya da
yapmaya devam etmesi gerekecek faaliyetleri önceden görmek
oldukça önemlidir. Aynı zamanda yanıtlamanız gereken zor sorular ile
karşılaşacaksınız. İşiniz bu geçiş dönemini nasıl gerçekleştirecek?
Zaman çizelgesi nasıl olacak? Şirketiniz içinde bunu kim
gerçekleştirecek? Performansı nasıl ölçeceksiniz?

Girişimcilerin stratejik alternatifleri
anlamaları, mevcut durumları analiz
etmeleri, karar almaları ve bunların
doğrultusunda hareket etmeleri gerekir.
İşinizin ayakta kalması ve büyümesi
karar alma, iş önceliği belirleme,
birbirine bağlı bir ekip oluşturma ve
Alacağınız kararlar işinizin tüm yönleri ile aynı doğrultuda ilerlediğine
güvenilir ilişkiler kurabilme kabiliyetinize emin olmanıza yardım etmeli ve günlük faaliyetlerinizi belirlemelidir.
bağlı olacaktır.

İlk adım nerede olduğunuzu ve yol haritanızın sizi nereye götürmesini
istediğinizi belirlemektir. Bu modül şu konular üzerinde yoğunlaşıyor:

•
•
•
•

Sizin için önemli olan değerlerle birlikte başarıyı ve büyümeyi tanımlama
İşinizi analiz etme
Vizyonunuzu netleştirme
Hedefleri belirleme										

Başarının ve Arzu Edilen Büyümenin Tanımlanması
İşinizi değerlendirmeye başlamadan önce başarı, büyüme ve kilit değer kavramlarınızı
tanımlamak yararlı olacaktır. Bu bilgi üzerinde uzun vadeli büyüme yolunda kararlar
alabileceğiniz bir dayanak oluşturacaktır.

Başarının Anlamı Sizin İçin Nedir?

Kendinizi işinizde başarılı olmaya adadınız. Bunun anlamı nedir? Eğer gerçekten neyi
başarmak istediğinizi bulmak için zaman ayırırsanız ve kendi başarı tanımınızı seçerseniz
uzun vadede işinizden daha da memnun olursunuz.
Diğerlerinin hedeflerinizi sizin için belirlemesine izin vermeyin. İşiniz ancak kişisel, mesleki
ve mali hedeflerinize ulaştığınızda başarıya ulaşmış olacaktır. Farklı girişimciler başarıyı
farklı şekillerde tanımlarlar. Seri girişimci için bu yeni bir fırsat yakalamanın ve farklı bir işe
girişmenin getirdiği adrenalin olabilir. Diğerleri için başarının anlamı istedikleri hayatı
yaşayabilmek için mali hedeflerine ulaşmak olabilir. Örnekler otonomi, yenilik ve heyecan
kazanmaktan, etki ve sosyal fayda sağlamaya kadar değişir. Başkaları başarıyı sizin için
tanımlamaya çalışabilir, fakat neden onlara izin veresiniz ki?
Hedefleriniz hakkında düşünürken işinizi nasıl sona erdireceğinizi de göz önünde
bulundurmayı unutmayın. Onu başka bir işe başlamak için satacak mısınız? Emekliliğiniz
için kaynak mı yaratacaksınız? Ya da hayatınızın sonuna kadar
sevdiğiniz şeyi yapmaya devam etmek mi istiyorsunuz? İşinizi ne
şekilde terk etmek istediğinizi bilerek, istediğiniz şeyi başarmak
için iyi düşünülmüş bir çıkış stratejisi uygulayabilirsiniz.

Püf Noktası

Zamanınız kısıtlı, bu yüzden onu başkalarının
hayatını yaşayarak harcamayın.
		
—Steve Jobs
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Başarı tanımınız alacağınız kararlar için bir filtre gibi hizmet
etmelidir. Net bir başarı tanımı, onu ne zaman başaracağınızı
bilmenize yardımcı olur. Başarının sizin için ne demek olduğu
hakkında düşünmeye başlamak için aşağıdaki soruları cevaplayın.
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Başarı

Bu sorulara cevap verirken cevapların ne olması ‘’gerektiği’’nin ötesine geçerek sizin için en anlamlı
olacak şekilde cevap verin.
Başarılı olup olmadığınızı nasıl bileceksiniz?

İşiniz için başarıyı ne şekilde tanımlarsınız?

Bir çıkış stratejisine sahip misiniz? Öyleyse hangi noktada ve nasıl bırakmayı düşünüyorsunuz?

Büyümenin Sizin İçin Anlamı Nedir?

Çoğu girişimci ikinci bir Facebook yaratmanın peşinde olmasa da işlerinin büyüdüğünü
görmek ister. Girişimciler büyümeyi bir kar, gelir, müşteri, pazar payı, çalışan veya alan
artışını içerecek şekilde –ancak bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde—tanımlar. Ne kadar hızlı
veya ne kadar çok büyümek istiyorsunuz? Yüksek beklentileriniz olabilir veya cüzi bir
büyüme ile tatmin olabilirsiniz. Büyüme hedefleri koyarak bu hedeflerinizi gerçekleştirme
yolunda çalışabilirsiniz.

7

c

hedefler büyümeyi tetikler

Brad McLeod Britt, Iowa’da özel motosikletler imal eden bir işletmeyi satın aldığında, çıkış stratejisi
hedefini gerçekleştirmek için – emekliliğine kaynak oluşturmak amacıyla işletmesini hedeflediği bir
meblağ karşılığı satmak—büyümek zorunda olduğunun farkındaydı. Aklındaki bu hedef ile Red
Horse Motorworks’ün değerini önemli ölçüde arttırması gerekeceğini biliyordu – ama nasıl? İşini,
pazarı ve rekabeti analiz etmesinin ardından Mcleod işini internetteki varlığını ve Birleşik
Devletler’deki bayiliklerin sayısını arttırarak büyütmek için bir plan geliştirdi. Şu anda Afrika, Çin ve
Avrupa’da Red Horse motosikletleri satan bayilikleri bulunuyor. Belirlediği genel hedeflere uymayan,
anlık nakit akışını veya karları arttırmaya yönelik kararları almaktan kaçınıyor. McLeod büyümeyi
karlardaki artış ve aktif bayiliklerin sayısı ile ölçüyor. Bu büyüme, sonunda işletmesini satarken elde
edebileceği fiyata da yansıyacaktır. İşi büyüdükçe Mcleod için değeri de o kadar artmış olacaktır. Bu
ister yeni bir yöneticiyi işine dahil etmek, ister yeni bir ticari fuara katılmak olsun aldığı tüm kararlar
büyüme için belirlediği genel hedefini destekliyor olacaktır.
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Büyüme hedeflerinizi belirleme doğrultusunda bir ilk adım olarak, büyüme fikirlerinizin başarı
tanımınızı nasıl destekleyeceği veya engel olacağına dair düşünmeye başlamadan önce aşağıdaki
soruları cevaplayın.

c
-

Büyüme

İşiniz için ne çeşit bir büyüme görmek istiyorsunuz?
Arttığını görmek istediklerinizi işaretleyin:
 Kar
 Gelir
 Müşteriler

 Pazar payı
 Çalışanlar
 Alanlar

 Güç ve etki
 Oluşturulmuş fikri mülkiyetler
 Topluma olan faydalar

 Kişisel tatmin
 Diğerleri

Bu çeşit bir büyüme başarı tanımınızı ne şekilde destekler?

Ana Değerleriniz

Bu program boyunca alacağınız kararlar ana değerlerinizin bir yansıması olacaktır: işiniz için
önemli olan şeyler nelerdir ve hangi değerler ile yaşıyorsunuz? Değerler bir işi yürütürken size ve
çalışanlarınıza rehberlik eden en iyi ilke veya inançlardır. Günlük söz ve eylemlerinizde değerlerinizi
çalışanlarınıza aktarırsınız. Güçlü bir örgütlenme, kendisini girişimci ile aynı ana değerlere adamış
çalışanlara sahip olacaktır.
Nancy Rodriguez kendi araştırma ve geliştirme şirketini kurduğunda onu teşvik
eden ana etkenlerden biri kadınlar için aile dostu bir iş yeri yaratmaktı. İşini
büyüttükçe kendisi ve çalışanları için önem arz eden aile dostluğunu da sağlamış
oldu. Bir girişimcinin değerleri işletmesinin günlük faaliyetleri ne şekilde
yürüttüğüne de yansır.
Ana değerleriniz işinizin
misyon ve vizyonunun
Sizi neyin teşvik ettiği ve hangi değerlerin işinize yansımasını istediğinizi düşünün.
temelidir.
İşinize rehberlik edecek değerlerin tanımlanmasına yardımcı olmaları için
çalışanlarınızı da dahil etmek isteyebilirsiniz.
Gelecekte yeni hedefler belirlemeye, stratejinizi değiştirmeye veya vizyonunuzu yenilemeye karar
verebilirsiniz, fakat ana değerleriniz değişmeyecektir. Bunlar gerçekten de kritik kararlar alınması
gerektiğinde size ve işinize rehberlik eden pusula niteliğindedir. Ana Değerlerim’ deki kontrol listesini
işinizin merkezinde ne olduğuna ilişkin düşünmeye başlamak için kullanın.

Püf Noktası

c
-

Ana Değerlerim

Siz ve işiniz için önemli olan her değeri işaretleyin. Sonrasında en önemli beş tanesine birer yıldız H koyun.
Ana değerlerinizi aşağıya cümle biçiminde de yazabilirsiniz.
 Yakın ilişkiler
 Toplum
 Etik uygulamalar
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 Dahil Olma
 Müşterilere yardım
 Dürüstlük

 Diğerlerine saygı
 İtibar
 Diğerlerine karşı adil olma
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devamı

 Mükemmeliyet
 Aile dostluğu
 Mali kazanç

 Bağlılık
 Kişisel Gelişim
 Tanınmışlık

 Diğer:
 Diğer:
 Diğer:

Bu alanı ana değerlerinizi ifade etmek veya cümleler ile belirtmek için kullanabilirsiniz:

İşinizi Değerlendirme
İşinizin durumunu en iyi biçimde anlayabilmek için bu
modülün bir sonraki kısmı misyonunuzu netleştirmenize ve bir
iç değerlendirme ile çevresel incelemeyi tamamlamanıza
yardımcı olacaktır. Bu bilgiyi SWOT analizi yürütmek ve ana
yeteneklerinizi tanımlamak için kullanacaksınız. Sonuçlarınız
karar alma sürecinin parçası olarak sonraki modüllerde
kullanılacaktır.

İşinizi

Tanıyın

1. Başarı, büyüme ve değerleri tanımlayın
2. İşinizi değerlendirin
3. Vizyonunuzu netleştirin
4. Hedefleri belirleyin

Misyon Tanımı

Misyon bir işin amacını, amacına nasıl ulaşacağını ve işe rehberlik eden değerleri içerir. Bazen
bu temel düşünceleri dile getirmek zor olabilir.
Doğru misyon tanımı size, çalışanlarınıza ve müşterilerinize ilham ve motivasyon sağlar.
Size iş odağınızı gösterir. Misyon tanımınız üzerinde çalışırken ekibinizin de katkıda
bulunmasını sağlayın. Bir misyon tanımının yazılması için tek bir doğru yol yoktur. Misyon
tanımları genelde üç veya dört cümleden oluşur, ancak tek bir cümle genellikle aynı etkiyi
gösterebilir. Her durumda misyon tanımınız işinize özgü olmalıdır. Kalite ve müşteri
memnuniyetine ilişkin genel atıflardan kaçının çünkü vizyonunuz –işiniz gibi—
benzersizdir.
Aşağıda bir dizi büyük ve küçük işletmenin misyon tanımını görebilirsiniz:
•
•
•

•

Google™ ‘ın misyonu dünyanın bilgisini organize etmek ve onu evrensel bir şekilde erişilebilir
ve faydalı hale getirmektir.
Southwest Havayolları’nın misyonu sıcaklık, arkadaşlık, bireysel onur ve Şirket Ruhu ile gelen
en yüksek Müşteri Hizmeti kalitesine olan bağlılıktır.
Red Horse Motorworks’ün misyonu müşterinin tam olarak ne istediğini bulmak, en iyi parçaları
satın almak, en iyi ve deneyimli kişileri işe almak, motosikleti el ile (montaj hattı olmadan)
oluşturmak ve müşteriye mümkün olan en iyi fiyat karşılığında en yüksek kaliteyi sunmaktır.
ActiveForever®’ ın misyonu ev ve işyerleri için en çok tavsiye edilen tıbbi yardımcı cihaz, fiziksel
rehabilitasyon ürünleri, ağrı kesici ve her yaştan yetişkin için ihtiyaç ürünleri kaynağı olarak
hizmet verirken, sigorta tazminlerine doğrudan dahil olmaktan kaçınmaktır.

Bu örneklerden her biri işin amacını ve bu amaca nasıl ulaşıldığını açıklamaktadır.
ActiveForever® aynı zamanda sigorta tazminlerine dahil olmak istemediğini söyleyerek,
neyi istemediğini de belirtmektedir.
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Püf Noktası
Bazı girişimciler bir işin amacının kar
elde etmek olduğunu söyleyebilir,
fakat kar aslında hedefini
gerçekleştiren bir işin sadece
sonucudur.

Başlangıç Sanatı (The Art of the Start) ’nda Guy Kawasaki misyon tanımınızı,
sizin ve ekibinizin yaptığı işi tetikleyecek kısa ve tatlı olan güçlü bir mantraya
indirgemenizi önermektedir. Bazen sadece iki veya üç kelime güçlü bir etki
yaratabilmektedir.
Volvo’nun ‘’Önce düşünürüz, sonra yaparız’’ ı çalışanlarına neyi başarmaya
çalıştıklarını hatırlamada –akıllı tasarımlara sahip araçlar yapma-- yardımcı olur.
Bu kısa cümle ve akılcı yaklaşım bir rekabet avantajı sağlayarak aynı zamanda
müşterilere de iletir.

Eylem Adımı 1.2 misyon tanımınızı netleştirmenizde size rehberlik edecektir.
Halihazırda bir misyon tanımınız varsa bu fırsatı onu gözden geçirmek ve güncellemek için
değerlendirin. Misyonumu Netleştirme’yi misyon tanımınız için bazı notlar almada kullanın.

c
-

Misyonumun Netleştirilmesi

İşimin amacı—mevcut işim neden var?

İşim amacına nasıl ulaşır—ne yapar?

İşimin kilit değerleri—işim neleri temsil ediyor?

Hepsini bir araya getirme. İşiniz için bir misyon tanımı yaratmak için ilk taslak girişiminizi yapın.

Püf Noktası
Bu arada, bu işi yapmak iş planınızı
tamamlamada size yardımcı olacak.
Bu soruların çoğunun iş planınızı
oluşturan bölümler ile doğrudan
bağlantılı olduğunu fark
edeceksiniz.
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İç Değerlendirme

Net bir misyon anlayışına sahip olduğunuzda sıra şirketinizin güçlü ve
zayıf yönlerini teşhis etmeye gelir. Aşağıdaki kontrol listesi işinizi analiz
etmenize -- neyin işe yaradığı ve neyin geliştirilebileceği—yardımcı olur.
Ortaklarınızın ve çalışanlarınızın sizinle birlikte doldurması yararlı
olacaktır. Diğerlerini dahil ederek sadece onların iyi fikirlerini
öğrenmeyecek aynı zamanda onaylarını alarak değerlendirme sonucunda
ortaya çıkacak herhangi bir planın uygulanmasında size yardımcı
olmalarına teşvik edeceksiniz.
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İç Değerlendirme

Aşağıdaki ifadeleri kullanarak işinizin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirin. İşiniz ile ilgili olanlara cevap
verin. İşiniz için önemli olan farklı ifadeleri ekleyin.
				

		

Geliştirmem
Planlama		
Evet
Hayır
Gerekiyor

Karar Alma ve
İş fırsatlarını, potansiyel riskleri ve gizli tehlikeleri tanımlamak için işimde resmi bir		
süreç bulunuyor.

 		



Hedefler yönetim ekibi tarafından yazılarak sistematik olarak gözden geçiriliyor.		

 		



İş planı tahminlerine karşı başarı unsurları takip edilip ölçülüyor.		

 		



İşimdeki tüm unsurların birlikte çalıştığından ve işime dair genel hedefleri desteklediğinden  		
emin olmak için planlama sürecini kullanıyorum.



Kişisel ve mali hedeflerimi karşılayan halihazırda bir çıkış stratejisine sahibim.		



 		

Diğer		
 		

					
Geliştirmem
Ürün/Hizmet
Evet		Hayır Gerekiyor
Müşterilerin ürünümü/hizmetimi neden başkalarınınkilere tercih ettiklerini biliyorum.		

 		



Müşterilerimin ürün/hizmetimi satın aldıklarında hangi faydayı sağlayacaklarına 		
inandıklarını biliyorum.

 		



Ürün/hizmetimin limitlerinin farkındayım		

 		



İşimin tüm fikri mülkiyetini tanımlamış ve koruma altına almış bulunmaktayım. 		

 		



İşimin potansiyel mesuliyetlerinin farkındayım ve bunları en aza indirgemek ve işimi 		
bunlardan korumak için gerekli adımları atmış bulunuyorum.

 		



Beklenen ihtiyaçlarımı karşılamak için yeterli üretim kabiliyetlerini sağlamak adına 		
halihazırda yazılı bir plana sahibim.

 		



İşime dair tüm kanunlardan ve devlet yönetmeliklerinden haberim var ve hepsine uyuyorum.

 		



Pazarlama ve mali hedeflerimi gerçekleştirmek için ürün/hizmetime fiyatlama stratejileri
uyguluyorum.

 		



Diğer		
 		

				
Pazarlama 		
Evet

Hayır

Geliştirmem
Gerekiyor

İşimi rakipleriminkinden farklı kılacak şekilde yönetiyorum. 		

 		



İşletmemin ana yetenekleri pazarda bana bir rekabet avantajı yaratıyor. 		

 		



Rakiplerimin pazarda hangi ayırt edici türevleri kullandıklarını biliyorum. 		

 		



Yıllık pazarlama hedeflerini ve amaçlarını net bir şekilde tanımladım. 		

 		



Hedef pazarımı belirledim ve kimin benden satın alabileceğini biliyorum. 		

 		



Şirketimin pazar ile sürekli olarak ilişkilendirildiği ayırt edici bir markası var.		

 		



İlk müşterimi uzun vadeli bir müşteriye dönüştürebilecek mevcut müşteri hizmeti stratejilerim  		
bulunuyor.



Dağıtım kanallarım büyümeme ve iş hedeflerimi gerçekleştirmeme imkan sağlıyor.		

 		



Ürün/hizmetimi tanıtmak için etkili bir reklam, promosyon, tanıtım stratejisi uyguluyorum.
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İç Değerlendirme

devamı

					
Pazarlama 		

Evet

Hayır

Geliştirmem
Gerekiyor

Düzenli aralıklarla pazarlama planımın etkinliğini değerlendiriyorum.		

 		



Pazarlama faaliyetlerimin yatırım getirisinin ne olduğunu biliyorum.		

 		



Önerilen tüm pazarlama faaliyetlerim yıllık bir plan dahilinde listelenmiştir.		

 		



Diğer		
 		

					
Yönetim ve Organizasyon 		
Evet
Hayır
Çalışma zamanımın çoğunu işim ile ilgili sonuçları belirleyen yüksek öncelikli görevler 		
 		
üzerinde harcıyorum.
Şirketim için net bir vizyonum var ve bunu düzenli bir şekilde çalışanlara ve taşeronlara		
 		
aktarıyorum.
Öğrenmek ve bir lider olarak büyümek adına dışarıdan rehberler, akıl hocaları ve eğitmenler
 		
ile çalışıyorum.

Geliştirmem
Gerekiyor





Çalışanlarımın ve benim neyi başarmak istediğimize dair net bir düşüncesi var. Yazılı iş 		
tanımları rolleri netleştiriyor.

 		



İhtiyaçlarımı karşılayıp karşılamadığını belirlemek adına yönetim yapımı yeni kontrol ettim.

 		



Çalışanlarım ve ben işimizi yürütmek ve iyi kararlar almak için gerekli yetenek ve bilgiye sahibiz.  		



Çalışanlarım, benim ve yöneticilerinin minimum düzeydeki denetimi ile kendi başlarına
çalışma kabiliyetine sahipler.

 		



Taşeron ve bayilerim dakik çalışarak ve iyi müşteri hizmeti sağlayarak çok iyi işler çıkarıyor.

 		



Şirketim sosyal sorumluluk anlayışına uygun iş uygulamalarına imza atıyor.		

 		



Resmi organizasyon yapısı mevcut en iyi seçim ve vergilerle birlikte yasal yükümlülükleri
en aza indiriyor.

 		



Diğer		
 		

				
Geliştirmem
Operasyonlar
Evet
Hayır
Gerekiyor
İşim ile ilgili süreçleri belgelendirmiş bulunuyorum.		

 		



Emniyet, güvenlik ve işletmemin ürün/hizmetlerinin kalitesini garanti eden kontrol 		
mekanizmalarına sahibim.

 		



Aylık aralıklarla gözlemlediğim kilit ölçüm değerlerim var.		

 		



Görevlerimi ve sorumluluklarımı tümüyle yerine getirdiğimden emin olmak adına ana hatları  		
ile belirledim.



Tüm çalışanlara devamlı eden eğitimler sağlıyorum.		

 		



Mevcut iş fonksiyonlarını sürdürmek için gerekli teknolojiye sahibim ve bunu kullanıyorum.

 		



Bir teknolojik büyüme planım var.		

 		



Bir risk yönetimi stratejisine sahibim.		

 		



Diğer		
 		


14

BÖLÜM 1

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

ST

A

1
A

RT

c
-

İç Değerlendirme

DE

İşinizi Tanıyın

Yön Tayini

U P YO U R

I

devamı

					
Mali 		
Evet
Hayır

Geliştirmem
Gerekiyor

Karlılığımı ve nakit akışını düzenli aralıklarla izliyorum.		

 		



İşletmem içim mali oranları yorumlayabiliyor ve bunları performansımı ölçmede 		
kullanabiliyorum.

 		



Çalışanlarım işin mali hedeflerinin ve bunu başarıp başaramadığımızın bilincindeler.		

 		



Bir bankacı, muhasebeci, sigorta acentesi ve mali müşavir ile iyi bir iş ilişkisi kurdum.		

 		



Diğer		
 		

					
Diğer (İşletmenizin başarısını etkileyen diğer alanları sıralayın.)		
Evet
Hayır
			

Geliştirmem
GereKiyor

 		



Çevresel Araştırma
İşinizi analiz etmeye ek olarak aynı zamanda endüstri, rekabet, müşteriler, ekonomik koşullar ve
kültürel trendler gibi onu etkileyen unsurları da dikkate almak isteyeceksiniz. Bu şekildeki bir
değerlendirme şu anda ne olup bittiğine ve geleceğin neleri getirebileceğine odaklanmanıza
yardım eder. Sonraki modüllerde işinizi büyütmeyi planlarken bu bilgiyi yararlı bir başlangıç noktası
olarak kullanacaksınız.
Aşağıdaki soruları yanıtlayarak işiniz için gerekli olan çevresel bir araştırmayı tamamlayın. İşiniz
ile ilgili olanlara cevap verin ve işiniz için önemli olan farklı alanları ilave edin. Bazı soruların ilave
araştırma gerektireceğine karar verebilirsiniz. Modül 2 Büyüme Fırsatlarının Keşfedilmesi bu bilgiyi
araştırmada size yardımcı olacaktır.

c
-

Çevresel Araştırma

Endüstri
Gelecekte ürün/servis alanınızdaki talebin ne şekilde değişeceğini düşünüyorsunuz? Niçin?

Talebi etkileyecek trendler neler olacak? Talebi etkileyecek küresel ticari trendlerin yanında
demografik, ekonomik, düzenleyici ve teknolojik değişimleri de göz önünde bulundurun.
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İşinizi yürütme şeklinizi etkileyecek olan trendler nelerdir?

Ekonomik koşullar ürün/hizmet alanınızdaki talebi ne şekilde etkiliyor?

Rekabet
En güçlü rakipleriniz kimler? Her biri için ürün/hizmet; algı, genel müşteri, fiyatlandırma ve pazarlama ile kendilerini
nasıl farklılaştırdıklarını tanımlayın. En iyi yaptıkları nedir? Zayıf noktaları nelerdir?

Pazar Segmentleri
Her bir Pazar segmentiniz için genel müşteri profilinin neye benzediğini şu ifadeleri kullanarak açıklayın. Demografik
(yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, etnik kimlik, gelir düzeyi gibi ilgili faktörler)

Coğrafi (nerede yaşadıkları)

Psikografik (yaşam biçimi ve davranışları)

Satın alırken dikkate alınanlar (müşterinin sizin ürün/hizmetinizi satın almasının fayda, fiyat, uygunluk, hizmet ve
statü gibi ana nedenleri)

İşiniz için diğer hangi Pazar segmentleri çekici olabilir?

16
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SWOT Analizi

SWOT analizi İşletmenizin başarıya ulaşmadan mevcut öngörülerini daha iyi
anlayabilmek için faydalı bir araçtır. Kilit yönetici personel gibi işletme içi etkenler
işletmenizin güçlü ve zayıf yönleri olarak değerlendirilir. Ekonomik ortam gibi
işletme dışı faktörler fırsatlar veya tehditler olarak değerlendirilir. SWOT analiziniz
işletmenizin mevcut durumunu gösteren bir resim oluşturacaktır. İç Değerlendirme
ve Çevresel Araştırmanız için elde ettiğiniz bilgiler Eylem Adımı 1.1’de SWOT
analizinizi doldururken kullanılabilir.

Püf Noktası
SWOT Güçlü Yönler,
Zayıf Yönler, Fırsatlar ve
Tehditler ifadelerinin
baş harflerinden oluşur.

Güçlü yönler rekabet üstünlüğü elde etmek için kullanılabilir. Güçlü yönlerinizi
geliştirmek isteyeceksiniz.
Örnekler: Pazar lideri olarak tanınmak, yeterli mali kaynaklar, güçlü yönetim kadrosu,
sahip olunan teknoloji.
Zayıf Yönler önemlidir çünkü hedeflerinize ulaşabilmek için bunları düzeltmeniz gerekir.
Örnekler: rakiplere karşı maliyet dezavantajı, zayıf pazar imajı, net stratejik yön
eksikliği, yönetimsel derinlik eksikliği, geri kalmış tesisler
Fırsatlar pazardaki konumunuzu geliştirmenize veya işinizi büyütmenize olanak sağlayabilir.
Örnekler: ürün hattını genişletme, ilgili hizmetler ekleme, stratejik ortaklıklar
oluşturma, yeni bir Pazar hedefleme.
Tehditler göz önünde bulundurmanız veya ele almanız için gereken potansiyel sorunları
temsil eder.
Örnekler: güçlü bir rakibin pazara girmesi, arttırılan düzenlemeler, müşterinin satın
alma tercihlerindeki değişimler.
Bir kategorideki öğelere göz atarsanız, farklı bir bakış açısından bunların zıt kategoriye nasıl
uyabileceğini görürsünüz. Örneğin bir fırsatı göz ardı ederseniz, rakip bunu kullanmaya karar
verdiğinde bir tehdit haline gelebilir.

Temel Yetkinlikler

SWOT analizini temel yetkinliklerinizi belirlemede yardımcı olması açısından kullanabilirsiniz.
Yetkinlikler uzmanlaştığınız vasıf ve işlerdir ve müşteri tarafından değerlendirilirler. Temel bir
yetkinlik işletmenizin uzman bir satış ekibi, güçlü markalaşma, etkin işlemler, sahip olunan teknoloji
veya başarılı olmanız açısından önemli olan diğer varlıklar gibi işletmenizin bir rekabet üstünlüğü
kazanmasına yardım edebilecek bir kabiliyettir. İşletmenizin pek çok yetkinliği olabilir, ancak temel
yetkinlikleriniz sizi pazarın geri kalanından farklılaştırabilenlerdir. Örneğin Toyota mevcut durumda
hibrit araç üretimi konusunda en ileri temel yetkinliğe sahip otomobil imalatçısıdır. Starbucks’ın
temel yetkinlikleri mükemmel kahve lezzetini sunması, pazara egemen bir kahve markasına, en
büyük dağıtım noktaları ağına sahip olması ve tahmin edilebilir bir müşteri deneyimi sunmasıdır.
İşletmenizin temel yetkinliklerini tanımlamak için başlangıç noktası onun
güçlü yönlerine bakmaktır. Temel yetkinlikler tanımlandığında iş stratejinizin
temel taşını oluştururlar. Temel yetkinliklerinizi görünmez aktifleriniz olarak
düşünün. Bunlar Bilançonuzda yer almasa bile rakiplerinizi yenmek için
kullanabileceğiniz kaynaklardır.
Temel yetkinlikleriniz zamanla değişecektir. Örneğin işletmeniz rekabet avantajı
sağlayan üstün teknoloji vasıflarına sahip olabilir. Ancak eninde sonunda rakipler
buna yetişecek veya yeni teknoloji vasıfları mevcut durumdakilerin önüne geçecektir.
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Bu gerçekleştiğinde, işletmenizin fırsatlarını keşfetmesi ve rekabet üstünlüğünü
kaybetmeden önce yapması gereken değişiklikleri belirlemesi gerekecektir. Schwinn
bir zamanlar kaliteli bisikletlerle eş anlamlı olarak kullanılmaktaydı. Pazarla iletişimleri
bozulduğunda ve üretimlerini dışarı verdiklerinde rekabet üstünlüklerini kaybederek
iflas ettiler.

Vizyonunuzun Netleştirilmesi
Girişimcilerin çoğu işlerini kurarken temel bir amaç doğrultusunda hareket
ederler. Başarılı girişimciler bunu bir adım daha ilerleterek gelecekteki
büyümeleri için bir vizyon geliştirirler. Bu vizyon, günlük işlerinde ve
başarıyı yakalamak için alınması gereken kararlarda onlara yol gösterir.

İşinizi
Tanıma

1. Başarı, büyüme ve değerleri
tanımlayın
2. İşinizi değerlendirin
3. Vizyonunuzu netleştirin
4. Hedefleri belirleyin

Püf Noktası
Ne hedef koyarsanız koyun,
bunların sizin için bir fark
yaratmasını sağlayın. Belirlediğiniz
hedeflere ulaştığınızdan emin
olmak için onları düzenli aralıklarla
gözden geçirin.

İş hedefleriniz doğrultusunda hangi adımların gerekli olduğuna karar
vermeden önce kendiniz ve işiniz için ne istediğiniz konusunda oldukça net
olmanız gerekir. Üç yıllık bir vizyonun tanımlanması bu netliği sağlayabilir.

Üç-Yıllık Vizyon

İşinizin nasıl bir yere gelebileceğini hayal ediyorsunuz? Vizyonunuz
işinizi, mevcut günlük faaliyet ayrıntılarının ötesine geçerek kafanızda
canlandırabilmenize olanak sağlar. FastTrac® için oluşturacağınız vizyonu
çerçeveleip herkesin görebileceği bir yere konan biçimsel ve gerçeklik payı
olmayan ifadeler ile karıştırmayın. Bu tür vizyonların genel bir sorunu muğlak
ve erişilemez idealler sunuyor olmalarıdır. Eylem Adımı 1.2’de oluşturacağınız
vizyon’un amacı, üç yıllık bir zaman dilimi içinde gerçekleştirmek istediğiniz
belirli hususları gözünüzde canlandırmanıza olanak sağlamaktır.

Üç-yıllık vizyonunuzu tanımlamak için geleceğe odaklanın. Küresel piyasalar,
internet ve teknolojideki değişimleri dikkate almayı unutmayın ve şunu
hatırlayın: bir vizyonun temellerinin bugünün gerçekleri üzerine oturtulması
gerekmez. Bu ulaşabilmek için çaba gösterilecek bir hedeftir, işletmenin
mevcut durumunun bir yansıması değildir.
Misyonunuz işletmenizin amacını özetlerken, vizyon geleceğin neye benzeyeceğini gösteren
bir resim çizer. Bir sonraki sayfada bir girişimcinin üç yıl sonra işinin neye benzeyeceğini hayal
ettiği örneğe dikkat edin. Bu örneği kendi vizyonunuzu yaratma fırsatı bulduğunuzda Eylem
Adımı 1.2 için fikir elde etmek üzere kullanın.

Boşluğun Doldurulması

Bir işi mevcut durumundan geleceğe taşımak bir boşluk analizini gerektirir. Bu işlem iki
durum arasındaki farkı görmenize ve işinizdeki hangi değişikliklerin boşlukları doldurarak
vizyonunuza ulaşmanızı sağlayacağını belirlemenizde yardımcı olur.
Örneğin bir işletme mevcut durumdaki satışlarının durağan olduğunu görmüşse ve vizyonu
karlarının arttırılması ise, girişimci satışların neden durağan olduğunu araştırmak, satışları
arttırmak için en iyi yolu belirlemek ve satışlar büyümese bile karlılığın arttırılmasına
odaklanabilmek için bir boşluk analizini kullanabilir.
Başka bir girişimcinin vizyonu imalat işinde üretiminin arttırılması olabilir. Mevcut alan ve
ekipman kapasitesi dolu olduğundan, bu hedefine ulaşmak açısından üretimini arttırmak
için yeni alan, ekipman, personel ve kaynak tahsisini içeren adımları belirleyerek bu boşluğu
kapatabilir.
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ÖRNEK

Üçyıllık vizyonum

Personelim

			
Yönetim ekibim
Tedarikçiler

Müşteriler

Ne görüyorum? Ortaya yenilikleri Enerji dolu ve
çıkaran yapıcı
toplantılar
düzenliyorlar .

Her şey neye
benziyor?

Bize düzenli olarak Ürünlerimizi /
kendini adamış bir ürün tedarik etmek hizmetlerimizi satın
ekip görüyorum.
ve bizi ziyaret etmek alıyorlar.
istiyorlar.

İşe gelmek için
istekliler.

Alanlarına dikkat
ediyorlar ve son
derece iyi sonuçlar
İşbirliği içinde sıkı elde ediyorlar.
çalışıyorlar.

Ne duyuyorum?
Müşteriler ile
ilgilendiklerini
duyuyorum.

Birbirlerini teşvik
ettiklerini ve
yardımlaştıklarını
duyuyorum.

Kendim
Ekibime yön
veriyorum ve
organizasyon
oldukça başarılı.

Ürün hatlarını
finanse ederek
stratejik
ortaklık kurup
kuramayacaklarını
soruyorlar.

İşletmemizi ziyaret
etmekten memnunlar
ve düzenli olarak
olumlu geri dönüşler
ve tavsiyelerde
bulunuyorlar.

Organizasyonumun
güçlü bir stratejik
planı var ve buna
uyuyorum.

Özel ödeme
planlarını ve
indirimleri
teklif ettiklerini
duyuyorum.

Ürünlerimizin
kalitesinden memnun
olduklarını ve diğer
potansiyel müşterilere
bizden bahsettiklerini
söylüyorlar

Ürünlerim/
hizmetlerim
endüstridekilerin en
iyisi.

Bu FastTrac® programı, mevcut iş durumunuzdan vizyonunuzdaki duruma nasıl geçeceğiniz üzerinde
durmaktadır. Sonraki adım olan hedeflerin belirlenmesi bu programda ulaşmak isteyeceğiniz bazı
hedefleri de içermektedir.

Hedeflerin Belirlenmesi
Girişimciler vizyonları doğrultusunda organizasyonları, kendileri ve çalışanları için hedef koyarlar.
Sonrasında sonuçları inceleyerek kendileri ile beraber diğer çalışanları sonuçlardan sorumlu tutarlar.
Hedeflerin belirlenmesi yeterli değildir. Hedefleriniz doğrultusunda titiz
bir şekilde çalışmanız, sonuçlarını değerlendirerek takip etmeniz ve bir
şeyleri sürekli geliştirmeniz gerekir. Yapabileceğiniz en önemli şeylerden
bir tanesi işinizin en önemli hedeflerini tanımlayarak sonrasında bunlara
ulaşmak için ölçülebilir alt hedefler geliştirmek, istenen ve gerçek
performans arasındaki boşluğu belirlemek ve bu boşlukları dolduracak
bir strateji uygulamaktır. Eylem Adımı 1.3’de hedeflerinizi belirleyecek
ve sonrasında Modül 3 Stratejik Kararlar Alma’ da sizi bu hedeflere
ulaştıracak stratejileri tanımlayacaksınız.

İş hedeflerinizin şu özelliklere sahip olması gerekir

İşinizi
Tanıma

1. Başarı, büyüme ve değerleri
tanımlayın
2. İşinizi değerlendirin
3. Vizyonunuzu netleştirin
4. Hedefleri belirleyin

= SMART

AÇIK (S)

ÖLÇÜLEBILIR (M)

ULAŞILABILIR (A)

ALAKALI (R)

Kendi etkilerinin ne
olduğunu bilenler
tarafından açıkça
tanımlandırılmalı.

İlerlemenin
görülebilir olması
açısından ölçülebilir
bir şekilde
tanımlanmalı

Zorlayıcı ve
ümitlendirici, aynı
zamanda ulaşılabilir
sınırlar dahilinde
olmalı

Ekibin mevcut
önemli vazife ve
kabiliyetleri ile
ilişkili olmalı
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Hedeflerinizi sıralarsanız onlara ulaşma olasılığınızı da arttıracaksınızdır. SMART talimatlarını
kullanmanın hedef belirleme yeteneklerinizi geliştirmede faydalı olacağını göreceksiniz.
ÖRNEK

Püf Noktası
Doğru yolda olsanız dahi, orada
sadece oturursanız çiğnenip
geçilirsiniz.
		

—Will Rogers

1.Versiyon – Bilgisayar kulaklık/mikrofon endüstrisinde lider olmak,
müşteri isteklerinin karşılanmasında ve en yüksek kalitedeki ürünlerin
sağlanmasında uzmanlaşmak.
Tekrar Yazılmış – İki yıl içinde bilgisayar kulaklık/mikrofon endüstrisinde
yüzde 40 pazar payına ulaşmak, endüstrideki J.D.Power en yüksek kalite
derecesini elde etmek ve müşteri hizmeti araştırmalarımızda yüzde 95 veya
üzerindeki iyi veya mükemmel dereceleri elde etmek.

İşletme için Hedefleriniz

İşletmeler değişik amaçlar için değişik düzeylerdeki pek çok hedef türünü kullanırlar.
Hedefleriniz organizasyon seviyesinde, bölüme dayalı, ekibe dayalı veya bireysel düzeylerde
belirlenmiş olabilir. Olası hedeflere dair şu iki listeyi inceleyin:
•

Organizasyon ve Bölümlere Dayalı Hedefler – Karlılık hedefleri, satış hedefleri, stok
hedefleri, mali oranlar, üretkenlik, sağlık ve güvenlik, çevre, toplum, personel
memnuniyeti, personel değişim oranı, müşteri memnuniyeti, kalite, insan kaynakları
hedefleri, devlet düzenlemeleri ve israfın önlenmesi

•

Birey ve Ekip Hedefleri – Üretilen birim sayısı, yerine getirilmesi gereken belirli
vazifeler, uyulması gereken iş bitiş tarihleri ve görev süreleri, tamamlanma oranları ve
kalite derecelendirmeleri

Organizasyon seviyesinde, bölüm ekip veya birey bazında hangi düzeyde yazarsanız yazın
hedeflerinizin genel iş stratejinize uygun olması gerekir.
Eylem Adımı 1.3’te işinize yön verecek hedeflerle birlikte bu program için ulaşmayı
amaçladığınız hedefleri de oluşturacaksınız.

Püf Noktası

Bu Program için Hedefler

Hedeflerinize ulaştığınızdan emin olmanın en iyi yollarından biri onları
alt alta yazarak kendinizi sorumlu tutmaktır. İşiniz ile ilgili daha büyük
Ne hedef koyarsanız koyun, bunların hedefler üzerinde düşünürken, aynı zamanda FastTrac® programı
sizin için bir fark yaratmasını sağlayın. boyunca ulaşmak istediğiniz kısa vadeli hedefleri de göz önünde
Belirlediğiniz hedeflere ulaştığınızdan bulundurun. Bu programı almaya karar verdiğinizde, aklınızda bazı
belirli hedefler olmuş olabilir. Eğer olmadıysa, şimdi neye ulaşmak
emin olmak için onları düzenli
istediğinizi düşünmenin tam sırası.
aralıklarla gözden geçirin
Belki işinizle ilgili daha iyi kararlar alabilmek için mali tabloları nasıl kullanacağınızı
öğrenmek istiyorsunuz. Doğru pazarı hedefleyip hedeflemediğinizi belirlemek, işinize yön
vermek için yazılı bir plan oluşturmak veya her seans ile soysal ağ kurma yeteneklerinizi
geliştirmek istiyor olabilirsiniz. Bu gelişigüzel bir listedir. Çalışmalarınızı en iyi sonuçları
almak üzere odaklamak için neye ulaşmak istediğinize karar vermeniz gerekir. Aynı
zamanda işinizin ulaşmanıza yardımcı olacağı kişisel hedeflerinizi unutmayın. Her
şey söylenip yerine getirildiğinde, işiniz size kişisel olarak yardımcı olmamışsa, bazı
değişiklikleri yapmanın zamanı gelmiş demektir.
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Özet
Geleceğinizi tanımlamaya başladınız. Bu modülde başarının sizin için ne demek olduğunu
ve işiniz için istediğiniz büyüme türünü tanımladınız. Aynı zamanda mevcut iş durumunun
nasıl analiz edileceğini, vizyonunuzu netleştirmeyi ve ulaşılacak hedefler koymayı
öğrendiniz. Bu süreç size yön vererek siz ve çalışanlarınız için odaklanılacak hususları
gösterecektir.
Hatırlanması Gerekenler
•

Başarının sizin için anlamını tanımlayın, bu işiniz için yapacağınız tercihler ve
alacağınız kararlarda için bir eleme aracı olarak görülebilir.

•

Planlama sürecini mali kaynakları kullanmadan önce işinizi her yönü ile ele almak için
kanıtlanmış bir yol olarak uygulamaya koyun.

•

İşinizi analiz ederken ve
planınız üzerinde çalışırken
çalışanlarınızdan da katkı
bekleyin. Onların
öngörüleri değerlidir ve
katkıları oldukça önemlidir.

•

Genel iş hedeflerinizi
geliştirirken işletmeniz
dahilindeki güçlü ve zayıf
yönler ile işletme dışındaki
fırsat ve tehditleri analiz
edin.

•

Sizin ve işinizin hangi
konuda iyi olduğunu
bilin—temel
yetkinlikleriniz ve
işletmedeki rolünüzün
işiniz büyüdükçe
değişeceğini unutmayın.

•

Hedefler belirleyin ve
düzenli olarak bu
hedeflerle ilgili gelinen
noktaları ölçün.

Modül 2 Pazar Fırsatlarını Keşfetme büyümenin kilit yönleri üzerinde odaklanacaktır.
Bu yönler; işletmenin büyümeye ne kadar hazır olduğunun değerlendirilmesi, pazar
fırsatlarının tanımlanması ve elenmesi, pazar araştırmasının yürütülmesi ve pazar
potansiyelinin belirlenmesidir. Eylem Adımları 1.2 ve 1.3’teki vizyon ve hedeflerinizi, bir
fırsatın işiniz için doğru olup olmadığının belirlenmesi açısından eleme sürecinin bir
parçası olarak kullanacaksınız.
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Aktivite 1a: Öğrenme Anları

Değişimi tetikleyen öğrenme anlarını ayırt edin.

Talimatlar

İşaretlere kulak vererek işletmenizin performansını geliştirme fırsatları bulabilirsiniz. Aşağıdaki üç
senaryoyu okurken girişimcilik yeteneklerinizi keskinleştirin. Bazen bir sorunun kaynağını değil
sadece belirtilerini görüyor olabileceğinizi unutmayın.
Adım 1 Her bir senaryoyu okuyun. Küçük gruplar halinde her senaryo sonundaki sorular üzerinde
tartışın.
A Senaryosu: Jake ofisine yürürken bir taraftan bu sabah muhasebecisi ile arasında geçen diyalogu
tekrarlıyordu. Kendisine benzer hizmetler sunan yeni bir işletme ile rekabet edebilmek için
fiyatlarını tekrar düzenleme hakkında düşünüyordu. Rakip mağazanın büyük açılışlarına iki hafta
vardı. Jake yeni açılacak işletmenin fiyatlarının kendi önerdiği fiyatlardan daha düşük olduğunu
gördüğünden en popüler hizmetlerinin bazılarında indirime gitmek istiyordu . Muhasebecisinden
fiyatları düşürmenin karlılığı nasıl etkileyebileceğine ilişkin öngörüde bulunması için yardım istedi.
Muhasebecisi ona cevaplayamadığı bir soru sordu: Müşterilerin niçin senden satın alıyor?
Jake’in yeni işletme ile rekabet edebilmesi için tek yol fiyatlandırma mı?

Müşteriler bir işletmeden ne tür şeyler isterler?

Jake’in bundan sonra ne tür adımları atmasını tavsiye edersiniz?
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Aktivite 1a: Öğrenme Anları devamı

B Senaryosu: Alex başını kaldırıp saate baktı. Saat 18.00’e yaklaşıyordu ve masasının üzerinde hala
açılmamış olan günün postası duruyordu. Zamanını başka bir girişimci olan Taylor’ın kendisine
getirdiği potansiyel bir iş planını değerlendirerek geçirmeyi planlamıştı. Taylor müşterilerinden
birisinin önerdiği teklif üzerine birlikte çalışmayı önermişti. Alex fırsat üzerinde düşünmek yerine
sabahının büyük bir bölümünü çalışanlardan birinin sorunu ile ilgilenerek geçirmişti. Taylor ona
yarın uygun olup olamayacağını kendisine bildirmesini istemişti. Yeni fırsat kulağa ilginç geliyordu
ve üst düzey bir projede çalışmak büyük bir fırsattı ancak Alex’in teklif için ona dönüş yapacak
zamanı olmamıştı.
Alex’i bekleyen sorunlar neler?

Ne gibi değişikliklerin yapılması gerekiyor?

Alex’e hangi adımları atmasını önerirsiniz?

C Senaryosu: Bir ergonomi danışmanı olan Sarah potansiyel sorunlarını değerlendirmek ve daha
sağlıklı ve üretken bir iş alanı için tavsiyelerde bulunmak üzere şirketlerle çalışıyor. İşinin bir parçası
olarak. iş istasyonlarını geliştirmek isteyen müşterilerine bunun için gerekli gereçleri nerede
bulabileceklerine ilişkin bilgi veriyor. Yerel perakendecilerin stokları genelde boş oluyor ve
müşterilerinin ürünler için haftalarca beklemesi gerekebiliyor. Sarah ile en iyi müşterilerinden biri ona
bu gereçlerden bazılarını neden kendisinin bulundurmadığını sordu. Sarah işini büyütmek için bir yol
arıyor ama bunun doğru yön olup olmadığı konusunda emin değil.
Sarah’nın işini büyütmek için hangi seçenekleri göz önünde bulundurması gerekir?
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Aktivite 1a: Öğrenme Anları devam

Sarah’nın bu seçenekleri değerlendirmeden önce kendisine hangi soruları sorması gerekiyor?

Adım 2 Kendi öğrenme anlarınıza ilişkin aşağıdaki soruları cevaplayın.
Cevapları grubunuz içinde tartışın.
Bir girişimci olarak başınızdan geçen öğrenme anlarından veya tetikleyici noktalardan bazıları
hangileri oldu? Dikkatinizi çeken belirli olaylar veya bulgular üzerinde düşünün.

Sonuç olarak yaptığınız herhangi bir şey varsa bu ne oldu?

İşinizin ne tür bir değişime ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsunuz?

İşiniz hakkında neleri seviyorsunuz ve iyi giden neler var?
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Aktivite 1b: SWOT Analizi ve Hedef Belirleme

İş önceliklerini tanımlayın ve önerilerde bulunun.
Adım 1 Senaryoyu okuyun ve SWOT analizini gözden geçirin.
Ethan ve Olivia bir teknoloji güvenlik danışmanlığı işine başladılar. Şu anda ana görevleri olan ağları
ve internet bağlantılarını emniyete alma işini yürüterek küçük işletmelerin ve okulların ihtiyaçları için
hizmet veriyorlar. Rahat bir müşteri tabanları var ve hizmetlerine duyulan taleplerdeki artış sayesinde
karlarında istikrarlı bir büyüme gördüler.
		ÖRNEK

Güçlü Yönler

Fırsatlar

Pazarda iyi konumlanma (bulundukları ortamda
güçlü bir rakipleri yok)

Orta büyüklükteki işletmelere hizmet verecek şekilde
büyüme

Müşterilere teknik konuları teknik olmayan bir
dille anlatabilme kabiliyeti

Mevcut müşterilere sunulan hizmetlerin sayısını
arttırma

Gerektiğinde bağımsız taşeronları kullanarak
maliyetleri aşağılarda tutuyorlar

Büyümesinin devam etmesi beklenen bir endüstri

En son teknolojiyi takip ediyorlar

Sunulanların normal hizmetlerden yazılım ürünlerine
çeşitlilik göstermesi
Hırsızlığı ortaya çıkaracak ek korumalar, büyüme için
bir niş alanını temsil ediyor
Müşterilerin kendi müşterileri ile kullanabilecekleri
iletişim öğelerinin geliştirilmesi dahil edilebilir

Zayıf Yönler

Tehditler

Net bir stratejik yön eksikliği

Pazara yeni rakiplerin girme potansiyeli

Potansiyel müşteriler için zayıf bir imaj

Değişen müşteri tercihleri ve ihtiyaçları

Pazarlama becerileri güçlü değil
Dökümanlaştırılmamış süreçler

Müşteriler çalışanlarını kendi tesislerinde eğitmeyi
tercih edebilir

Yönetim ekibi için iş tanımı yok

Endüstriyi değiştirebilecek yeni teknoloji potansiyeli

Her hizmet için gerçek maliyetlerden
emin olunmaması—2 yıl boyunca fiyatlar
güncellenmemiş
Fikri mülkiyet tanımlanıp koruma altına alınmamış

Adım 2 Üzerinde ilk olarak çalışılacak en önemli unsurları tanımlayın. Yukarıdaki her kategoride
en önemli unsurların yanına bir yıldız işareti koyun.
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Aktivite 1b: SWOT Analizi ve Hedef Belirleme devamı

Adım 3 Ethan ve Olivia için ön tavsiyeler yazın. Tavsiyelerin güçlü yönlerden ve fırsatlardan
destek almaları, doğru olmaları veya zayıf yönleri veya tehditleri ele almaları gerekir.
		ÖRNEK
Potansiyel müşterilere karşı zayıf imajı ele almak amacıyla işletmeniz için güçlü bir marka oluşturun.

Adım 4 Tavsiyeleri önceliklendirin. En iyi iki tavsiyenizi hedeflere dönüştürün.
		ÖRNEK
Olivia arzu edilen marka kimliğini, iletilecek mesaj(lar)ı ve bu bilgiyi destekleyecek pazarlama faaliyetlerini
belirleyecek. Plan 23 Mart’ta yürürlüğe koyulmak üzere hazır olacak.
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Eylem Adımı 1.1: SWOT Analizi ve Hedef Belirleme

İşinizin stratejik durumu için genel bir bakış oluşturun.
A. Aşağıdaki tabloyu doldurun. İç değerlendirmenizde tanımladığınız güçlü ve zayıf yönler
ile dış incelemenizde bulduğunuz fırsat ve tehditleri dahil edin.

Güçlü Yönler

Fırsatlar

Zayıf yönler

Tehditler

B. Öncelikli olarak üzerinde çalışılacak en önemli üç veya dört konuyu tanımlayın. Her dört
kategorideki en önemli konunun yanına bir yıldız işareti koyun.
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Eylem Adımı 1.1: SWOT Analizi ve Hedef Belirleme devamı

C. Temel yetkinlikleriniz nelerdir? Kendinizi çok iyi gördüğünüz ve müşterileriniz tarafından
değerlendirilen işleri ve becerileri sıralayın.

D. Ne araştırmak istiyorsunuz? SWOT analizi sonucunda üzerinde araştırma yapmak istediğiniz
konulara ilişkin bir liste oluşturun.
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Eylem Adımı 1.2: Üç Yıllık Vizyonunuzu Tanımlayın

İşiniz için temel değerleri, misyonu ve vizyonu ayrıntılarıyla yazın.
A. İşiniz için temel değerleri yazın. S. 10-11’deki Temel Değerlerim’e bakın.

B. Misyon tanımınızı yazın. S. 12’deki Misyonumu Netleştirme’ye bakın.

C. Üç yıllık vizyonunuzu tanımlayın. Üç yıl sonra işinizin neye benzemesini istediğinizi yazın.
İşletmedeki rolünüzü, sizinle çalışacak personeli, hizmet vereceğiniz müşterileri ve
sağlayacağınız ürünleri/hizmetleri dahil edin. Düşüncelerinizi aşağı yazın veya s. 30’daki
tabloyu kullanın.
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Eylem Adımı 1.2: Üç Yıllık Vizyonunuzu Tanımlayın

devamı

Bundan üç yıl sonra işinizin neye benzemesini istediğinizi yazın. Düşüncelerinizi aşağıdaki tabloda
açıklayın.
Üç yıllık
Vizyonum

Personelim

Yönetim
Kadrosu

Tedarikçiler

Müşteriler

Kendim

Ne
görüyorum?

Her şey neye
benziyor?

Ne
duyuyorum?
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Eylem Adımı 1.3:
		İşiniz ve FastTrac® Programı için Hedeflerinizi Tanımlayın
Sizi başarmak istediğiniz şeylere odaklayacak uygulanabilir hedefler oluşturun.

Talimatlar

SWOT analizinizi ve iş vizyonunuzu dikkate alın. İşiniz için vizyonunuza ulaşmada kilit önemi olan üç
veya dört hedef belirleyin. FastTrac® Programı için, bu program sonunda ulaşmak istediğiniz iki ila
dört hedef belirleyin.

Zamana
Dayalı

İlişkili

Ulaşılabilir

Ölçülebilir

İşim için Hedeflerim

Açık

SMART Hedef Belirleme
İşiniz için koymak istediğiniz üç veya dört özel hedef belirleyin. Hedefin ilk taslağını sol sütundaki
Orijinal Hedef kutusu içine yazın, sonra açık, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilişkili ve zamana dayalı olup
olmadığını kontrol edin. Bu özelliklerle ilgili s. 19’daki açıklamalar göz atın. Hedef bu gerekliliklerin
hepsini karşılamıyorsa bunu Değiştirilmiş Hedef kutusu içinde geliştirin.

A. Original Hedefler

A. Değiştirilmiş Hedefler

B. Original Hedefler

B. Değiştirilmiş Hedefler

C. Original Hedefler

C. Değiştirilmiş Hedefler

D. Original Hedefler

D. Değiştirilmiş Hedefler
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Eylem Adımı 1.3:
		İşiniz ve FastTrac® Programı için Hedeflerinizi Tanımlayın devamı

Zamana
Dayalı

İlişkili

Ulaşılabilir

Ölçülebilir

FastTrac® Programı İçin Hedeflerim

Açık

SMART Hedef Belirleme
FastTrac® Programı için koymak istediğiniz iki ila dört hedef belirleyin. Hedefin ilk taslağını sol
sütundaki Orijinal Hedef kutusu içine yazın, sonra açık, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilişkili ve zamana dayalı
olup olmadığını kontrol edin. Bu özelliklerle ilgili s. 19’daki açıklamalar göz atın. Hedef bu
gerekliliklerin hepsini karşılamıyorsa bunu Değiştirilmiş Hedef kutusu içinde geliştirin.

A. Original Hedefler

A. Değiştirilmiş Hedefler

B. Original Hedefler

B. Değiştirilmiş Hedefler

C. Original Hedefler

C. Değiştirilmiş Hedefler

D. Original Hedefler

D. Değiştirilmiş Hedefler
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En başarılı girişimciler, işlerini büyütmeleri veya büyütmemeleri gerektiğinden çok bunu nasıl, ne
zaman ve ne düzeyde yapacaklarını sorgularlar. Büyüme hakkında kararlar almak dikkatli bir analiz
sürecinin yanında kişisel değerlerde, vizyon ve hedeflerde net olmayı da gerektirir. Karlılık bir işletme
için nihai başarı ve uzun ömürlülük ölçüsü olduğundan, bu modül satış ve karlılık üzerine yoğunlaşan
büyüme fırsatlarını keşfetmektedir. Satışlardaki artışlar hizmet verilen pazarlardaki, ulaşılan hedef
müşteri kitlesindeki, sunulan ürün ve servislerdeki genişlemeler ve diğer ticari genişleme yöntemleri
sonucu ortaya çıkar. Modül 1’de mevcut iş durumunuzu değerlendirerek, üç yıllık vizyonunuzu
netleştirerek ve ulaşılacak hedefler koyarak analizinize başladınız. Bu modül, işinizin büyümeye ne
kadar hazır olduğunu gösteren büyüme göstergelerini değerlendirmenizde yardımcı olacaktır. Ek
olarak endüstrinin büyüme konusunda kendi potansiyelini değerlendirecek ve işiniz ile ilgili fırsatları
tanıyarak bunları eleyebileceksiniz.

Kilit Sorular
•
•

İşim için doğru büyüme fırsatları hangileri?
İşimle ilgili kararlar almak için hangi pazar araştırmalarını yapmam gerekiyor?

Eylem Adımları
2.1 Endüstri potansiyelini değerlendirmek


Bitiş Tarihi



2.2 Müşteri Profilini Geliştirmek



2.3 Doğrudan, Dolaylı ve Gelecekteki Rekabeti Analiz Etmek



2.4 Büyüme Fırsatlarını Değerlendirmek



Modül 3 Stratejik Kararların Alınması’nı Okumak
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Büyüme Analizi
Girişimcilik, size hangi sokağın sizi nereye götüreceğini ve oraya varmanın ne kadar
süreceğini söyleyen, ileride bir viraj veya çıkmaz sokak olduğunda ya da yavaşlamanız
gereken yerlerde sizi önceden uyararak başınızın derde girmesini önleyen işaretlerle
donatılmış bir yol olsaydı gerçekten mükemmel olurdu.
Bu modülde büyümeye ne kadar hazır olduğunuzu ve işiniz için uygun olan
büyüme hızını gösteren işaretleri öğreneceksiniz. Aynı zamanda fırsatları
nasıl araştırıp değerlendireceğinizi öğrenecek, böylece işinizi hangi yönde
sürdürmek istediğinizi bileceksiniz.
Büyüme analizi, işinizin yön ve potansiyelinin değerlendirilmesi için temel yapıları
kapsar, fakat şirketinizin en çok ihtiyaç duyduğu büyüme şekline adapte edilebilecek
esnek bir süreçtir. Bu modüldeki sorular, kontrol listeleri ve eylem adımları büyüme
seçeneklerinizi netleştirmenizde ve en iyi fırsatlara odaklanmanızda size yardımcı olacaktır.

büyüme için vites değiştirme
John Fries ve kardeşi Mark wiredMD’nin sahibi. İlk ürünleri doktorların bekleme ve
muayene odalarında yayınlanmak üzere hazırlanan, teşhisleri, prosedürleri ve muayene
planlarını açıklayan bir dizi eşzamanlı videodan oluşan streaMed Hasta Eğitimi Çözümü
oldu. Misyonları: sağlık hizmeti uzmanlarını, hastaların sağlık deneyimlerini geliştirmeleri
ve hasta eğitimi sunumunu daha cazip, etkili ve verimli hale getirmeleri yolunda
güçlendirmek. Vizyonları: Kitleleri eğitmek.
İşe doktor muayenehanelerine streaMed satarak başladılar. İşlerini büyütmeleri için
yeni bir yola ihtiyaçları olduğuna dair ilk işaret mali bir işaret oldu. Pazarlama
bütçelerini kontrol etmeye başladıklarında bunun çok maliyetli olduğunu tespit ettiler.
Doktorlara satış yapmanın yanında onları hedef alan ticari gösterilerin de pahalı olduğunun farkına
vardılar. Potansiyel müşteri başına maliyetleri 110$ ila 125$ tutuyordu.
Sonrasında bir kadın sağlık merkezinde satış yaparken koridorun aşağısındaki bir sağlık kaynağı
merkezine yönlendirildiler. Burada hastaların bilgi için kullanabileceği internet bağlantılı bir
bilgisayar bulunuyordu. Verecekleri birkaç mühendislik ayarı ile ürünleri böyle bir ortam için
mükemmel olabilirdi. Sağlık kaynağı merkezindeki ilgiyi gördükten sonra hastaların doğrudan
internet üzerinden – sağlık kaynağı merkezlerinden, kütüphanelerden ve hatta evlerinden—
erişebilecekleri bir hasta eğitimi video yazılımı ürününü satmanın daha etkili ve ölçeklendirilebilir
bir strateji olduğunun farkına vardılar.
Böylece vites değiştirdiler – yeni sağlık kaynağı merkezi kitlesine doğrudan ulaşmak için doktor
muayenehanelerini hedefleyen tüm pazarlama çabalarına son verdiler--. Yeni bir pazarlama
stratejisi ile hem ürünü hem de mesajı belirlediler. Ancak vites değiştirmek ile bazı şeylerin
değişmediğini de anladılar. Marka kimlikleri, renk düzenleri ve şirket kültürü şirket yapısına ait
olmaya ve onunla birlikte tanınmaya başlıyordu. Her gün ücretsiz internet veritabanlarını kullanarak
potansiyal müşterilerine telefon etmek için 2 kişiyi işe aldılar. Doğrudan posta materyalleri ve
doğrudan e-posta kampanyaları hazırladılar. Tüm bu çabalar potansiyel müşteri başına maliyetleri
110 ile 125$’dan 25$ seviyelerine düşürdü.
Ek olarak Freiss kardeşler hedeflerini de yeniden belirledi. Yeni iş modellerinde müşterileri artık
tıbbi kütüphaneler, sağlık kaynağı merkezleri ve küçüklü büyüklü hekim grupları oldu. Önemli
olanın belirli bir pazar oluşturmak olduğunu anladılar – özellikle şu veya bu yolla 3000 hekime
streaMed lisansı satmak onlara tüm pazarın yüzde birinin yarısı kadar bir pazar payı sağladı. Bu
orandaki bir pazar payı onları sağlık hizmeti bilgisi yazılım şirketleri arasında iyi bir konuma
taşıyarak gelecekleri için pek çok kapı açacaktır.
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WiredMD örneğinde Freiss kardeşler büyümenin en iyi yolunun yeni bir pazar hedeflemek,
ürünleri üzerinde oynamak ve pazarlama ve dağıtım stratejilerini yeniden düzenlemek
olduğunu keşfettiler. Bu değiştirilmiş iş modeli ile sıkı ve akıllıca çalışarak işlerini
büyütmekteler.
Girişimciler büyümeyi farklı yollarla ölçerler: şirket büyüklüğü, pazar payı ve karlar. Yine de
hepsi büyümeyi aynı sebep için isterler – sürdürülebilir geleceği olan bir işletme oluşturmak.
Tüm başarılı işletmeler büyür, ancak bazılarının büyümesi diğerlerinden hızlı olur.
Başarılı bir büyüme için anahtar işinizin ne düzeyde bir büyümeyi destekleyebileceğini
anlamaktır. Bu modülde öncelikle büyümeye hazırlıklı olmayı değerlendireceksiniz.
Sonrasında dikkatinizi endüstri yönünde yoğunlaştırarak büyüme için potansiyelinizi
değerlendireceksiniz. Son olarak, bunları değerlendirmek için bir pazar araştırması yaparak,
büyüme fırsatlarını tanımlayıp eleyeceksiniz. Bu araştırma size müşteriniz, hedef pazarınız
ve endüstriniz hakkında bilgi sağlayarak pazar potansiyelini belirlemenizde yardımcı
olacaktır. Modül 3’te iş stratejinizi belirleyecek ve programın kalan kısmı boyunca bunu
uygulamak için bir plan geliştireceksiniz.
Sayfa 36’daki Büyüme Analizi Haritası büyüme fırsatları ve stratejilerini değerlendirmenizde
size rehberlik etmesi açısından bir çerçeve niteliğindedir. Tüm süreç boyunca ağır basan
yaklaşım, işiniz için vizyon ve hedefleriniz ile aynı doğrultuda büyüme stratejileri
oluşturmaktır.
Modül 1’de net bir şekilde belirlediğiniz vizyon ve hedefleriniz ile işiniz için bir büyüme
stratejisi belirlemek adına dört adımdan oluşan bir süreci izleyeceksiniz:
1.
2.
3.
4.

Büyüme Göstergelerinin Değerlendirilmesi
Endüstri Potansiyelinin Belirlenmesi
Büyüme Fırsatlarının Tanımlanması ve Elenmesi
Pazar Potansiyelinin Belirlenmesi

Büyüme Göstergelerinin Değerlendirilmesi

Bu adımda işinizin büyümeye başlama kabiliyetine ilişkin iki kilit
göstergeye –mali gücü ve büyüme evresi -- yakından göz atacaksınız.
Karlılık elde etmek için çabalayan veya büyüme aşamasının
başlangıcında olan işletmeler, mali istikrar kazanmış, daha olgun
işletmelerinkinden farklı büyüme stratejilerinden faydalanacaklardır.
Başta bu etkenlerin tespit edilmesi, işinizin geleceği için daha gerçekçi
planlar yapmanızda yardımcı olacaktır.
Mali Performans

Büyüme
Analizi

1. 	 Büyüme Göstergelerinin
Değerlendirilmesi
– Mali Performans
– İş Aşaması
2. Endüstri Potansiyelinin
Değerlendirilmesi
3. 	Büyüme Fırsatlarının
Tanımlanması ve Elenmesi
4. 	Pazar Potansiyelinin
Belirlenmesi

İşletmenizin mali gücü, büyümeye hazırlılığın değerlendirilmesinde son
derece önemlidir. Büyüme, ilave ekipman satın almak, daha fazla
personele yatırım yapmak ve büyüme operasyonlarının kalanı için parayı gerektirir.
İşletmenizin büyümeye yatırım yapmak için iç nakit kaynaklarına sahip olup olmadığını
tespit etmek adına, geçmişteki ve beklenen mali bilançoları düzenli ve sürekli aralıklarla
gözden geçirmeniz gerekecektir. Sayıları değerlendirerek nerede olduğunuzu, nereye
gittiğinizi ve oraya gitmeniz için ne gerektiğini görebilirsiniz.

İşletmenizin satış, kar ve nakit akışı bilgileri anahtar niteliğindedir. Net kar ve bileşenlerinin
bir ön analizini yapmak, işinizin mevcut mali durumunu daha iyi anlamanızı sağlayacaktır.
Bu aynı zamanda mali kısıtlamalar dolayısıyla büyüme planlarınızı sınırlayıp sınırlamamanız
gerektiğini de size söyleyecektir.
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Büyüme Analizi Haritası

Vizyon, Misyon, Hedefler

1.	Büyüme Göstergelerini
Değerlendirme

Pazara Yayılma

2.	Endüstri Potansiyelini
Belirleme

Pazarı Genişletme

İşin Mali Performans Durumu

Büyüklük ve Büyüme Karlılığı
Trendler ve Değişimler

3.	Büyüme Fırsatlarını
Tanımlama ve Eleme

(Mevcut Ürün/Hizmet, Mevcut Pazar)
Mevcut hedef pazarlara daha fazla
ürün/hizmet satın.

(Mevcut Ürün / Hizmet, Yeni Pazar)
 evcut ürünleri/hizmetleri yeni
M
pazarlara satmak için markalama
uygulayın.		

4.	Pazar Potansiyelini
Belirleme
 rün/Hizmet Hattında
Ü
Genişleme

(Yeni Ürün/Hizmet, Mevcut Pazar)
Yeni ürünleri/hizmetleri mevcut
hedef pazarlara satmak için		
markalama uygulayın.

Rekabet Kabiliyeti, 			
Fırsat Süresi, Büyüme		
Potansiyeli Riskleri/			
Ödülleri

Yeni İş Geliştirme

(Yeni Ürün/Hizmet, Yeni Pazar)
Yeni ürünleri/hizmetleri yeni 		
pazarlara satmak için markalama
uygulayın.

Diğer Fırsatlar

Franchising, lisans verme, stratejik
ortaklıklar, distribütörler, şirket satın
almalar

Dikkate alınacak kilit konulardan biri büyümeyi destekleyecek nakit miktarının mevcut işletme
operasyonlarından elde edilmesidir. Alternatif olarak işletmeniz dışarıdan kaynak elde etme kabiliyetine sahip
mi? Eğer mevcut operasyonlardan elde edilen nakit büyümeye harcansaydı, halihazırda yine bir nakit
müdahalesi gerektiren beklenmeyen zorlukları ötelemek için yeteri kadar ilave kaynağınız olacak mıydı?

Püf Noktası
İşinizi genişletmeden önce
bunu
karşılayabileceğinizden
emin olun
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Büyüme finansmanı genel olarak dış kaynaklardan en kolay nakit elde etme yoludur, fakat
bunun da maliyetleri vardır: bankalar verilen krediler üzerinden faiz kazanır, yatırımcılar ise
yatırımlarından güçlü bir geri dönüş beklerler ve bunu garantilemek için mülkiyet hakkı
üzerinde ısrar edebilirler. Chicago şehir merkezinde kurulu modern bir spa olan Spa Space’in
kurucusu ve sahibi girişimci Natalie Tessler ‘’Yatırımcılar midenizi alt üst edebilirler’’ deyip şunları
da ekliyor:’’Bir taraftan bu insanlara karşı inanılmaz derecede minnettar hissediyorsunuz.
Rüyanızı gerçekleştirmenizi kolaylaştırıp buna imkan tanıyorlar. Diğer taraftan onların varlığını
düşünmek sizi altüst ediyor, çünkü borçlu hissederek herhangi bir başarısızlık ve onların bu
başarısızlığa nasıl tepki verecekleri konusunda endişeleniyorsunuz.”
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Bu mali değerlendirmelere mali modüller 4 ve 9’da mali durumunuzu endüstrinizdeki benzer boyuttaki
işletmeler için belirlenmiş normlar ile kıyaslayarak devam edeceksiniz -- karşılaştırmalı değerlendirme
(benchmarking) diye adlandırılan bir süreç. Bu bilgiye Dun & Bradstreet ve Risk Yönetimi Birliği (RMA)
gibi endüstri ticareti örgütleri ve mali bilanço kılavuzları yoluyla ulaşabilirsiniz.
İş Aşaması
Büyüme, bazı biçimlerde işinizin her aşamasında ortaya çıkabilir. Sizin için gerçekçi bir
biçimde mevcut olan fırsat çeşitleri, işinizin büyüme ve gelişmesinde hangi aşamada
olduğundan etkilenmiş olabilir.
İşletmeler benzer, öngörülebilir aşamalardan geçerler; ancak her aşama için gerekli olan
sürenin uzunluğu işletmeden işletmeye büyük ölçüde değişiklik gösterebilir. İşinizin
gelişim aşaması, uygun olan büyüme stratejisinin çeşidi ve kapsamı üzerinde önemli bir
etkiye sahip olacaktır. Bu aynı zamanda mevcut kaynak sağlama yollarınız üzerinde de
büyük bir etkiye sahip olacaktır.

Püf Noktası
Çoğu işletme bu
aşamalardan geçerek
doğrudan bir yol
izlemez, işletme ömrü
boyunca bu aşamalara
girer ve çıkar.

Bir işin büyüme süreci genel olarak şu üç aşamayı izler:
•

Kavrama—Girişimciler pazar ihtiyaçlarını, karlılık
potansiyelini ve ihtiyaç duyulan kaynakların elde
edilebilirliğini değerlendirerek yeni işin yapılabilirliğini tespit
ederler.

•

Başlangıç—İşletme faaliyete geçmiştir ve nakit akışı
genellikle kıttır. Satışlar genel olarak en iyi durumlarda bile
tutarsızdır ve girişimcinin beklentilerini çok az oranda
karşılar. Girişimciler ürünler ve hizmetler üzerinde
değişiklikler yaparak değişik pazara yayılma taktikleri
denerler. Kaynaklar kıttır ve akıllıca kullanılmaları
gerekmektedir.

•

Erken Aşama—Müşterilerden gelen tepki iş kavramını ve
pazarlama çabalarını doğrular, ancak işletme rekabet
avantajını bulmak için çabalamaya devam eder. Tüm
faaliyetler satışları arttırmak üzerine yoğunlaşmıştır.

•

Büyüme— Yeni müşterilerin ve genişleyen pazarların bir
sonucu olarak satışlar ve karlar artmaktadır. Nakit akışı,
istihdam ve gelişen sistemler, maliyetler ve büyüme
beklentilerinden ötürü halledilmesi gereken meseleler olarak girişimcinin karşısına
çıkar. Girişimciler Pazar ve müşteri tepkisi hakkında daha çok bilgi sahibi oldukça iş
stratejisi üzerindeki bazı küçük değişiklikler kaçınılmaz hale gelir.

İş Aşamaları

Püf Noktası
Birikmiş satış
büyümesinden ölçek
ekonomilerinin elde
edilmesi için işletmenin
kapsamlı bir gider
analizinin düzenli
aralıklarla yapılması
gerekir.

•

Hızlı Büyüme—İşletme, endüstri büyüme oranlarını geride bırakarak kendi üzerinde
sürdürülebilir bir ilgi oluşmasını sağlar. Satışlar hızlı bir şekilde artar. Bu aşamada bazı
girişimciler işletmelerini satmaya karar verirler.

•

Olgunluk—Satışlar en yüksek seviyelerine ulaşır veya doymuş ya da aşırı rekabetçi
pazarların bir sonucu olarak düşüşe geçebilir. Rekabet amacıyla fiyatlar düşürüldükçe
karlar da düşer. Müşterilerin kaybedilmemesi ve kaynakların yönetilmesi kilit konular
haline gelir. Geçmişteki büyüme trendlerini yakalamak için yeni bir stratejinin benimsenmesi, sürekli bir
büyüme arzu edildiği takdirde önemlidir.

•

Yenilik yapma düşüş—Satışlar ve karlar düşmeye başlar veya devam eder. Yenilik yapılmadığı
takdirde işletme düşmeye devam eder. İşletmenin geçmişteki büyüme trendlerini yakalaması için
yeni ürün veya servisler ile yeni pazarlara ihtiyaç duyulur.
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Şimdi işinizin ne düzeyde ve türde bir büyümeyi destekleme kabiliyeti olduğunu
belirlemenize yardımcı olması açısından işinizdeki büyüme göstergelerine göz atacağız.
Bunun için İşletme Büyüme Göstergeleri’ni işinizle ilgili elinizde bulunan bilgi ile doldurun.

c
-

İşletme Büyüme Göstergeleri

Adım 1 Mali bilgilerimi gözden geçirmek. Mali bilançolarınızı değerlendirmek, mali gücünüzü
satış, karlar ve nakit akışı cinsinden değerlendirmeye başlamanızda yardımcı olacaktır. Bu değerleri
işiniz için mevcut olan farklı büyüme stratejilerini denemeden önce yaparsanız, bu kararlarınız ile
çelişebilecek mali engelleri tanımlamanıza yardımcı olacaktır.
a. Son on iki ay ve son iki yıldaki satışlar
Ay Cinsinden
Bu Yıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Satış Miktarı
Ay Cinsinden
Bu Yıl

Bu Yıl
Toplam

Geçen Yıl
Toplam

İki Yıl Önce
Toplam

Bu Yıl
Toplam

Geçen Yıl
Toplam

İki Yıl Önce
Toplam

Bu Yıl
Toplam

Geçen Yıl
Toplam

İki Yıl Önce
Toplam

Bu Yıl
Toplam

Geçen Yıl
Toplam

İki Yıl Önce
Toplam

Bu Yıl
Toplam

Geçen Yıl
Toplam

İki Yıl Önce
Toplam

Satış Miktarı

b. Ana kategori cinsinden son on iki ay ve son iki yıldaki satışlar
Ay Cinsinden
Bu Yıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.
Ay Cinsinden
Bu Yıl
1.
Ay Cinsinden
Bu Yıl
2.
Ay Cinsinden
Bu Yıl
2.
Ay Cinsinden
Bu Yıl
3.
Ay Cinsinden
Bu Yıl
3.

c. Son on iki ay ve son iki yıldaki net kar
Ay Cinsinden
Bu Yıl

1

2

3

4

5

6

Ay Cinsinden
Bu Yıl

7

8

9

10

11

12
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İşletme Büyüme Göstergeleri devamı

d. Son iki yıldaki satış ve karları gözden geçirdikten sonra, var ise, hangi satış ve/veya kar
trendlerini tanımlayabilirsiniz?

e.	Büyüme fırsatlarını yakalamak için mevcut iç sermaye kaynakları yeterli mi?  Evet

 Hayır

	Cevabınızı belirlemek için geçmiş Nakit Akışı Bilanço(lar)ını, mevcut nakit dengenizi ve kredi
limitinizin uygunluğunu gözden geçirin. Büyüme için mevcut nakit durumunu belirlemeden
önce, gelecek on iki ay için bir nakit akışı planlaması yapın, böylece işinizi yürütmek için neyin
gerekli olduğunu göreceksiniz.
f.

Bu durumda büyüme fırsatlarını değerlendirmek için dış kaynaklardan sermaye elde etme
imkanınız var mı?
 Evet

 Hayır

Evet ise şu anda bildiğiniz potansiyel kaynakları ve miktarları tanımlayın:

Adım 2 İşimin büyüme aşamasını belirlemek. Adım 1’deki cevaplarınıza bakarak, işiniz başlangıç,
erken aşama, büyüme, hızlı büyüme, olgunluk veya yenilik/düşüş safhalarından hangisinde?
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Endüstri Potansiyelini Değerlendirme

Büyüme
Analizi

1. 	 Büyüme Göstergelerinin
İncelenmesi
2. Endüstri Potansiyelinin
Değerlendirilmesi 		
– Büyüklük ve Büyüme
– Karlılık
– Trendler ve Değişimler
3. 	Büyüme Fırsatlarının
Tanımlanması ve Elenmesi
4. 	Pazar Potansiyelinin
Belirlenmesi

•

Birbirinden ayrı büyüme stratejilerini değerlendirmeden önce büyük resme yani
bir bütün olarak endüstriye bakmak ve büyüme potansiyelini değerlendirmek
isteyeceksiniz. Endüstri potansiyelinin belirlenmesinde kilit konular endüstrinin
mevcut büyüklüğü ve büyüme oranı ile karlılık özellikleri ve trendleri olacaktır.

Büyüklük ve Büyüme
Endüstrinizin mevcut büyüklüğünü bilmek işinizi daha büyük bir bağlamda
değerlendirmenize ve büyüme potansiyelini değerlendirmenize yardımcı
olacaktır. Endüstriler işletmeler ile benzer evrelerden geçerler –başlangıç, erken
aşama, büyüme, hızlı büyüme, olgunluk ve yenilik ya da düşüş. Aşağıdaki
sorular endüstrinizin hedeflediğiniz büyüme potansiyelini sunup sunmadığını
belirlemenize yardım edecektir. Eylem Adımı 2.1 Endüstri Potansiyelini
Değerlendirmek, bu endüstri araştırmasını tamamlamak için ilave bilgi ve
rehberlik sağlayacaktır.
Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde sizinkine benzer kaç şirket bulunuyor?

•

Beş veya on yıl önceki oyuncularla kıyaslandığında endüstrinin mevcut büyüklüğü
ne durumda? Satışlar artıyor mu? Sabit mi? Düşüyor mu?

•

Ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki alıcılar tarafından harcanan dolar veya tüketilen
birim miktarı nedir?

Püf Noktası
Genişlemeyen bir pazarda,
pazar payının arttırılması satış
ve karların arttırılması için
yegane stratejidir. Diğer bir
deyişle müşterileri rakiplerden
kendinize çekmeniz gerekir.

Bu sorulara vereceğiniz cevaplar gelecek beklentilerinizi belirlemenizde size
yardımcı olabilir. Endüstrinin geçmişinin ve mevcut büyüklüğünün araştırılması,
endüstrinizdeki fırsatların istikrarı hakkında önemli bilgiler verebilir. Endüstrinin
beş yıl önceki ve şimdiki büyüklüğünü kıyaslayarak yerel, bölgesel veya milli
düzeyde büyüdüğünü mü yoksa daraldığını mı tespit edebilirsiniz. Geçmişteki
kar marjlarını bugünküler ile kıyaslayarak endüstrinin karlılık düzeyinde
büyüme gösterip göstermediğini görebilirsiniz. Bu gibi kıyaslamalar özellikle
finans ve perakendecilik gibi oturmuş endüstrilerde yararlı olur, çünkü tarih bu
endüstrilerin zamanla nasıl büyüdüklerini göstermektedir.

Karlılık
Endüstrinize özgü kar marjlarının tanımlanması işletmenizin başarı ve para kazanma
potansiyelini değerlendirmenizde yardımcı olur. Bazı endüstriler düşük kar marjları ile
bilinirken diğerleri çok daha karlı olmaları ile ünlüdür. Bu sorular karşılaştırmalı
değerlendirmelerde kullanabileceğiniz kar marjlarını belirlemenizde size yardımcı olabilir:
• Brüt Marjlar ve Net Kar Yüzdeleri için endüstrinin standartları nelerdir?
• Brüt Marjları ve Net Karları etkileyen unsurlar nelerdir?
Trendler ve Değişimler
Piyasalar son on yılda çarpıcı biçimde değişmiştir ve hala değişim göstermektedir. Bu
değişimler işlerin yürütülme biçimini ve müşterilerin ürünleri veya hizmetleri satın almak
için gerekli bilgiye erişim seçeneklerini de etkilemektedir. Örneğin internet ve kablosuz
iletişim aracılığı ile işlemler sanal bir şekilde ve müşteriden uzakta, dünyanın diğer
ucunda gerçekleşebilmektedir.

Püf Noktası
Pazarlar değiştikçe, girişimciler
stratejik seçimlerini buna
uydurmalı ve pazardaki
konumlarını düzeltmelidirler.
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Endüstrinize özgü trendlerin anlaşılması geleceği planlamanızda ve tahmin
etmenizde yardımcı olabilir. Bu trendler mevsimselliğe, ekonomik çalkantılara
veya müşteri demografilerinin ya da psikografilerinin değiştirilmesine dayalı
olabilir. Diğer endüstrilerin de sizinki üzerinde doğrudan veya dolaylı etkileri
olabilir. Misal olarak, banka faiz oranı artış veya azalışları yatırım ve gayrimenkul
endüstrilerini etkilerler. Diğer hangi endüstriler sizin endüstrinizdeki satışları
etkilemektedir?
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Örneğin bir konut müteahhidi konut inşaatı endüstrisinde ortaya çıkan bir trendin dünya savaşı
ve soğuk savaş dönemi arasında doğanların yaşlılık dönemlerindeki tercih ve ihtiyaçlarını
karşılamak üzere yapılan çiftlik tarzında ters katlı ve yarım kat planlı evler olduğunu söylüyor. Bu
pazar şu anda ellili yaşlarında ve birinci katta bir ana yatak odası, aile toplantıları için büyük bir
mutfak ve kullanım kolaylığı açısından nispeten küçük bir bahçeyi tercih ediyor.
Bu trend sonraki on yıl için de devam edeceğinden müteahhit bu hedef pazara uyum sağlamak
açısından pek çok kat planı ilave etmiş. Yerel topluluk içerisindeki demografik değişimlerin sürekli
olarak izlenmesi müteahhidin müşteri tercihlerini karşılayacak kat planları sağlamasına olanak
sağlayacaktır. Faiz oranları, yeni konut satışları ve yerel büyüme oranları gibi kilit göstergelerin
izlenmesi ile birlikte bu da müteahhide ürün opsiyonlarını (sunulacak çeşitli kat planları)
belirlemesinin yanında satış tahminlerinde bulunmasına da olanak sağlayacaktır.

Büyüme Fırsatlarını Tanımlama ve Eleme

İşinizdeki ve endüstrinizdeki kilit göstergelere geniş çerçeveden bakmış olarak, kendi işiniz ile ilgili
büyüme fırsatlarına daha detaylı bir şekilde odaklanabilirsiniz. Çok sayıda büyüme fırsatı bulunur,
ancak bunlar hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirsiniz? Potansiyel fırsatlarla ilgili
olarak hangi bilgileri aramanız gerekir? Ve ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi nereden
temin edebilirsiniz?

Büyüme

Müşteriler, tedarikçiler ve endüstrideki iş ortakları ile konuşmak ve iş çevreniz
hakkında bilgi edinmek için okumak, olası büyüme fırsatları hakkında zengin
bir faydalı bilgi akışı sağlayacaktır. Fırsatları tanımak amacıyla bilgi toplamaya
başlamanıza yardımcı olacak aşağıdaki fikirlere ek olarak, Eylem Adımları
boyunca pazar araştırması için daha detaylı bilgiler verilecektir:

c
•

•

•

•
•

Analizi

1. Büyüme Göstergelerini
Değerlendirme
2. Endüstri Potansiyelini
Değerlendirme
3. Büyüme Fırsatlarını 		
Tanımlama ve Eleme
4. Pazar Potansiyelini Belirleme

Araştırmalar

Ticari Araştırma—Dun & Bradstreet ile Risk Yönetimi Birliği (RMA) önemli
kaynaklar arasındadır. Yerel kütüphanenizdeki iş referansı kütüphane
görevlileri bunları ve diğer araştırma kaynaklarını bulmanızda size yardımcı
İlişkilerinizi geliştirmek için yeni
olabilir. Pek çok ticari araştırma firması bu hizmetleri bir ücret karşılığı
yollar bulmak, rekabet
yapmaktadır.
yapmadan önce müşterilerinizin
sorunlarını çözmek ve işinizi
Araştırmalar, anketler ve odak grupları— Tüketicilerin tercih ve
büyütmek üzere işinize kilit
memnuniyetleri, demografileri ve yaşam tarzlarındaki değişiklikler için
müşterilerinizin gözünden
araştırmalar, anketler ve odak grupları yürütün. Araştırma, anket ve odak
bakmak için mutlaka zaman
grupları oluşturma üzerine bilgi almak için sayfa 71-72’deki Ana
ayırın.
Araştırmaya Yakından Bir Bakış’a göz atın.
Ticari Kaynaklar—Neyin yeni ve ilgi çekici olduğunu keşfetmek için
internet kontrol edin, ticari gazeteleri tarayın, ticari gösterilere katılın ve endüstrinizdeki
insanlar ile diyaloğa girin. Diğer örgütler, pazarlar, ürünler, hizmetler ve zorluklar hakkında
sorular sorun.
Piyasa—Dolaşımdaki ürün ve hizmetleri bulmak için piyasayı sıkı bir şekilde inceleyin,
endüstrideki insanlara, müşterilere ve tedarikçilere mevcut ve muhtemel rakipler hakkında
sorular sorun.
Demografik Değişimler—Nüfus istatistikleri bugün geçmiştekinden daha hızlı bir şekilde
değişim göstermektedir. Örneğin American Demographics®, Inc.’den Peter Francese, Amerika’da
en hızlı büyüyen yaş grubunun seksen beş yaş ve üstü olduğunun altını çiziyor. Bu pazar için
destekli yaşam merkezleri, dinlence faaliyetleri ve teslimat servisleri yeni fırsatlar için elverişli olan
alanlar.

Püf Noktası
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‘’Araştırmalar”ın Ötesinde Düşünmek
Çoğu zaman fırsatlar geleneksel araştırma fikirlerinin ötesine geçen aktivitelerde bulunan
girişimciler için ortaya çıkar. Girişimciler kendileri ve işleri için fırsat sunabilecek trend ve
değişimler için gözlerini ve kulaklarını açık tutarlar. Aşağıdakiler ise fırsatları tanımanızda
size yardımcı olabilecek diğer davranışlardan bazıları:

Püf Noktası
Sadece gözlemleyerek pek çok
şey görebilirsiniz. 		
		
—Yogi Berra

İnterneti Kullanın—Çevrimiçi bilgi, pek çok endüstrideki son bilgiler için
büyük bir bilgi kaynağı niteliğindedir. Girişimciler internet üzerinde yeni
trendleri belirlerler, elektronik ilan panolarında bilgi alışverişinde bulunurlar ve
pek çok e-ticaret sitesinde alışveriş yaparlar. Yararlı çevrimiçi kaynaklar fasttrac.
org ile Kauffman Vakfı’nın entrepreneurship.org sitesini de içerir.

Sürekli okuyun—Neyin farklı, yeni ve ilginç olduğunu bulmak için, kendi
endüstriniz dışındaki yayınlarla birlikte yerel pazarlardaki toplumla ilgili gelişmeleri ve
trendleri ele alan büyük şehir gazetelerini ve yerel ticari yayınları okuyun.
Çevrenizde olup bitenlere duyarlı olun—Bu tekniğin sırrı kendini tekrarlayan konseptler
ve yeni ürün, servis veya pazarlara yol açabilecek trendler için medyayı, interneti ve
mesleki gazeteleri izlemektir.
Kişisel bir ağ oluşturun—Başarılı girişimciler iş yaşamları boyunca akıl hocası ve
danışman olarak hizmet vermek üzere insanlardan oluşan bir ağ kurarlar. Bu ağ işin pazarı
veya endüstrisi hakkında öngörü ve bilgi sağlar. Böyle bir ağı endüstriyel ve ticari birlikler,
ticari örgütler, hizmet sağlayıcıları ile etkileşimler (muhasebeci, avukat ve bankacılar),
tedarikçiler ve kilit müşteriler aracılığı ile oluşturabilirsiniz.

c
-

Endüstri Trendleri

Sayfa 15-16 Modül 1’deki Çevre Araştırmanızda hangi trendleri tanımladınız?

Bunlardan hangileri daha fazla araştırmaya değer görünüyor?

İşinizi hangi yerel trendler etkileyebilir?
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Mevcut		
Ürün/
Hizmet

Yeni Ürün/Hizmet

Mevcut
Pazar

Pazara
Yayılma

Ürün/Hizmet
Hattını Genişletme

Yeni		
Pazar

Pazarı
Genişletme

Yeni Ürün
Geliştirme

Pazara Yayılma (Mevcut Ürün/Hizmet, Mevcut Pazar)
Bir işi kendi pazarında daha güçlü bir giriş yaparak büyütmek
genellikle işletmenin büyüme yolunda attığı ilk adımdır.
İşletmenizin mevcut pazarları ile olan tecrübeniz bu büyüme
stratejisinin kullanılması ile başarılı olma oranını arttırır. Usta
girişimciler henüz keşfedilmemiş olan satışları dikkatlice
değerlendirirler.

Büyüme
Analizi

1. 	 Büyüme Göstergelerin
Değerlendirme
2. 	 Endüstri Potansiyelini
Değerlendirme
3. 	 Büyüme Fırsatlarını
Tanımlama ve Eleme
– Pazara Yayılma
– Pazarı Genişletme
– Ürün/Hizmet Hattını Genişletme
– Yeni İş Geliştirme
4. Pazar Potansiyelini Belirleme

Pazara Yayılma Fırsatları’ndaki sorulara verilen yanıtlar büyüme
fırsatlarının hala pazara yayılma yolu ile var olduğunu
gösteriyorsa, satışlara engel olan iç unsurları yok etmek, mevcut
müşterilere daha fazla satmak, tanıtım ve satış faaliyetlerini
yükseltmek veya halihazırdaki hedef pazarlarınızdaki yeni
müşterilere satış yapmak için yeni yollar keşfedin. Bu büyüme
stratejisi özellikle başlangıç ve ilk aşama seviyelerindeki işletmeler için uygundur. Mevcut
müşteri memnuniyetini korumak, yenilerini bulup çaba göstermekten daha kolay ve daha
az maliyetlidir. Bir girişimcinin pazara yayılma hedefi örneği için FMSI’nin sonraki sayfadaki
hikayesini okuyabilirsiniz.

cesur bir hedef
Financial Management Solutions, Inc. (FMSI) gelecek yılda gelirlerini iki
katına çıkarmak için etkinliğini arttırıyor. Veznedar çalışma saatlerinin
programlanması, maliyetlerin düşürülmesi ve üretkenliğin arttırılması
konularında bankalara ve kredi birliklerine performans-yönetim bilgi
servisleri sağlayarak yardımcı olan Atlanta şirketinin kurucu ortaklarından
W. Michael Scott bunun ‘’cesur, ancak uygulanabilir bir hedef’’ olduğunu
söylüyor.
FMSI son iki yıldaki mevcut müşterilerine neden FMSI’yi seçtiklerini soran bir
araştırma yapmayı planlıyor. Bu bilgi girişilen mücadelenin yürütülmesinde
ve FMSI’nin ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılacak.
FMSI yeni ‘’büyük, cesurca hedef’’ ine daha da iyi hazırlanmak amacıyla, yılsonundaki sihirli rakamı
yakalamak için gerekli olan birbirinden ayrı ve seviyeleri gittikçe artan adımları detaylandıran resmi
bir satış planı oluşturdu. Planın bir parçası olarak her satıcı ne yapacağını biliyor –bunlara potansiyel
müşterilerle yapılacak telefon konuşmaları ve her ay için gerekli olan gösteri ve kapanışların sayısı
da dahil–.
Yine de Scott mevcut müşteri tabanının önemini biliyor. ‘’Mümkün olduğunca başarılı müşterilere
ihtiyacımız var, çünkü bu bizi de başarılı kılıyor.”
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Pazara Yayılma Fırsatları

Büyümeyi pazara yayılma üzerinde yoğunlaşarak değerlendirip değerlendirmemeyi belirlemenize yardımcı
olması bakımından aşağıdaki soruları yanıtlayın.
Satışlar geçmiş yıla oranla artış gösteriyor mur?
İki yıl öncesine oranla?  Evet  Hayır

 Evet

 Hayır

Üç yıl öncesine oranla?

 Evet  Hayır

Satış büyümesi trendiniz nedir ve endüstrinizdeki sayış büyümesi trendi ile kıyaslandığında durumu nedir?

Pazar payınız nedir (biliniyorsa)? Pazar payınız artıyor mu azalıyor mu? Arttırılabilir mi?

Pazarınızda henüz ulaşmadığınız ilave müşteriler var mı ve bunları hedef kitleye dahil edebildiniz mi?

Mevcut müşterilere satışları nasıl arttırabilirsiniz?

Mevcut pazarınızdaki müşterilere daha fazla nasıl satış yapabilirsiniz?

Pazarı Genişletme (Mevcut Ürün/Hizmet, Yeni Pazar)

Mevcut müşterilere ve pazarlara satışların en üst seviyesine ulaştığını düşünüyorsanız, pazarınızı
genişletmek çekici bir stratejidir. Bir restoran sahibi işine yeni bir pazarı—özel yemek servisi
(catering) hizmetini de katarak büyüme sağladı. Aynı zamanda yerel bakkaliyeler yoluyla kişiye
özel tatlı ürünleri de satarak üçüncü bir pazara girmeyi de düşünüyor.

c
-

Pazara Yayılma Fırsatları

Aşağıdaki soruları yanıtlamanız büyümek için yeni pazarlara yayılmayı ele alıp almamanız gerektiğini
belirlemede size yardımcı olacaktır. Şu anda hangi pazarlara ulaşıyorum?

Ürün/hizmetlerim için mevcut diğer pazarlar hangileri?

Hangi potansiyel pazarlara erişim daha kolay?

Hangi potansiyel pazarlar en iyi satış ve büyüme fırsatlarını sunuyor?
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Bilginiz, tecrübeniz ve bağlantılarınız ışığında hangi pazarlara ulaşmanızın daha kolay
olacağını düşünün. Eski konutları satın alan, baştan tasarlayan ve sonrasında ya tekrar satan
ya da kiraya veren bir mülkiyet yönetim şirketindekiler içinde oldukları pazarı dikkatlice
analiz ettiler. Yeteneklerini gayrimenkul ticaretinde de kullanabileceklerini fark etmelerinin
ardından eski ofis binalarını satın alıp, tekrar tasarlayıp ofis alanı olarak kiraya vermeye
başladılar.
Nakit akışı&karlar ve/veya büyümeyi dış kaynaklar ile finanse etme kabiliyeti, genellikle
yeni pazarlara açılmak için gereklidir. Reklam ve pazarlama girişimleri genellikle
maliyetlidir. Bunun yanında iletişim, teknoloji ve taşımacılık alanlarındaki ilerlemeler
sayesinde girişimciler önceden keşfedilmemiş pazarlara yerelden küresele tüm düzeylerde
girmişlerdir. Gary ve Trish Walker ve şirketleri Magic Touch Temizlik, dikkatlerini yeni bir
pazarda yoğunlaştırınca başarıyı yakaladılar.

işletme şuurunu kavramak
Gary ve Trish Walker, Magic Touch Temizliğin sahipleri. Firmalarını ticari bir
bakım, temizlik şirketi olarak kurdular. Zamanla kullandıkları temizlik
malzemelerinin sağlık tehditlerine yol açtığını fark ettiler. Aynı zamanda
işlerini kalabalıktan uzak bir yerde yürütebilmek için bir fırsatları olduğunu
da fark ettiler. Yürüttükleri bazı endüstri araştırmaları sonucu işlerini
farklılaştırmak ve müşteriler, toplum ve çevre için iyi bir şeyler yapabilmeleri
için bir yol olduğunu gördüler.
‘’Yeşili koru’’ nun standart bir söylem olmasından çok önce, Gary ve Trish işlerini yalnızca çevre
dostu temizlik malzemelerini kullanma yolunda dönüştürdüler. Magic Touch Orta-batı’da tümüyle
çevre dostu olan tek şirket. Ürünler sadece çevre için iyi değil, aynı zamanda Magic Touch
çalışanları ve müşterileri için de güvenli.

Ürün/Hizmet Hattında Büyüme (Yeni Ürün/Hizmet, Mevcut Pazar)
Ürün hattını genişletme stratejisi ile büyüme, mevcut pazara yeni veya bütünleyici ürünleri
geliştirmeyi ve sunmayı kapsar. Müşteriler zamanla değişikliğe ihtiyaç duyar. Girişimcinin
müşteri ihtiyacı algısı tecrübe ile birlikte artar. Bir girişimcinin ‘’Satış yapmaya,
müşterilerimin istediklerini düşündüğüm şeyi satarak başladım ve kendimi onlara
istedikleri şeyi satarken buldum’’ sözleri başarılı girişimcilerin önemli bir meziyetini
yansıtmaktadır – müşterileri dinlemek ve onlara yanıt vermek.
Mevcut müşterileri dinlemeye ek olarak pazardaki tecrübeniz yeni müşterileri tatmin
etmek veya diğer müşteri problemlerini çözmek için ürünlerinizi veya hizmetlerinizi
geliştirmenize olanak sağlar.
Ürününüze bir hizmet bileşeni eklemek müşteri ihtiyaçlarını
daha iyi karşılamanıza imkan verir. Teslimat, montaj, kurulum
ürün eğitimi gibi hizmetler katma değer sağlarlar. Küçük bir
bilgisayar perakendecisi ve parça dükkanı kendini kısa zamanda
bilgisayar tamiri işinde buluyor. Müşterileri ile kurdukları ilişkinin
bir sonucu olarak bir şeyler yanlış gittiğinde müşterinin aradığı
ilk yer oluyorlar.

Püf Noktası
Müşterilerin taleplerini değerlendirin.
Talebi yapan müşterinin içtenliğini ve
güvenirliğini dikkate alın. Bu işle
uğraşmak için yeterli talebi elde edip
etmediğinizi görmek amacıyla aynı
talebi diğer müşteriler üzerinde de
deneyin.
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Yeni ve yenilikçi ürünler için yaptığınız araştırmalar yeni bir şey keşfetmenize sebep olabilir.
Buluşlar hakkında uyarı niteliğinde bir ifade şudur: yeni buluşlar büyüme için genellikle zayıf bir
araçtır, çünkü araştırma ve geliştirme maliyetleri yüksektir ve pazarlanması son derece güçtür.
Her başarılı buluş için, karlı bir ürün olmak adına binlerce buluş başarısız olmaktadır. Sunulan yeni
ürünlerin kendi geliştirdiğiniz ve ürettiğiniz ürünler olması gibi bir zorunluluk yoktur. İyi bilinen
bir ürün veya hizmet için lisans verme (veya dağıtım) haklarını satın almak da mevcut
müşterilerinize yeni bir şeyler sunmak ya da yeni pazarlara girmek için bir yol olabilir. Lisans
verme pek çok avantaj sunar. Çoğu durumda, algılanan değerden ötürü benzeri lisanssız
ürünlerden daha yüksek ücretler talep edebilirsiniz.
Lisans verme fikirleri için güzel bir kaynak da girişimcilerin distribütörler ve satış temsilcileri ile
potansiyel lisans verme fırsatları ve pazar trendleri hakkında bilgi alabilmek amacıyla
buluşabildikleri ticari gösteriler ve birlik toplantılarıdır. Kolej ve üniversiteler, şirketler ve kar amacı
olmayan araştırma enstitüleri de lisans verme bilgisi alınabilecek diğer kaynaklardır.
Mevcut pazarınıza yeni bir ürün veya hizmet sunmak, halihazırda tesis etmiş olduğunuz itibar ve
ilişkilerin avantajını da beraberinde getirir. Ek olarak, hedef pazardaki tecrübe ve bilginiz, yeni
ürün veya hizmetin başarılı olma olasılığını önemli ölçüde arttırır. Büyüme ve olgunluk
aşamalarındaki işletmeler bu stratejiyi dikkate alma eğilimindedir.

c
-

Ürün/Hizmet Hattında Büyüme Fırsatları

Arzınızı büyütmek ya da güçlendirmek için yeni veya bütünleyici ürün/hizmetlere ihtiyacınız olup olmadığını
belirlemeye yardımcı olması adına aşağıdaki soruları cevaplayın.
Satışlar sabit mi veya düşüyor mu?

 Evet

 Hayır

Pazar payı sabit mi veya düşüyor mu?  Evet  Hayır
Müşterimden gelen geri bildirim bu trendi açıklama adına herhangi bir işaret gösteriyor mu? Çalışanımdan
gelen geri bildirim?

Son bir veya iki yılda hangi müşteri taleplerini almışım?

Bu pazarlarda rakiplerim ne sunuyor?
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küçük bir değişim

A.D. Morgan Corporation kurucusu ve başkanı Rebecca Smith, ‘’İşinizin uzmanlık alanını ele alırken, onunla
aynı doğrultudaki en yakın varyasyonlarını da göz önünde bulundurun’’ diyor.
‘’‘Küçük bir değişim’ gerçekten basit bir kavram“ şeklinde ekliyor. ‘’Örneğin A.D. Morgan Corporation’ın
uzmanlık alanı ticari ve kamu tesislerinin inşası. Yeni tesislerin inşasına ek olarak, aynı doğrultudaki başka
bir uzmanlık alanı genişletme hamlesi de büyük restorasyonlar için tasarlanmış mevcut tesislerin kullanım
anlayışı.’’
Bu değişim A.D.Morgan’ın hizmetlerini çeşitlendirmesi için bir fırsat yaratmasına nasıl yardımcı oldu? “Çok
kolay,” diye cevap veriyor Smith. “Bu hizmeti mevcut işimize ek olarak bizi ek binalar ve tesislerindeki
restorasyonlar için alıkoyan müşterilere halihazırda sunduğumuzu tespit ettik. Aynı zamanda bu tarzdaki
bir mülk değerleme biçimine, yatırımlarının son durumunu periyodik olarak listelemek ve gelecek için
sermaye arttırma bütçelerinin gelişimine yön vermek için ihtiyaç duyan başka ticari ve kurumsal mülk
sahiplerinin olduğunu da belirledik’’
Smith bu ‘’küçük değişim’’in çok küçük bir sermaye maliyeti gerektirdiğine dikkat çekiyor. “Mevcut
uzmanlık alanımızı kullanarak onu normal şartlarda ana hizmetimiz için hedef pazar niteliğinde olmayan
yeni ve farklı bir müşteri tabanı üzerinde yoğunlaştırdık.”

Yeni İş Geliştirme (Yeni Ürün/Hizmet, Yeni Pazar)
Yeni bir iş geliştirme stratejisi, yeni ürün veya hizmetleri yeni pazarlarda satmak için
mevcut işinizin itibarını veya diğer güçlü özelliklerini kullanmayı kapsar. Bu strateji
genellikle diğerleri tükendiğinde takip edilir. Bir uyarı—yeni ürün ve hizmet geliştirme
uzun bir öğrenme sürecini kapsayabilir ve ürün/hizmet ve pazarların mevcut işinizden ne
kadar uzaklaştığına bağlı olarak kapsamlı bir araştırma gerektirir.

c
-

Ürün/Hizmet Geliştirme Fırsatları

Aşağıdaki soruları, yeni bir iş geliştirmenin sizin için doğru bir strateji olup olmadığına karar vermenize
yardımcı olması açısından cevaplayın. Yeni pazarlara yeni bir ürün/hizmet sunmayı göz önünde
bulundurmamın sebebi nedir? Neyi elde etmeyi umuyorum?

Mevcut ürünlerimin/hizmetlerimin satışını en üst düzeye getirdim mi?
Mevcut ürünlerimin/hizmetlerimin mevcut pazarlara satışını en üst düzeye getirdim mi?
Endüstri çapındaki satışlar sabit veya düşüşte mi?
Çeşitlendirmeye ihtiyacım var mı?
Masrafı ne olur?
Yeni ürün/hizmeti pazara ne kadar hızlı getirebilirim?
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Global Pazar
“Ürün ve hizmetlerde çeşitlendirmeye gitme, kaçınılmaz ticari gerilemeleri atlatarak
büyümeye çalışan girişimci şirketler için oldukça önemlidir’’ diyor Global Products’ın –
promosyon ürünleri, hediyelik eşya ve diğer özel ürünlerin lisansını veren ve satan—
kurucusu, başkanı ve CEO’su girişimci Rebecca Herwick.
“Harley-Davidson® giyim lisansını bizimle yenilemediğinde ürünleri toplam satışımızın
yüzde 30’unu oluşturuyordu, perişan olmuştuk ama yenilmedik’’ diyor Herwick.
Bu kayıptan itibaren tüm ilgi küresel çeşitlendirme üzerinde yoğunlaştı. Global
Products üretim hattını genişletti ve Avrupa’da genişlemek için Almanya’da bir
dağıtım merkezini ve bir yıl sonra Kanada’da başka bir tanesini açtı. Çizim tahtasında da Asya ve
muhtemelen Latin Amerika’da açılması düşünülen dağıtım ve satış merkezlerinin planları bulunuyor.
Beş yıl içerisinde uluslararası gelirler Global Products’ın yıllık gelirlerinin yüzde 6’sına denk gelmeye
başladı. Herwick, şirketinin çeşitlendirme çabalarının, sahip oldukları–‘’aralarında dil sorunları, dünya
kadar evrak işi ve bize stok hedefleri koymamızı gerektirecek geçmişe dönük bir veri eksikliğini de
içeren, yüzleşeceğimiz pek çok engele karşı güçlü dağıtım sistemi sayesinde’’-- sonuç verdiğinin
altını çiziyor.
‘’Küresel genişleme, kafamda canlandırdığım ‘doğal evrim’ den oldukça uzak. Yabancı pazarlarımızın
içine girmek ve oradaki varlığımızı korumak bizim için inanılmaz derecede zor bir deneyim oldu’’ diye
itiraf ediyor Herwick.
“Aynı şeyi yapmayı hedefleyen girişimcilere benim mesajım, basitçe, küresel genişlemenin çok
dikkatlice ve akıllıca yönetilmesi gerektiğidir. Murphy Kanunları’nda ifade edildiği gibi : ‘Eğer bir şey
kötü gidebilirse muhtemelen gidecektir’.”

Diğer Fırsatlar
Bundan önce açıklanan dört temel stratejinin varyasyonları ve kombinasyonları işinizi
büyütmek için bir dizi farklı yol sağlar. Bu fırsatlar ürün veya hizmetiniz için başkalarına
acentelik veya lisans vermeyi, distribütörlükler kurmayı veya diğer işletmeler ile
ortaklıklara gitmeyi kapsar.
Farklı bir pazardaki bir rakibi veya işletmeyi satın almak da sunulan hizmet veya ürünleri
genişletmenin ve mevcut veya yeni pazarlara ulaşmanın farklı bir yoludur. Var olan bir
işletmeyi satın almak size anında müşteri ve görünürlük kazandırır. Ürün ve pazar
geliştirmeye halihazırda büyük miktarda zaman, çaba ve para harcanmış olduğundan
satışlar genellikle çabuk gelir. Sorunların da devralınabileceği
gerçeğine rağmen mevcut bir işletmenin tesis edilmiş bir müşteri
tabanından gelir akışı sağlıyor olması gerekir.
“Bir büyüme stratejisi olarak bir işletmeyi satın almanın başarılı
olup olmaması büyük oranda satıcının sonunda işletme için ne
kadar ödediğine bağlıdır. Bir işletmenin gerçek değeri ve
gelecekteki karlılık potansiyelinin belirlenmesi zor olabilir.
İşletmenizin veya başka bir işletmenin değerinin nasıl
belirleneceğinin anlaşılması, kendiniz ve potansiyel stratejik
ortaklarınız, borç verenleriniz ve yatırımcılarınız için kritik
bilgiler sağlayabilir. Bir işletmenin değerinin biçilmesinin
Bir İşletmenin Satın Alınmasında Dikkate Alınanlar. birden fazla yolu vardır; bu süreç yetkin bir uzmanın yardımını
Herhangi bir işletmeyi satın almadan önce tüm kişisel iş
gerektirir. Bu bilgi ile belirli büyüme fırsatları hakkında bilinçli
avantajlarını ve dezavantajlarını tartın.
kararlar alabilirsiniz.
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Potansiyel büyüme fırsatlarını tanımlama yöntemlerini işinize uygulamak için Büyüme
Fırsatları Üzerinde Fikir Üretme ve Eleme’yi kullanın.

c
-

Büyüme Fırsatları üzerinde Fikir Üretme ve Eleme

Adım 1 Büyüme Fırsatları Üzerinde Fikir Üretmek. Fikir üretme adımında yaratıcılığınızı arttırmak
için bu seferlik fikirlerin değerlendirilmesini bir kenara bırakın. Her kategoride üretebildiğiniz kadar
çok fikir üretin.
a. Pazara Yayılma (Mevcut Ürün/Hizmet, Mevcut Pazar) Mevcut müşterilere nasıl daha fazla satış
yapılabilir? Mevcut pazarda nasıl daha çok müşteriye ulaşılabilir?

b. Pazarı Genişletme (Mevcut Ürün/Hizmet, Yeni Pazar) Sunulan mevcut ürün ve hizmetler için hangi
hedef pazarlar mevcut?

c.	
Ürün/Hizmet Hattını Genişletme (Yeni Ürün/Hizmet, Mevcut Pazar) Müşterilerin ilgilendiği yeni
veya bütünleyici ürün/hizmetler hangileri?

d. 	Yeni İş Geliştirme (Yeni Ürün Hizmet/Yeni Pazar) Yeni pazarlara hangi yeni ürünler/hizmetler
sunulabilir? Bunları tanımlamada bilgi ve uzmanlığınızı göz önünde bulundurun.

e. Diğer (a-d’nin uzantıları) İşiniz yukarıdaki kavramların lisans verme, ortaklık veya acentelik kurma
gibi uzantılarından hangileri için hazır?
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Büyüme Fırsatları Üzerinde Fikir Üretme ve Gözden Geçirme devamı

Adım 2 Vizyon, misyon ve hedeflerinize uymayan fırsatları eleyin. Listenizi daha eleştirel bir
gözle tekrar gözden geçirin ve hangi fırsatların işinizin vizyon, misyon ve hedefleri ile daha tutarlı
olduğunu dikkate alın. S.51’de uyan fırsatları sıralayın.

Adım 3 Sayfa 38-39’daki büyüme göstergeleri ile eşleştirmek üzere fırsatları gözden geçirin.
Adım 2’den sonra kalan fırsatlar için, işletmenizin mali gücü ve büyüme aşamasına hangilerinin
uygun olduğunu dikkate alın. Bu fırsatları aşağıda sıralayın.

Adım 4 Pazar potansiyelini araştırmak ve belirlemek için büyüme fırsatı(ları)nı tanımlayın.
Kalan fırsatların listesinde pazar potansiyeli için değerlendirilmek üzere yeterli düzeyde ilgi
duyduklarınızı tanımlayın. Sonrasında yürüteceğiniz pazar araştırması pazar potansiyeli için bu
fırsatları değerlendirmenize imkan sağlayacaktır.

Pazar Potansiyelini Belirleme

Bir fırsatın işinizin vizyon, misyon ve mali göstergeleri ile uyuştuğu kanısına
vardığınızda, belirli kilit unsurları test ederek bunun pazar potansiyelini
değerlendirmeye hazırsınız demektir. Pazar araştırması şu hususları daha kesin
bir şekilde değerlendirmenize olanak sağlayacaktır:

Büyüme
Analizi

1. 	 Büyüme Göstergelerinin
2. Endüstri Potansiyelinin
3. 	Büyüme Fırsatlarının
Tanımlanması ve Elenmesi
4. 	Pazar Potansiyelinin
Belirlenmesi
– Rekabet Kabiliyeti
– Fırsatın Süresi
– Büyüme Potansiyeli
– Riskler/Ödüller

Rekabet kabiliyeti—Hangi fırsat bir fiyat/maliyet avantajına veya farklılaştırıcı
unsura dayalı olarak size piyasada en etkin biçimde rekabet edebilme
potansiyelini sunuyor? Bu rekabet avantajı bileşenleri Modül 3’te ele alınacaktır.
Etkin bir biçimde rekabet edemeyecekseniz, sizi zor bir süreç bekleyecektir.
Gelecek başarılarınız için güçlü olduğunuz yönlerinizi arttırın.

Fırsatın Süresi—Fırsatın süresi onu yakalamanıza ve mükafatlarını toplamanıza
yetecek kadar uzun olacak mı? Çekiciliğin belirlenmesinde süre çok önemlidir.
Örneğin, değişen bir demografi gibi uzun süreli trendlere dayalı yeni bir ürün
veya hizmet uzun süre açık kalan bir fırsat penceresi sunar. Son moda trendler
gibi geçici bir meraka dayalı bir fırsat ise uzun ömürlü olmaz. Ele alınması gereken başka
bir husus ise rekabet piyasayı sarmadan önce ne kadar vaktiniz olduğudur.
Büyüme Potansiyeli—Pek çok durumda, anlık mükafatlardan ziyade uzun vadeli büyüme
bir fırsatı diğerinden daha çekici kılar. Girişimci, minimum büyüme potansiyeline sahip
mevcut ürünleri satmaya çalışmaktan çok yeni bir ürünü büyüyen bir alana sunmaya karar
verebilir. Peki satış potansiyeli bununla uğraşmaya değecek mi? Küçük bir pazarı kontrol
ediyor olabilseniz bile bu harcadığınız emeğin karşılığını vermiyor olabilir.
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Püf Noktası
İşi genişletmenin bir riski
dikkatinizi ana
faaliyetlerden
uzaklaştırmaktır.

Eylem Adımı 2.4 Büyüme Fırsatlarını Değerlendirmek’te işinizle ilgili bir büyüme fırsatları
değerlendirmesini dolduracaksınız. Programın sonraki aşamalarında, mali modüllerde, büyüme
stratejinizin mali potansiyelini belirleyerek bu değerlendirmeye devam edeceksiniz.

Pazar Araştırması Yürütme
Bu modülde, daha önce, interneti, meslek yayınlarını tarayarak, bayiler ve
diğer girişimciler ile konuşarak ve müşterilere anketler düzenleyerek büyüme
fırsatlarını tanıma yollarını ele aldınız. Pazar araştırmasının sürekli devam
eden bir süreç olduğunu unutmayın. Bu yalnızca ilgi çekici ya da ‘’bilinmesi
faydalı’’ bir konu değil, sürdürülebilir bir başarı elde etmeniz için vazgeçilmez
bir konudur. Önemli olmasından ötürü şimdi iş planlama sürecine ve iş
planının hazırlanması için pazar araştırma tekniklerine ve kaynaklarına –bu
programın devamında ihtiyaç duyacağınız vasıflar—bir göz atacaksınız. Pazar
araştırması yoluyla içgüdüleriniz yerine istatistiklere dayalı kararlar
alabileceksiniz.

Püf Noktası
Araştırmanızı yürütmek
için erken davranın.
Genellikle tahmin
edilenden daha fazla
zaman alır.

Pazar araştırması, basitçe, pazar fırsatlarından faydalanmak veya bir pazarlama sorununu çözmek
amacıyla verilerin toplanması, yorumlanması ve bir rapor haline getirilmesi sürecidir.

Pazar Araştırma Süreci

Şu ana kadar işiniz hakkında bilinçli kararlar almak için değişik türdeki bilgilere ihtiyacınız olduğunun
farkına varmışsınızdır. Aşağıdaki adımlar pazar araştırma sürecinize hızlı bir başlangıç yapmanıza
yardımcı olacaktır.
Araştırma Hedeflerini Belirleme
Araştırma sürecinin ilk adımı genellikle atlanılan araştırma hedeflerinin belirlenmesidir; ancak bu
araştırma girişiminizin başarıya ulaşmasında önemli bir adımdır. Bu adımda harcanacak zaman, gerekli
araştırma türlerini belirlemenizde size yardımcı olarak sürecin ilerleyen safhalarında size saatler
kazandırabilir. Araştırma hedefiniz işiniz için belirli bir büyüme fırsatını değerlendirmek ise, özellikle bu
fırsatın çekiciliğini belirleyecek olan fırsat ve değişkenler hakkında sorular sorabilirsiniz. Örneğin, bölgesel
veya ulusal bir pazarın dışına genişlemeyi düşünüyorsanız, böyle bir stratejinin başarılı olma ihtimalini
etkileyecek olan değişkenler hangileri olacaktır? Genel olarak pazarın bu genişlemeye göstereceği
muhtemel tepki ve örgütünüzün böyle bir planı uygulayabilme kabiliyeti gibi hem iç hem de dış
değişkenlerin incelenmesi gerekir.
Bir araştırma hedefi, ispat etmeye çalıştığınız bir önerme şeklinde çerçevelendirilebilir. Mesela bir büyüme
fırsatının –bölgesel bir pazardan ulusal bir pazara geçip geçmeme—araştırılmasındaki araştırma hedefiniz
‘’Bölgesel bir pazardan ulusal bir pazara geçmek satışları yüzde 35’ten fazla bir oranda arttıracaktır’’
olabilir. Sonrasında bu önermeyi (veya tersini) kanıtlayacak olan araştırmayı tasarlayabilirsiniz.
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Veri Toplanması ve Analizi
Araştırma hedefini netleştirip bir önerme şekline dönüştürdüğünüzde, araştırma önermenizi
ispat etmek için gerekli bilgi türlerini belirlemeye ve bunları toplamaya hazırsınız demektir.
Pazar araştırması iki geniş kategoriyi kapsar: birincil ve ikincil. İşiniz için her ikisini de
yürütmek isteyeceksiniz. Önce bilgiyi veya toplanmış olan veriyi tanımlamak için ikincil
araştırmayı kullanabilirsiniz. İkincil araştırmaya internet, kütüphaneler ve ticari kurumlar yolu
ile erişilebilir. Son derece faydalı olmasının yanında, ikincil araştırma, özellikle müşteri
tepkileri ve ürün veya hizmetinizin geçerlilik kazanması gibi işinizin başarıya ulaşması için
son derece önemli olan konularda gerekli tüm bilgiyi sağlamayacaktır.
Birincil araştırma ise müşterilerin veya rakiplerin gözlenmesi veya onlarla iletişime geçilmesi
yoluyla elde edilir. Bulduğunuz ikinci araştırma bilgilerinin niceliğini ve niteliğini dikkate
almaksızın kendi birincil araştırmanızı yürütmeniz gerekecektir.
En değerli pazar araştırmalarınızın bir kısmı evinize yakın ve mevcut işletmeniz içerisinde
yürütülecektir. Mevcut müşteri tabanınızı analiz etmek ürün ve hizmetlerinizi kimin satın alıp
almadığını belirlemenize yardımcı olacaktır. Mali verilerinizin bir analizi satış ve büyüme
trendlerinizi size gösterecektir.
Sayfa 49-50’deki Büyüme Fırsatları Üzerinde Fikir Üretme ve Eleme’nin 4. Adımında
tanımladığınız büyüme fırsatı için, kendi pazar araştırma sürecinizi tamamlayın.

c
-

Pazar Araştırması Süreci

Önce örneği değerlendirin. Sonrasında düşündüğünüz büyüme fırsatı için pazar araştırma sürecini planlayın.

ÖRNEK

Mühendislik danışma firması, büyüme fırsatı üzerine araştırma
a. Araştırma önerme(leri) geliştirin. Neyi ispat etmek istiyorsunuz? 				
Bölgesel bir pazardan ulusal pazara geçiş satışları yüzde 35’ten fazla bir oranda arttıracaktır.
b. Her bir araştırma önermesi için, önermenin veya aksinin ispat edilmesi bakımından oluşturulan
bir soru listesinde gerekli olacak bilgiyi tanımlayın.
İkincil kaynaklar

Bölgesel pazardaki satışlar ne düzeydedir? Ulusal pazardaki satış potansiyeli nedir? Ulusal
pazardaki rakiplerin sayısı ve gücü nedir? Bölgesel ve ulusal düzeydeki satış büyümesi
potansiyeli nedir? Bir bütün olarak endüstrideki büyüme durumu nedir? Bu genişleme
stratejisini uygulamak için sahip olduğum mali ve beşeri kaynaklar neler?
Birincil Kaynaklar

Mühendislik danışma firmasının muhtemel yeni alanlardaki hedef kitlesi arasında şunları sorun:
• Yukarıdaki konsept önermede ifade edilen mühendislik danışma firmasından danışmanlık
hizmetleri satın alma olasılığınız nedir?
• Genellikle bir mühendislik danışma firmasını nasıl seçersiniz?
• Genellikle kararları kim alır? Nihai seçimi kim yapar?
• Bir mühendislik danışmanlık projesinin başarılı olup olmadığının belirlenmesinde en önemli etken
nedir? İkinci önemli etken nedir?
• Bir mühendislik danışmanı olarak şu anda kimi kullanıyorsunuz?
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Pazar Araştırması Süreci devamı

Pazar Araştırması

a. Araştırma öneri(leri) geliştirin. İspat etmek istediğiniz nedir?

b.	Her bir araştırma önermesi için, önermenin veya aksinin ispat edilmesi bakımından oluşturulan bir soru
listesinde gerekli olacak bilgiyi tanımlayın.
İkincil Kaynaklar

Birincil Kaynaklar

Toplanacak Veri
Potansiyel büyüme fırsatlarını değerlendirmek için yürüttüğünüz pazar araştırmanızda,
müşterilerinizi araştırma ihtiyacı duyacaksınız. Aynı zamanda rekabet ortamınızı net bir
biçimde anlıyor olmanız gerekecek. Bu bilgi iş planlama sürecinizde size yardımcı olacaktır
ve işiniz hakkınızda bilinçli kararlar verebilmeniz için kilit bir rol oynamaktadır.
Müşteri Profili
Müşteri profili hizmet vermekte olduğunuz veya hizmet vermeyi
planladığınız kişiler hakkında size net bir resim sunar. Bu bilgi
pazarlama stratejinizi, tanıtım tasarımlarınızı ve satış taktiklerinizi
Hedef market pazarlama yolu ile
yönlendirmenizde size yardımcı olur. Örneğin, ürününü hangi tür
ulaşılabilen bir müşteri grubudur.
oyuncuların almasının daha olası olduğunu belirlemeye çalışan bir
Müşteri profili bu grubun ortalama
tenis raketi imalatçısı, bu pazardaki müşteri segmentlerini
bir üyesinin resmidir.
karakterize etmek isteyecektir. Bu imalatçı müşterilerin
demografilerini, müşterilerin raketlerini nereden satın aldıklarını, ne
kadar sıklıkla tenis oynadıklarını, ne sıklıkla yeni bir raket aldıklarını, ne kadar ödediklerini,
onları bir raketi diğerine tercih etmeye nelerin teşvik ettiğini ve daha fazlasını bilme
ihtiyacı duyar.

Püf Noktası

Müşteri profili genellikle müşterilerin neden satın aldıklarını ve yaşam tarzlarındaki
tercihleri belirlemeye yardımcı olan müşteri demografilerini, satın alma alışkanlıklarını ve
psikografik karakteristiklerini kapsar. Firmadan-müşteriye pazarlar (B2C) için müşteri
demografisi verilerini araştırmak için standart araç posta kodlarıdır. Endüstri kodları (NAICS
ve SIC) size firmadan-firmaya (B2B) pazarlar ile ilgili bilgi verir. Eylem Adımı 2.2 Müşteri
Profili Geliştirmek’te müşteri profilinizi tanımlayacaksınız.
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Rekabet Profili
Çeşitli büyüme fırsatlarının satış potansiyelini değerlendirmek amacıyla, rakipler hakkında
mümkün olduğunca çok şey öğrenmek isteyeceksiniz. Bu modülde rekabet yönünüzün
genel bir analizini yapacak ve Modül 3’te rekabet avantajınızı tanımlayarak devam
edeceksiniz.

Püf Noktası
Ürün veya hizmetinize
rakip olmadığını ispat
edebilirsiniz, bu
muhtemelen bir pazarı
olmadığı anlamına gelir.

Püf Noktası
İşiniz için gelecekteki
olası rakipleri belirlemek
adına ortaya çıkan
trendleri gözden geçirin.

Doğrudan Rekabet—Herhangi bir işletme için doğrudan rekabet aynı hedef
pazarda benzer ürün ve hizmetleri satan unsurları kapsar. Home Depot® ve Lowe’s®
ev dekorasyonu pazarında doğrudan rakipler. H&R Block® ve Jackson Hewitt® da
vergi öncesi işlemler pazarında doğrudan rakip konumundalar.
Özellikle günümüzde, doğrudan rakipler birer işletme olarak aynı coğrafi bölgelerde
konumlu değillerdir. Pek çok işletme ürün ve hizmetlerini satmak için interneti,
posta siparişlerini, telefon satışlarını veya internet sitelerini kullanmaktadır.
Dolaylı Rekabet—Dolaylı rakiplerin tanımlanması çok daha güç olabilir. Dolaylı
rakip, ana ticari faaliyet olarak farklı ürün ve hizmetleri satar, ancak sizin ürün veya
hizmetinizin boşluğunu da doldurabilir. İşletmeniz diğer küçük işletmelere
pazarlama danışmanlığı sağlıyor ise en muhtemel dolaylı rakipleriniz diğer
pazarlama danışmanlığı firmalarıdır. Peki ya satış sürecinin bir parçası olarak
müşterileri ile pazarlama hususunda görüşen özel ürün ve yazılı reklam işletmeleri,
ya da ücretsiz olarak pazarlama danışmanlığı sunan, kar amacı gütmeyen bir kamu
kaynağı? Rakiplerinizin sayısı sandığınızdan fazla olabilir.

Dolaylı rakipler aynı zamanda, özellikle ev temizliği, bahçe bakımı ve yemek hazırlama gibi
ürün ve hizmetleri kendi kendilerine temin edebilen veya sıkıntılı ekonomik dönemlerde
bu ihtiyaçlarından feragat eden müşteriler de olabilir.
Gelecekteki Rekabet—Girişimciler her zaman başka bir şirket mevcut ürünleri için
kendileri ile rekabete girişmeden önce ne kadar zamanları olduğunu dikkate almak
zorundadır. Bugün itibariyle pazarda bir avantajınız olabilir, fakat bu mutlaka diğerlerinin
dikkatini çekecek ve rekabetçi bir strateji ile karşı hamleyi yapacaklardır. Aynı zamanda
müşterilerin gelecekteki ihtiyaçlarını tahmin ederek de kar sağlayacaksınız. Zamanla
müşterilerinizin ihtiyaçları değişebilir. Rekabet stratejinizin onların değişen ihtiyaçları ile
daha uyumlu olması pazar payınızı arttıracaktır.
Eylem Adımı 2.3 Doğrudan, Dolaylı ve Gelecekteki Rekabeti Analiz Etmek’de Modül 3’de
tamamlanacak daha ayrıntılı bir rekabet analizi için hazırlanmak adına rekabet
durumunuzu tanımlayacaksınız.
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Özet
İşinizi büyütmek için pek çok stratejiden birini seçebilirsiniz. Bu modülde, büyüme
fırsatlarını tanımak için çeşitli yolları inceleyerek değerlendirme sürecinde size yardımcı
olması adına pazar araştırması yürütmeyi incelediniz. İşinizin hazır olduğu büyüme
düzeyini ve türünü belirlemek için işinizdeki kilit göstergeleri değerlendirdiniz, ayrıca
büyüme fırsatlarını vizyonunuz, misyonunuz ve hedefleriniz ile aynı doğrultuda olmasına
bağlı olarak dikkate aldınız. Pazar potansiyelini işiniz için hangi stratejinin en iyisi
olduğunu belirlemek adına değerlendirdiniz.
Unutulmaması Gereken Kilit Noktalar
•

Büyümeyi planlamak iş planlamasının
çok önemli bir parçasıdır ve işinizin
vizyon, misyon ve hedefleri ile tutarlı
olmalıdır.

•

İşinizi ne zaman ve ne şekilde
büyüteceğinizi değerlendirirken
işletmenizin mali gücünü ve büyüme
aşamasını göz önünde bulundurun.

•

Pazarları, endüstrileri, rakipleri ve
müşterileri incelemek size mevcut iş
ortamı ile uyum içinde olmanızda ve
işinizi büyütmek için fırsatları
tanımanızda yardımcı olacaktır.

•

Hangi pazar araştırmasının gerekli
olduğunu belirlemek, araştırma
hedeflerini koymak ve ilgili bilgiyi
toplama işini yürütmek için gerekli olan
zamanı harcamaktan kaçınmayın.

•

Satış potansiyeli, fırsatın sürekliliği, riskler
ve rekabet etme kabiliyetiniz açısından
büyüme fırsatlarını analiz edin.

Modül 3 yürütmekte olduğunuz araştırmaya ve işinize stratejik bir yön geliştirmek için
değerlendirdiğiniz fırsatlara ek olarak size katkıda bulunacaktır.
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Aktivite 2a: İstihdam Hizmetlerinde Uzmanlaşma

Çeşitli büyüme fırsatlarını analiz edin ve hangisinin işiniz için en uygun olduğunu belirleyin.

Talimatlar
Adım 1 İstihdam Hizmetlerinde Uzmanlaşma senaryosunu okuyun. Ian işi ile alakalı bir karar
alma noktasında. Geçici istihdam hizmeti veren şirketini kurmasından beri son üç yılda büyüme
istikrarlı fakat yavaş oldu. Şu anda çoğu mühendislik firması olan küçük ve orta ölçekteki
şirketlerde herhangi bir hafta boyunca çalışan yaklaşık yirmi mühendisi bulunuyor. Ian pazarlama
çabalarını, yaklaşık 500,000 nüfuslu, Chicago’ya iki saat uzaklıktaki bir Orta-batı şehri olan yerel
çevresi üzerinde yoğunlaştırıyor. Buradaki mevcut durum yeni bir ekonomik gerileme gibi görünse
de bazı müşterilerin kısa ve uzun vadeli geçici mühendis aramaktan çok mevcutları işten
çıkarması, bu durumun büyümeyi sınırlandıracağını gösteriyor.
Bir gün meslek odasının öğle yemeğinde, Ian endişelerini uzun yıllardır tanıdığı, kendi imalat
temsilciliği acentesi olan Claire ile paylaştı. Claire’in yorumu ise şöyle oldu: ‘’Bazı zamanlar satışların
çok yavaş olduğunu veya mevcut ürün ve müşteriler ile gerçekleştirdiğim satışların en üst noktaya
ulaştığını hissettiğimde, yeni ürün hatlarını devreye sokarım. Bu bazen satışlarımı gerçekten
hızlandırır’’
Ian ‘’bunun benim için geçerli olacağını zannetmiyorum’’ şeklinde cevapladı. Peki olabilir miydi?
Sonrasında aynı akşam Ian Claire’ın söyledikleri hakkında düşünmeye başladı. ‘’Acaba mevcut
müşterilerime olan satışlar gerçekten üst sınırına mı geldi? Eğer öyleyse ne yapmalıyım?’’ diye
düşündü. ‘’Claire’ın adlandırdığı biçimde ne tür bir ‘üretim hattı’ nı devreye sokabilirim?’’.
Ian istihdam hizmeti sunan şirketini kurmadan önceki on yıllık mühendislik deneyimi üzerinde
düşündü. Ondan önce lise ve üniversitede pek çok sektörde ve şirkette masaları beklemek ve forklift kullanmaktan genel ofis işine pek çok işte çalışmıştı. Kendi kendine ‘’belki de düşündüğüm
kadar kısıtlı değilimdir’’ dedi. Bunların yanında işletme altyapısında, bir pazarlama danışmanı olan
muhasebecisi ve bankacısı gibi kendisine yardım edebilecek uzmanlar da mevcut. Danışman
grubu küçük bir imalat firmasının ve bir sosyal hizmet sağlayıcının sahibini de kapsıyor.

İnternete kısaca bir göz atmak pek çok fikri de beraberinde getirdi. İstihdam firmaları akla
gelebilecek her meslek için mevcuttu. Ian listesine şunları da içerecek şekilde başladı:
Muhasebe/finans
İdari işler/büro işleri
Çağrı merkezi personeli
Müşteri hizmetleri

Elektronik kurulum
Yönetici
İcra
Sağlık Hizmetleri

Konaklama-Catering
Bilişim
Teknoloji
Pazarlama

Perakendecilik
Bilim
Güvenlik
Depoculuk

Bir sonraki oda yemeğinde düşüncelerini Claire ile paylaştı. Claire düşüncelerinin yeni fırsatlar
üretmesinden memnun oldu. ‘’Fakat sadece istihdam işi üzerine mi çalışmak istiyorsun?’’ diye
sordu. Bu üzerinde düşünülecek başka bir konuydu.
Ian evine arabasıyla giderken ‘’Belki de insanları geçici işlere yerleştirmektense onlara iş
bulmaları konusunda yardımcı olabilirim’’ diye düşündü. ‘’Şirketime işe alım hizmeti bileşeni
ekleyerek mühendislere veya diğerlerine iş bulmaları konusunda yardımcı olabilirim. Onlara
özgeçmişlerini yazma ve iş arama konusunda eğitim verebilirim.’’
Ian fikir üretmeye devam etti: ‘’Küçülmeye giden firmalara yeniden işe yerleştirme hizmetleri de
sağlayabilirim. Şu anda çalıştığım şirketlerin bazıları ilk müşterilerim bile olabilir –onlara
yeniden işe yerleştirme danışmanlığı sağlayabilirim. Vay canına! Şimdi bir sürü olasılığım oldu.”
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Aktivite 2a: İstihdam Hizmetlerinde Uzmanlaşma devamı

Adım 2 Büyüme Analizi Haritasını Uygulayın. İstihdam Hizmetlerinde Uzmanlaşma için olası
büyüme fırsatları üzerinde tanımlanan dört geniş kategori için fikir üretin ve aşağıda sıralayın:
a. Pazara Yayılma (Mevcut Ürün / Hizmet, Mevcut Pazar)

b. Pazarı Genişletme (Mevcut Ürün / Hizmet, Yeni Pazar)

c. Üretim/Hizmet Hattını Genişletme (Yeni Ürün / Hizmet, Mevcut Pazar)

d. Yeni İş Geliştirme (Yeni Ürün / Hizmet, Yeni Pazar)

e. Diğer (a-d’nin uzantıları)

Adım 3 Bulgularınızı Tartışın. Küçük gruplar halinde toplanarak her bir büyüme stratejisi
kategorisi üzerinde tartışın. İstihdam Hizmetlerinde Uzmanlaşma için en uygun olanını seçin. Bir
seçeneği diğerine neden seçtiğinizi diğerleri ile paylaşmaya hazırlıklı olun. (Karar vermede yardımcı
olması bakımından bazı varsayımlarda bulunmaya gerek duyabilirsiniz.) Grubun yanıtlarını not
alması ve geri bildirmesi için bir Raportör seçin.
Adım 4 Sayfa 49-50’deki Büyüme Fırsatları Üzerinde Fikir Üretme ve Eleme’yi gözden geçirin.
Bu bölümde ‘İstihdam Hizmetlerinde Uzmanlaşma’ için yeni doldurduğunuza benzer şekilde, kendi
işiniz için olası büyüme fırsatlarını tanımlamak ve değerlendirmek için bir süreç uyguladınız. Bu
faaliyeti tamamladığınıza göre, s.49-50’deki sorulara verdiğiniz yanıtlara ilave etmek veya bunları
değiştirmek isteyebilirsiniz.
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Eylem Adımı 2.1: Endüstri Potansiyelini Değerlendirmek

Endüstri potansiyelini belirlemek için bilgi toplayın.
Bir pazarlama planı hazırlarken tamamlanmak üzere ön endüstri araştırması yürütün.

Talimatlar

Bu eylem adımında bilgi boşluklarını doldurmak, büyüme ve karlılık potansiyeli için endüstrinizi
değerlendirmek amacıyla pazar araştırması yürüteceksiniz. Başlıkları ve birinci sütundaki önerilen soruları
okuyun. Ardından ikinci sütunda bulmak istediğiniz bilgileri sıralayın. Üçüncü sütunda bu bilginin elde
edilebileceği kaynakları tanımlayın. Başlamak için s. 60-61’de Endüstri Araştırması’ndaki kaynaklara
başvurun.
Araştırmanızı yürütürken sadece endüstriniz hakkındaki bilgileri toplamayın. Bilginin siz ve işiniz için ne
ifade ettiği hakkında çıkarımlarda bulunun. Kalıplar arayın, birbirleri ile nasıl uyuştuğunu görün ve bu
bilgiyi işiniz hakkındaki mevcut bilginiz ile bütünleştirin.

Sorular

Bilgi

Bilgi Kaynağı(ları)

Mevcut Büyüklük

Bu ürün/hizmet için 									
endüstrinizin mevcut										
büyüklüğü nedir? Ulusal, 										
bölgesel, eyalet ve yerel 										
düzeylerdeki büyüklük 										
nedir? Yıllık kaç dolar 											
harcanıyor ve/veya yıllık 										
kaç birim tüketiliyor?

Büyüme Potansiyeli

Endüstri büyüyor mu ve 											
eğer öyleyse nasıl bir 											
oranda? İstikrar mı 											
kazanıyor yoksa düşüşte mi?

Karlılık Karakteristikleri									
Endüstrideki genel brüt 											
satış karları nedir?
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devamı

Bilgi Kaynağı(ları)

Endüstri Trendleri

Endüstrideki trendler 										
nelerdir? Teknolojinin											
işiniz üzerindeki etkisi 											
nedir?

Yukarıdaki araştırmanıza dayalı olarak endüstriniz aradığınız satış ve kar hedeflerine
ulaşmanızda sizin için bir fırsat sunuyor mu? Cevabınızı açıklayın.
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Endüstri Araştırması

Endüstri araştırmanıza endüstrinizin Kuzey Amerika Endüstri Sınıflandırma Sistemini (NAICS) veya
Standart Endüstri Sınıflandırması (SIC) kodunu tanımlayarak başlamak isteyeceksiniz. Bir NAICS veya
SIC kodunu bulmak için Birleşik Devletler Sayım İdaresi NAICS internet sitesi www.census.gov/epcd/
www/naics.html’i ziyaret edin. Endüstrinizi açıklayan sayfanın sol tarafındaki arama kutusuna anahtar
bir sözcük girin veya NAICS to SIC / SIC to NAISC butonlarına tıklayarak kodlara göz atın.
İlgili endüstri kod(ları)nı bulduğunuzda, Birleşik Devletler Ekonomik Sayım’ı ve ilgili raporları endüstri
istatistiklerine ulaşırken yardımcı birer kaynak olarak kullanın. Bu kodları aynı zamanda bazıları
aşağıdaki endüstri türleri şeklinde gruplanan diğer endüstri bilgilerine erişim için de kullanabilirsiniz:
İmalat—İmalat & Dağıtım ABD tüm imalat ve toptan satış endüstrileri hakkında istatistiksel bilgi ve
bu pazarlardaki lider firmaların bilgilerini sağlar. Yıllık İmalatçılar Araştırması, www.census.gov/mcd/
asm-as1.html internet adresinde mevcuttur ve daha detaylı istatistik sağlar.
Restoranlar—Ulusal Restoran Birliği bir Restoran Endüstrisi Tahmini ve Quickservice (Çabuk Servis)
Restoran Trendleri’ni kapsayan bir dizi kaynak yayınlar. Restaurant.org’da online olarak faaliyete
geçin.
Hizmet İşletmeleri—Sayım İdaresi www.census.gov/econ/www/servmenu.html adresinde yıllık
Hizmet Yıllık Araştırması’nı online olarak oluşturmaktadır. Pek çok ticari dergi ABA Banking Journal,
Best’s Review of Life & Health (Sigorta) ve Spa Management gibi özel hizmet endüstrisi sektörlerini
ele alır.
Perakende— Chain Store Age and Stores ‘u da içeren pek çok ticaret dergisi perakende üzerinde
yoğunlaşır. Ek olarak, Ulusal Perakende Federasyonu nrf.com’da belirli aralıklarla çevrimiçi bilgi verir.
Teknoloji İşletmeleri—American Bulletin of International Technology, Selected Business Ventures (
General Electric Co. tarafından yayınlanıyor), Technology Mart, Patent Licensing Gazette ve The
National Technical Information Service gibi bilgi servislerini kullanın.

Gale Business & Company Resource Center—Bu çevrimiçi veri tabanı Market Share Reporter,
Encyclopedia of American Industries, Encyclopedia of Global Industries gibi yayınlardan, diğer
endüstri yayınlarından ve şirket rehberlerinden verileri kapsar.
Acentelikler—Satıştaki acenteliklerin listeleri, acentelik tüyoları ve daha fazlasını Wall Street
Journal.’dan Start-Up Journal’da bulabilirsiniz. Diğer bir faydalı kaynak ise acentecilik iş fırsatları ve
bilgisi için faydalı bir kaynak olan franchiseopportunities.com adresindeki Acentelik Fırsatları.
Lisans Verme Kaynakları—Kaynaklardan biri New York City’deki yıllık bir gösterinin sponsorluğunu
yapan Uluslararası Lisans Verme Endüstrisi Tacirleri Birliği (LIMA)’dır. İnternet sitelerini licensing.org
adresinde ziyaret edebilirsiniz. Yıllık olarak Expocon Management Associates tararından yayınlanan
The Licensing Resource Directory, 3000’den fazla şirket sahibi ile ürün ve hizmet kategorilerini, püf
noktaları, destek örgütleri, danışmanlar, tasarımcılar ve lisans verme alanında uzmanlaşmış diğer
meslek mensupları ile birlikte listelemektedir. Diğer kaynaklar arasında lisans verme endüstrisindeki
en üst düzeydeki 4000 yöneticiyi listeleyen EPM Communications’ın The Licensing Letter ve The
Licensing Letter Resource Sourcebook’u yer alır. Endüstri ile ilgili diğer iki yayın haftalık bir gazete
olan The Licensing Report ve Adventure Publishing’in aylık dergisi The Licensing Book’tur.
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Ek Devlet Kaynakları
Ticaret Bakanlığı—Endüstri ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi elde edilebilir, commerce.gov.
Patent ve buluş kaynakları—Birleşik Devletler Patent & Ticari Marka Bürosu kanalıyla online patent
bilgisi bulunabilir.

Kütüphaneler
Endüstri Büyümesi ve Trendleri—Endüstri büyüme trendlerini bulmanın kolay bir yolu gazeteler ve
ticaret gazetesi makaleleridir.
Dun & Bradstreet ve Standard & Poor’s Company Profiles (Şirket Profilleri)—Bu kaynaklar
mevcut işletmelerin mali bilgilerini ve duyurularını bildirir. Dun & Bradstreet, kamu ve özel şirketlerin
ve yıllık satışlarının bir listesini içeren Dun & Bradstreet Million Dollar Database ile Birleşik
Devletler’deki 11 milyondan fazla işletmenin operasyonları, karlılık düzeyleri ve istikrar durumları
hakkında bilgi sağlayan Dun & Bradstreet Business Information Reports gibi bir dizi veri tabanı sağlar.
Standard & Poor’s Company Profiles aynı zamanda NetAdvantage gibi daha büyük kamu şirketleri
hakkında derinlemesine mali bilgiler içeren bir dizi kaynağa sahiptir.

The Statistical Abstract of the United States (Birleşik Devletler’in İstatistiki Özeti)—Bu kaynak
gelir düzeyleri, istihdam rakamları, endüstri çıktıları ve faydalı pazar bilgisi gibi temel bilgileri
içermektedir ve www.census.gov/compendia/statab adresinden ulaşılabilir. Tabloların çoğu daha
detaylı verilerin özeti şeklinde; daha fazla bilgi için bu kaynağı kontrol edin.
Encyclopedia of Associations (Birlikler Ansiklopedisi)—Ticaret birlikleri genellikle değerli
istatistiki verileri toplar ve temsil ettikleri endüstriler hakkında ağ bilgisi sağlarlar. Bu ansiklopediyi
Birleşik Devletlerdeki 25.,000’den fazla ticari birlik hakkında bilgi elde etmek ve mevcut yayınların
listeleri ile birliklerin internet sitelerini de kapsayan iletişim bilgilerine erişmek için kullanabilirsiniz.
Encyclopedia of Business Information Resources (İşletme Bilgi Kaynakları Ansiklopedisi)—Bu
ansiklopedi ticaret dergileri, veritabanları, el kitapları, ticaret birlikleri, istatistikler ve 1100’den fazla
işletme hakkında bilgi ve mali başlıklar gibi kaynakları kapsar. Bu rehberi endüstri ve pazar
araştırmanız için ilgili kaynakları bularak faaliyetinize başlamak amacıyla kullanabilirsiniz.
Standard & Poor’s Industry Surveys (Endüstri Anketleri)—S & P giyim & ayakkabı, biyo-teknoloji,
sağlık hizmetleri ve perakendecilik gibi elliden fazla ana endüstri kolu üzerine kapsamlı araştırmalar
sunar. Endüstri araştırmaları yılda dört kez güncellenir ve endüstri trendleri, müşteriler, pazar payları,
lider firmalar ve en başarılı şirketler hakkında bilgi içerir.

Ticari ve Mesleki Örgütler
Encyclopedia of Associations (Birlikler Ansiklopedisi)—Yukarıdaki referansa bakınız.
American Society of Associations(Amerikan Birlikleri Derneği)—6000’den fazla yerel ve ulusal birliğin
internet adresine ulaşmak için asaenet.org adresinden American Society of Association Executives
Gateway to Associations (Amerikan Birlik Yöneticileri Derneği-Birlikler Hakkında Bilgi) yoluyla
online olarak araştırmanıza başlayabilirsiniz.
Ticaret yayınları endüstrinizdeki faaliyetler hakkında güncel bilgileri yayınlar ve bu oluşan trendleri
tanımak ve bunlardan faydalanmak için çok iyi bir yoldur.
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Eylem Adımı 2.1: Endüstri Potansiyelini Değerlendirmek

Ana müşteri gruplarınızı, ayırt edici özeliklerini ve müşteri profilinizi geliştirmek için gerekli olan
pazar araştırmanızı tanımlayın.

Talimatlar

Müşteri profilinizi geliştirmek için aşağıdaki adımları takip edin.
A. 	Ana müşteri gruplarını tanımlayın. Müşteriler pek çok şekil ve boyutta gelmesine rağmen
genellikle sizden satın alan grupları temsil eden geniş kategorilere ayrılabilirler. Ana müşteri
gruplarınızı aşağıda sıralayın ve başka bir işletme (B2B) veya bireysel tüketici (B2C)
olduklarını belirtin.

B. 	Müşteri profillerini geliştirin. Müşteriler genellikle demografik değişkenler (örneğin yaş,
cinsiyet, coğrafi konum), psikografik değişkenler (neden satın aldıkları) ve satın alma
davranışları (nerede, ne zaman, neyi ve nasıl satın aldıkları) yoluyla açıklanabilirler. Ana müşteri
gruplarınızdan her biri için bir müşteri profili tanımlamanıza yardımcı olması açısından uygun
olan kontrol listesini kullanın.
Demografiler (yaş, cinsiyet, coğrafi konum)
B2C Müşteriler










B2B Müşteriler

Çalışan sayısı
Organizasyon yapısı
Genel merkezinin konumu
Sundukları ürün ve hizmetlerin türleri
Yıllık Gelir
Şubelerinin sayısı, büyüklük ve konumları
Kurulduğu yıl
Diğer					
			

Yaş
Cinsiyet
Meslek
Eğitim düzeyi
Hane gelir düzeyi
Medeni durumu
Çocuk sayısı
Coğrafi konum
Diğer










Psikografiler (neden satın aldıkları)
B2C Müşteriler
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Muhafazakar
Liberal
Konformist
Deneyci
Çevreye duyarlı
Sosyal bilinç sahibi
Büyüme odaklı
Eğlence düşkünü
Modern
Trendleri takip eden
Moda öncüsü
Aile odaklı
Diğer

B2B Müşteriler










Pazar lideri
Yenilikçi veya modern
Liberal
Muhafazakar
Çevreye duyarlı
Çalışan/aile dostu
Çabuk büyüyen/yeni fikirleri benimseyen
Sabit/kurulu düzene bağlı
Diğer
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Eylem Adımı 2.2: Müşteri Profilini Geliştirmek devamı
B2C Müşteriler

Müşterilerinizin hane halkı genel olarak kaç
kişiden oluşuyor?

Müşterilerinizin hobileri ve/veya hoşlandıkları
sporlar neler?

B2B Müşteriler

Şirket hangi büyüme aşamasında? 		
(başlangıç, büyüme, durağan veya düşüş)

İstihdam ettikleri iş gücü tipi nedir?
(Örneğin daha genç, eğitim düzeyi, yarım
zamanlı)

Satış yaptığınız işletmedeki karar alıcı kim?

Ne çeşit eğlencelerden hoşlanıyorlar? (Örneğin
sinema, tiyatro, opera)
Yönetici ve idarecilerin belirlenebilen ortak
özellikleri var mı?

Hangi yayınlara üyeler?

Şirket kültürü nedir?

Yönetim tarzı nedir?

Boş zamanlarında neler yapıyorlar?

Hangi ticaret birliklerine bağlılar?

Hangi yayınlara abonelikleri var?
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Eylem Adımı 2.2: Müşteri Profilini Geliştirmek devamı

Satın Alma Davranışları (nerede, ne zaman, neyi ve nasıl satın aldıkları)
B2C Müşteriler

B2B Müşteriler

Müşterinin aradığı fayda ne?

Müşterinin aradığı fayda ne?

Ne sıklıkla satın alacaklar?

Ne sıklıkla satın alacaklar?

Müşterinin karar alma süreci ne?

Müşterinin karar alma süreci ne?

Müşterileriniz için en önemli etkenler:

Müşterileriniz için en önemli etkenler:

















Fiyat
Kalite
Marka tanınırlığı
Müşteri hizmeti
Hizmet çeşitliliği
İndirimler ve satışlar
Ambalaj çekiciliği
Dükkan konumunun uygunluğu
Dükkan görünümü
Ürün/hizmet kullanımının uygunluğu
Garantiler/Verilen haklar
Teknik destek
Esnek ödeme vadeleri
Finansman
Diğer

















Fiyat
Kalite
Marka tanınırlığı
Müşteri hizmeti
Hizmet çeşitliliği
İndirimler ve satışlar
Ambalaj çekiciliği
Dükkan konumunun uygunluğu
Dükkan görünümü
Ürün/hizmet kullanımının uygunluğu
Garantiler/Verilen haklar
Teknik destek
Esnek ödeme vadeleri
Finansman
Diğer

C. Ana müşteri grupları üzerinde yapılması gereken araştırmayı tanımlayın. Müşterileriniz
hakkında ek bir araştırma hedef pazarınızın büyüklüğünü, potansiyel müşterilere nasıl
ulaşacağınızı ve ürün/hizmetlerinizi en iyi şekilde nasıl satacağınızı belirlemenize yardımcı olur.
Ana müşteri gruplarınız üzerinde ne tür bir pazar araştırması faydalı olacaktır? Bu bilgiyi
s.65’teki Müşteri Profili Çalışma Sayfasının sağ sütununa not edin.
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Eylem Adımı 2.2: Müşteri Profilini Geliştirmek devamı

Müşteri Profili Çalışma Sayfası
Adım 1
Ana Müşteri
Gruplarını
Tanımlamak
ÖRNEK

B2B veya
B2C?

B2B

Havaalanı arasında
taşımacılık hizmeti
sunan bir işletme için
ana müşteri grubu,
satış grubunun ve diğer
çalışanlarının düzenli
iş gezileri yaptığı
işletmelerdir.

Adım 2

Adım 3

Müşteri Profilini
Tamamlamak

Gerekli Araştırmayı
Tanımlamak

Ulusal ve/veya uluslararası gezgin
bir satış gücü veya geliştirme takımı
bulunduran bir havaalanının kırk
mil çevresindeki orta ve büyük
ölçekteki işletmeler (yıllık geliri
1.,000.,000$’ın üzerindekiler)

Belirlenen alanda müşteri profiline
uyan işletmelerin sayısını belirleme

Bir taşımacılık hizmetini seçmekteki
kilit unsurlar güvenilirlik ve
verimliliği kapsıyor.
Sıklıkla satın alıyorlar, ayda bir veya
iki kez, genellikle telefon yoluyla.

Müşteri Grubu A

B2B veya B2C?

Müşteri Profili A

Gerekli Araştırma A

Müşteri Grubu B

B2B veya B2C?

Müşteri Profili B

Gerekli Araştırma B

Müşteri Grubu C

B2B veya B2C?

Müşteri Profili C

Gerekli Araştırma C

D.	
Araştırma Yürütün. Her müşteri grubu için yukarıdaki taslak müşteri profilini son sütunda
belirtilen birincil ve ikincil pazar araştırmalarını yürüterek doğrulayın. Başlangıç için s.66 Müşteri
Araştırması’ndaki kaynaklara başvurun.
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Müşteri Araştırması

Müşterileriniz ve bir müşteri profili geliştirme hakkında bilgi toplamanızda size yardımcı olması
bakımından bu kaynakları kontrol edin.

Devlet Kaynakları
Sayım Bürosu—Sayım Bürosu yaş, ırk, nüfus, ortalama gelir, coğrafi bilgiler ve diğer faydalı bilgileri
içeren demografileri derlemektedir. Sayım Bürosu’ndan online olarak census.gov adresinden veya
telefon ile 301-763-INFO (dah. 4636)’dan bilgi alabilirsiniz.
İşçi İstatistikleri Bürosu Tüketici Harcamaları Araştırması—Bu araştırma tüketicilerin harcama
alışkanlıkları hakkında bilgi sağlar. İşçi İstatistikleri Bürosu Tüketici Harcamaları Araştırmasından
online olarak bls.gov/cex/home.htm adresinden ya da (202) 691-6900 numaralı telefonu arayarak
bilgi sağlayabilirsiniz.

Kütüphaneler
Dun & Bradstreet ve Standard & Poor’s Company Profiles—Bu kaynaklar mevcut işletmelerin
mali bilgilerini ve duyurularını bildirir. Dun & Bradstreet, kamu ve özel şirketlerin ve yıllık satışlarının
bir listesini içeren Dun & Bradstreet Million Dollar Database ile Birleşik Devletler’deki 11 milyondan
fazla işletmenin operasyonları, karlılık düzeyleri ve istikrarları hakkında bilgi sağlayan Dun &
Bradstreet Business Information Reports gibi bir dizi veri tabanı sağlar. Standard & Poor’s Company
Profiles aynı zamanda NetAdvantage gibi daha büyük kamu şirketleri hakkında derinlemesine mali
bilgiler içeren bir dizi kaynağa sahiptir.

The Statistical Abstract of the United States, Encyclopedia of Associations, Encyclopedia of
Business Information Sources, Standard & Poor’s Industry Surveys—Endüstri Potansiyeli
Kısmı’nda listelenen bu kaynaklar da müşterilere ilişkin faydalı bilgiler sağlamaktadır.

Ticaret ve Meslek Örgütleri
Ürün, hizmet veya hedef pazarınız ile ilgili bir ticaret örgütünü ziyaret edin veya üyesi olun. Birlikler
genellikle benzer bir endüstride olanlardan değerli pazar ve şirket bilgileri sağlarlar, bu da örneğin
müşterilerin satın alma davranışlarını tanımlama gibi konularda size yardımcı olabilir. Pek çok üye
sorularınızı yanıtlamaktan ya da hikayelerini paylaşmaktan çekinmeyecektir.
Size müşteri araştırmaları, pazar araştırmaları ve müşteri sorunlarına yenilikçi çözümler sağlayan ve
genellikle teknoloji ve ürünlerin sunulmasında kullanılan beyaz bültenler gibi bilgi kaynakları
sağlayabilecek ulusal bir örgüte üye olabilirsiniz. Bu kaynak çok güvenilir araştırma verileri elde
etmek için pahalı bir yol olabilir.
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Eylem Adımı 2.3: Doğrudan,
Dolaylı ve Gelecekteki Rekabet Durumumu Analiz Etmek

Rekabet durumunuzu ele alın ve bir rekabet avantajınız olup olmadığını belirlemek için yürütmeniz
gerekecek araştırmayı tanımlayın.

Talimatlar

Rekabet satışları işletmenizin elinden alan herhangi bir iş veya durum olarak ifade edilebilir.
Rekabet doğrudan veya dolaylı olabilir. Rekabet durumunuzu anlamak için onu tanımlamalı ve
sonrasında onun hakkında bilgi toplamalısınız. Aşağıdaki adımları takip edin.
Rekabet durumunuz hakkında pazar araştırma kaynakları için s.69’da Rekabet Araştırması’nda
listelenmiş olan kaynaklara başvurun.
Doğrudan Rakipleri Tanımlayın. Doğrudan rakipler aynı hedef pazara benzer ürün ve hizmetleri
satan işletmelerdir. Sizinle aynı coğrafi bölgedeki şirketlerin yanında (internete ya da posta
siparişine dayalı olanlar gibi) potansiyel müşterilerinize ulaşabilecek şirketleri göz önünde
bulundurun. Doğrudan rakiplerinizi sıralayın.

		 Olası Doğrudan Rakipler
			

Doğrudan Rakiplerim Hakkında
Toplayacağım Bilgiler

Kullanacağım Araştırma		
Kaynakları

A. Dolaylı Rakipleri Bulun. Dolaylı rakipler işletmeniz ile aynı ihtiyaçlara yanıt veren ürün veya
hizmetleri satan işletmelerdir. (Sevgilisine hediye almak isteyen biri için çiçekler ve şeker aynı
ihtiyaca yanıt verebilir.) Dolaylı rakiplerinizi listeleyin. Bu liste doğrudan rakip listenizden çok
daha uzun olabilir. Belirli firma isimlerini listelemekten çok rakip kategorileri üzerinde durmanız
gerekebilir.

		 Olası Dolaylı Rakipler
			

Dolaylı Rakiplerim Hakkında
Toplayacağım Bilgiler

Kullanacağım Araştırma
Kaynakları
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Eylem Adımı 2.3: Doğrudan,

Dolaylı ve Gelecekteki Rekabet Durumumu Analiz Etmek devamı
B. Diğer Rekabet Biçimlerini Tanıyın. Müşteriler bazen ürünü kendileri oluştururlar ya da
hizmeti kendileri uygularlar. Diğer zamanlarda ise mali durumları iyi olmadığında satın almayı
tamamen iptal ederler ve bu da bir çeşit dolaylı rekabettir.
Bu çeşit bir rekabet sizin ürün veya hizmetiniz için de geçerli olabilir mi?

 Evet

 Hayır

Açıklayın:

C. Gelecekteki Rekabet Durumunu Ele Alın. Başarınız sık sık diğerlerinin dikkatini çeker ve
rekabetçi bir strateji ile karşı hamle yaparlar. Diğerleri sizin müşterileriniz için rekabete dahil
olmadan önce ne kadar zamanınız var? Kamu şirketleri için bu tarz bilgilerin yıllık raporlar,
basın açıklamaları ve ürünlerin piyasaya sürülmesi gibi yollarla elde edilmesi kolay olsa da,
küçük ve özel işletmelerden bu tarz bilgilerin elde edilmesi genellikle zordur. Endüstri
trendleri hakkında okumak pazarınıza girecek potansiyel rakipleri önceden belirlemenizde
size yardımcı olabilir.

		 Olası Doğrudan Rakipler
			

Doğrudan Rakiplerim Hakkında
Toplayacağım Bilgiler

Kullanacağım Araştırma		
Kaynakları

D. Araştırma Yürütün. Birincil ve ikincil pazar araştırmaları yürüterek rekabet durumu
hakkındaki bilgiyi doğrulayın.
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Rekabet Araştırması

Rakipleri araştırırken kullanacağınız kaynaklar yürüttüğünüz işin türüne bağlıdır. İnternet ve
Amerikan İmalatçılarının Thomas Kaydı faydalı kaynaklar olabilir. Rakipler hakkındaki bilgilere bayiler
veya ticaret birliklerinin yerel ticaret odaları yoluyla da erişilebilir. Aşağıda size faydalı olabilecek ek
kaynakların bir listesi bulunmaktadır.

Devlete Ait Kaynakları
Ticaret Bakanlığı—Bu devlet müessesesi endüstriler, ürünler ve hizmetler hakkında bilgi sağlar. Bu
bilgi rekabeti ve/veya niş fırsatlarını tanımlamanızda size yardımcı olabilir. Endüstri, ürünler ve
hizmetler hakkındaki yayınlarına nasıl erişebileceğiniz hakkında bilgi almak için www.commerce.gov
adresinden Ticaret Bakanlığı ile irtibata geçin.
Ulusal Devlet Bakanları Birliği—nass.org adresinden ulaşabileceğiniz bu birlik, her eyaletin işletme
kayıtları ofisleri için iletişim bilgilerini sağlar. İletişim bilgileri, eyaletlerde bulunan işletmelerin
araştırılabilir rehberleri ve başvuru bilgileri için her eyaletin internet sitesini ziyaret edin.

Kütüphaneler
Ticari Gazeteler— Bu yayınlar sık sık genellikle endüstriler, ürünler, hizmetler, firmalar, rakipler ve
sunulan ürünler hakkında rapor verirler. Nation’s Restaurant News, Chain Store Age veya Chemical
Market Reporter gibi sizin endüstrinize yoğunlaşan bir gazeteyi arayın. Entrepreneur, Success, Inc. ve
Home Office Computing gibi genel yayınlar daha çok girişimcilik üzerine yoğunlaşır.

Small Business Sourcebook (Küçük İşletmeler Kaynak Kitabı) — Mevcut pek çok iş referansı ve
veri arasında eleme yapmak için mükemmel bir rehber olan bu kaynak kitap muhasebe
hizmetlerinden güzellik salonlarına kadar herşey için (makaleler, kitaplar ve ticari birlikler gibi) 224
çeşit işletme kaynağını bünyesinde bulundurmaktadır.
ReferenceUSA—Ülke çapındaki 12 milyondan fazla özel ve kamu şirketinin bilgilerini bulunduran
bu veritabanı NAICS ve SIC kodlarını, coğrafi bilgileri, şirket büyüklüğünü ve fazlasını kullanarak
potansiyel rakipleri bulmanızda size yardımcı olabilir.

The Statistical Abstract of the United States, Encyclopedia of Associations, Encyclopedia of
Business Information Sources, Standard & Poor’s Industry Surveys—Bu kaynaklar da ilgili
rakipler hakkında faydalı bilgi sağlayabilir.

Ticari ve Mesleki Örgütler
Ticaret odası—Alanınızdaki rakiplerle buluşmak ve iletişim ağı kurmak için yerel ticari odanıza
katılın.
Online ticari örgütler—Ürün veya hizmetiniz ile alakalı online tartışma grupları rakiplerinizin ne
yaptığına ilişkin bilgilerinizi güncellemenizde ve endüstriniz veya hedef pazarınız hakkında ilgili
bilgilere erişmenizde size yardımcı olabilir. Yerel örgütlerin düzenleyecekleri etkinlikler için yerel
gazetenizi kontrol edin.
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Eylem Adımı 2.4: Büyüme Fırsatlarını Keşfetmek

Tanımlamış olduğunuz büyüme fırsat(lar)ını değerlendirin.

Talimatlar

Başta aşağıdaki soruların hepsine tam bir kesinlik ile cevap veremeyebilirsiniz, ancak ek Pazar
araştırmanızı yürüttükçe ve ileriki modüllerde iş stratejinizi netleştirdikçe cevaplar da netleşmeye
başlayacaktır. Cevaplarınızın değişip değişmediğini görmek için program sonunda bu
değerlendirmeyi tekrar gözden geçirmek isteyebilirsiniz.
A. Pazar Araştırma Bilgilerini Gözden Geçirin. Bu modülü okurken üzerinde çalıştığınız tüm
soruları ve kontrol listelerini kısaca bir gözden geçirin. Pazar araştırma sonuçlarını değerlendirmek
için gerekli zamanı kullanmaktan kaçınmayın. Endüstri, potansiyel müşteriler, rekabet, işiniz ve
piyasa hakkındaki verileri topladıktan sonra elde ettiğiniz öngörüleri not edin.
B. Büyüme Fırsatı Matrisini Doldurun. Bu matris işiniz ve piyasa için hangi büyüme fırsatının en
iyisi olduğunu belirlemenizde ve/veya onaylamanızda size yardımcı olacaktır.

Büyüme Fırsatı Matrisi
Ciddi olarak düşündüğünüz fırsatı/stratejiyi açıklayın.

Değerlendirme: 1 = Kesinlikle Hayır 5 = Kesinlikle Evet, olacak şekilde uygun rakamı çember içine alın.

Kriter: Vizyon, Misyon ve Hedefler
Söz konusu fırsat işinizin vizyon, misyon ve hedefleri ile aynı 				
doğrultuda mı?
1
2
3

4

5

Kriter: Büyümeye Hazırlıklı Olma
İşletmem büyümeye hazırlıklı mı ve bu fırsatın peşinden gitmek						
Evet 		 Hayır
ve gerçekleştirmek için gerekli mali güce sahip mi?
		
Kriter: Pazar Potansiyeli
a. Bu seçeneğin uygulanmasında, işletmem piyasada rekabet 					
1
2
3
4
5
edebilme kabiliyetine sahip olacak mı?
b. Fırsat penceresi satış ve karların realize edilmesine yetecek 						
1
2
3
4
5
kadar açık kalacak mı?
c. Büyüme potansiyeli bu seçenek ile uğraşmaya değecek 						
1
2
3
4
5
kadar yeterli mi?
d. Riskler kabul edilebilir düzeyde mi?
1
2
3
4
5
Tüm bunların bir yansıması olarak söz konusu fırsat işim ve pazarım ile uyuşuyor mu?

Ek olarak ne tür bir araştırma yapmam gerek?

Not: Ciddi olarak düşündüğünüz her pazar fırsatı için bu değerlendirmeyi tekrarlayın.
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Birincil Araştırmaya Yakından Bakış

Aşağıda müşterilerinizden veya potansiyel müşterilerinizden bilgi toplamak için bazı öneriler
bulunmaktadır. Diğer iyi bilgi kaynakları ise kendi çalışanlarınızla birlikte tedarikçileriniz ve
bayilerinizdir. Bunlar neyin çok satabileceği, neyin ve neden satmayacağı hakkında size fikir
verebilirler.

Araştırma ve Anketler Yürütmek
Adım 1 Müşterilerinizin doldururken sorulara yanıt verebilmeleri için bilmeleri gerekenleri
içeren önemli bilgileri bulunduran bir anket hazırlayın. Örneğin, müşteriler sorulara cevap
vermeden önce değerlendirdikleri ürün veya hizmete ilişkin kısa açıklamalara ihtiyaç duyabilir.
Adım 2 Soruların daha rahat kayıt altına alınabilmesi açısından, mümkün olduğunca rapor
şeklindeki yanıtlardan ziyade çoklu seçimli bir format şeklinde soruları sıralayın. Araştırmanız
için size değerli bilgi sağlayacak kilit soruları seçin. Sorular müşterilerin ihtiyaçları, ürün veya
hizmet özellikleri ile faydaları, ücretleri, konumları, pazarlama kaynakları ve müşterilerin satın
alma davranışları hakkında olmalıdır.
Beş puanlı bir değerleme ölçeği kullanın. Bir yanıt dizisi ile cevaplandırılabilecek soruları sorun.
Örneğin bir müşterinin tam olumlu yanıtı 5, tam olumsuz yanıtı 1 ve aradaki yanıtlar da aradaki
puanları alacaktır.
Anketi düzenleyerek düzgün bir biçimde yazın. Konunun netleştirilmesi açısından faydalı
olabileceğinden mümkünse grafik ve resimler kullanılmalıdır.
Adım 3 İhtiyaç duyduğunuz veriyi toplamak için hangi yöntemin en iyisi olduğuna karar verin.
Ulaşılacak insanların sayısı çok değilse, mesela 20 veya daha az ise telefon yoluyla veya yüz
yüze anket ve görüşmeler gerçekleştirmeyi seçebilirsiniz. Yirmiden daha fazla insana ulaşmak
istiyorsanız internet veya faks yolu ile bir araştırma yapmayı göz önünde bulundurabilirsiniz.
Ancak hedef pazarınızdan bilgi toplamak için en iyi yöntemi belirleyecek olan, soruların
uzunluğu ve karmaşıklığı olacaktır.
Eğer sorular müşterilerin önceki sorulara verdiği yanıtlar yoluyla yönlendirilebilirse, internet
üzerinden yürütülen araştırmalar iyi gidecektir. Örneğin, müşterilerin tercihleri ile geri besleme
almak istiyorsanız bir araştırma sitesi kurarak müşterilerin ürünler hakkındaki yorumları
yazmalarına olanak sağlayabilir ya da online araştırma/anketler düzenleyebilirsiniz. Belli
sorulara ne şekilde yanıt verdiklerine bağlı olarak yazılım sıradaki soruları seçecektir.
Ürün veya hizmetlere olan tepkilerin canlı olarak görülmesi gerekiyorsa, yüz yüze iletişime
ihtiyacınız vardır. Örneğin bir canlı lezzet testi kabini bir alışveriş alanına kurulabilir ve
müşterilerin numune ürünleri deneyerek bir araştırmacıya geri bildirim temin etmesi
sağlanabilir.
Yüz yüze görüşmeler için uygun kopyaları hazırlayarak ankete katılacakların cevaplaması için
klipsli kağıt altlıklarına yerleştirin; anketi posta yoluyla yürütecekseniz postaya pullu ve adresi
yazılı bir zarf eklemeyi unutmayın; telefon ile gerçekleştirecekseniz karşılıklı görüşme formatı
uygulanabilir.
Adım 4 Üzerinde araştırma yapılan grubu temsil edebilmesi için kaç tane araştırmanın
doldurulması gerektiğini belirleyin. Örneğin, 5.,000 müşteriniz varsa ve onuna anket
uyguluyorsanız, elde edilen bilgi tüm grubu temsil etmek için yeterli olmayacaktır. Her kırk
müşteri için on adet doldurulmuş anket elde ederseniz, yanıtların temsil niteliği taşıması
açısından şansınız daha fazla olacaktır.
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Birincil Araştırmaya Yakından Bakış devamı
Adım 5 Toplanan bilgiyi özetleyerek değerlendirin. Hedef pazarınızda benzer soruların bir
trendin göstergesi olup olmadığını belirleyin. Çoğu zaman araştırma veya görüşme bilgisi
kesin olmayabilir çünkü cevap verenlerin ürünü satın alma taahhüdü yoktur ve sadece
düşüncelerini bildirirler. Ayrıca, çoğu araştırma ve görüşme kısa olduğundan, detaylı bilgi elde
edilmesi mümkün olmamaktadır.

Odak Grupları

Bir odak grup çalışması detaylı müşteri bilgisi elde etmenin basit ama etkili bir yoludur. Bu
araştırma tekniği birebir bir yaklaşımdan ziyade bir topluluktan bilgi elde etmek için kullanılır.
Bir odak grubu hazırlamak için şu adımları takip edin:
Adım 1 Katılımcılara sormak için soruları hazırlayın ve odak grubu(ları) için bir gündem
oluşturun.
Adım 2 Demografi ve psikografileri potansiyel müşterilerinkine benzeyen odak grubu
katılımcılarını davet edin.
Adım 3 Lojistiği planlayın.
•

Katılımcılara uygun bir zaman için odak grubu toplantısını planlayın. Tipik bir odak grubu
toplantısı bir veya iki saat sürer.

•

Katılımcıların duygu ve düşüncelerini resmi olmayan bir ortamda daha rahat
paylaşmalarını sağlamak için bir toplantı odası veya rahat bir atmosfer bulun.

•

Grubu yönetmesi için tarafsız ve tecrübeli bir moderatör bulun. Moderatör başlangıçta
geniş çaplı sorular sorarak sonrasında grup tartışmasını elde etmek istediğiniz belirli
konular üzerinde odaklayacaktır. Moderatörler, grupları başarılı bir biçimde irdeleyerek
değişik bakış açılarını paylaşmanın önemini vurgular ve herhangi doğru veya yanlış bir
yanıtın olmadığı konusunda katılımcıları teşvik eder

Adım 4 Tartışmayı engellemeyecek bir veri toplama kaynağını kullanın. Notlar almaktansa
odak grubunu görüntü veya sesli kaydetmek daha uygun olacaktır. Bulgular sonrasında
katılımcılardan gelen geri bildirimlerin yorumlanması ve söz konusu iş ile ilişkilendirilmesi için
analiz edilebilir.
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Başarılı girişimciler arasındaki ortak paydalardan biri stratejik düşünebilme ve işlerinin gelecekteki
gidişatı hakkında kritik kararlar alabilme kabiliyetidir. Bu modülde stratejik kararları alabilme
kabiliyetinizi güçlendireceksiniz. Bu iş stratejisi hedeflerinize ulaşmayı nasıl planlayacağınızı ve
vizyonunuzu nasıl gerçekleştireceğinizi açıklayacaktır. Modül 2’de tanımlanan fırsatlardan hangilerini
stratejinize dahil edeceksiniz? İşinizi büyütme yolunda planınızın birer parçası olacak faaliyet ve
eylemler neler?
İş stratejiniz üzerinde çalışırken rekabet avantajınızı, iş modelinizi ve çıkış stratejinizi göz önünde
bulunduracaksınız. Rekabet avantajınız ‘’Müşteriler neden benim işimi diğerlerine tercih etmeli?’’
sorusunun cevabı üzerine kurulacaktır. Bu soruya verilecek yanıt, vizyon ve hedefleriniz için en iyisi
olup olmadığını anlamak amacıyla mevcut iş modelinizi gözden geçirmenizi gerektirebilir. Çıkış
stratejiniz –şirketinizi bir sermayeye nasıl dönüştüreceğinizi planlamanız—iş stratejinizin bir unsuru
olacaktır. Başlı başına bir doküman veya stratejik planınızın ilk kısmı olarak kullanabileceğiniz bir İdari
Özet yazarken iş stratejinizi belgeleyeceksiniz. İş stratejiniz işinizin yönünü belirler, sonraki tüm
modüller işiniz ile ilgili tüm hususları değerlendirmenizi isteyecek ve bunları genel stratejiniz ile
uyumlu hale getirecektir.

Kilit Soru
•

Büyümek için iş stratejim ne?

Eylem Adımları
 3.1 İş Stratejisini Tanımlamak


3.2 İdari Özetinizi Yazmak



Mali Araçları Kullanarak Modül 4’ü Okumak

Bitiş Tarihi
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Strateji Vizyonu Gerçekleştirir
Vaatlerle dolu güneşli bir günde, kürek 1. ligi antrenörlerinden biri,
takımını bir yarışa götürdü. Haftalar süren yoğun çalışmalar sonunda
kaybettiler. Antrenör bu yüzden takımın çalışma yoğunluğunu arttırdı.
Sonraki yarışı da kaybettiler. Antrenör sonraki yarış için takımın moralini
arttıracak taktikleri kullandı. Ancak sonuç yine değişmedi. Antrenör o
kadar usanmıştı ki yeni bir kariyere başlayıp başlayamayacağını merak
etmeye başladı. Umutsuz bir haldeyken kayığı incelemek için sudan
çıkarttırdı. Sorun çok açıktı. Kayık sağlam bir şekilde imal edilmemişti ve
ileri hareketinde su güçlü bir direnç üretiyordu. Yarışları neredeyse kare
şeklindeki bir kayık ile kazanmaya çalışmışlardı.
Girişimciler de bir antrenöre benzerler ve işletmelerinin temel yapısına dikkat etme ihtiyacı
duyarlar. Kayık ise iş stratejisidir –vizyonunuza nasıl ulaşacağınız. Herkes elinden gelenin en iyisini
yapıyor olabilir, ancak kayığınız düzgün şekilde imal edilmemişse çok yarış kazanamazsınız.
Doğru kayık size yarışı kazandırabilir.

yeni strateji satışta ivme yaratır
PeopleAnswers, Inc. yeniliklerle dolu yazılım paketini başlangıç olarak ülke çapında şirketlere
personel alım hizmeti veren firmalara başvuranların değerlendirilmesi için satmaya
odaklandı. İlk tepkiler oldukça iyi olmasına rağmen, sonrasında kurucu Gabriel Goncalves iş
stratejisini değiştirmesi gerektiğinin farkına vardı. Yavaşlayan ekonomi ile birlikte personel
firmalarının işe yerleştirme oranları azalmıştı. Daha da önemlisi, adayların değerlendirilmesi
işini üstlenmek istemiyorlardı. Bu görevi müşterilerinin üstlenmesini tercih ediyorlardı.
Goncalves’in ürünü, bireylerin kişiliklerini, çalışacakları işlerdeki olası performanslarını
tahmin etmek üzere analiz etmeye yönelikti ve bu sadece personel alım hizmeti yapan
firmalar için değil aynı zamanda işe alım yapan şirketler için de oldukça kullanışlıydı. Ek
olarak, mevcut çalışanlarının performanslarını değerlendiren şirketler de bu yazılımı kullanabilirdi (özellikle
işten çıkarmalara hazırlanıyorlarsa), hatta bu iş arayanların bile ilgisini çekebilirdi.
Nereye yönelmeliydiler? Uzun bir araştırma sürecinden sonra People Answers yazılımı personel alımını
kendisi yapan şirketlere pazarlamaya karar verdi. İş arayan kitleyi hızlı bir şekilde gözden çıkardılar, çünkü
tanesi 19.95$’dan 1,000,000 hesap ile uğraşmak istemiyorlardı. Bunun yerine 199,500$’dan satacakları 100
hesap ile uğraşmayı tercih ettiler. Dar bir ekonomide şirketlerin nispeten önemsiz olan mevcut çalışanların
değerlendirilmesi mevzusu ile ilgilenmeyeceklerini ve şirketlerin küçülme çabalarını da ana iş kolları haline
getiremeyeceklerini düşündüler.
Özellikle mevcut kadrolarda en iyi performansı gösterebilecek adayları işe almalarına yardım edecek bir araç,
kurumsal personel alımı yöneticilerinin ilgisini çekebilirdi. Yöneticiler işe alım giderlerini düşürmek, üretkenliği
arttırmak ve personel değişim oranını azaltmak için bir araç olarak onların yazılımını kullanabilirdi.
Stratejilerinin bir parçası olarak, ürünlerinin bağımsız çalışan bir yazılım paketi olması yerine, internet
üzerinden bir parola ile erişilmesini tercih ettiler. Böylece satmak yerine lisans verme yoluna gitmiş oluyorlardı.
Büyük kuruluşları hedef almayı tercih ettiler ve işletmedeki çalışan sayısına bağlı olarak sabit bir yıllık lisans
ücreti karşılığında sınırsız kullanım hakkını sundular.
Şimdi sıra kendilerini tanıtmaya gelmişti. Ancak bunu sınırlı kaynaklar ile gerçekleştirmek başlı başına bir
meseleydi. Stratejileri iyi bilinen birkaç markaya hesap açmak ve bu yolla basında elde edecekleri iyi izlenimi
geliştirmekti. Bilinen marka hesapları uzun uğraşlar ve girişimcilik azmi sonucu gelebilirdi ve basında yer
almak da şans, iş bağlantıları ve iyi bir hikayenin hepsini birden gerektiriyordu. E-posta üzerinden
gerçekleştirdikleri pazarlama kampanyalarıyla bilinen markalara açtıkları hesapları ve basında kendilerine
ayrılan yeri kullanarak şirketlerinin büyümesi için gerekli olan satış ivmesini yakaladılar.
PeopleAnswers aynı zamanda tekliflerini tamamlayan hizmetler sunan kuruluşlar için bir kanal olan Katma
Değer Aracı programını uygulamaya soktu. Dahili bir satış gücünü yapılandırmayı ele aldılar ancak sonuçta
bunu uygulamama kararı aldılar. Onun yerine PeopleAnswers yazılımını ülke çapında kapsamlı bir şekilde
satabilmek için bağımsız bayilere eğitim verme yoluna gittiler.
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Bu modül stratejik yönünüzü sorgulamanızda size yardımcı olacaktır. Stratejinizi planlarken
size rekabet avantajınız, iş modeliniz ve çıkış stratejiniz hakkında sorular sorulacak.
Şirketinizin hedeflerine nasıl ulaşacağını, piyasada etkin şekilde nasıl rekabet edeceğini ve
pazardaki değişimler ile birlikte nasıl gelişeceğini detaylandıran iyi yapılandırılmış bir
stratejiniz var ise vizyonunuzun gerçekleşmesi çok daha olasıdır.
Bir iş stratejisi ve bunu uygulamaya yönelik bir plan oluşturmak kendini yineleyen bir
süreçtir. Belli varsayımlarla yola çıkarsınız ve uygulama yoluyla hangi varsayımlarınızın
kesin olduğunu öğrenirsiniz ve sonuçta stratejinizi buna uygun olarak değiştirirsiniz.
Goncalves satışların beklenenden düşük olmasına dayalı olarak stratejisini değiştirme
yoluna gitti ve ilk hedef pazarı olan personel alım firmalarına döndü. İş performansınızı her
değerlendirdiğinizde ve stratejinizi buna göre tekrar ayarladığınızda, işiniz için en iyi
stratejiye daha çok yaklaştığınızı göreceksiniz.
Bir iş stratejisi girişimcilik teşebbüsünüzün temelini oluşturur. Strateji
oluşturmak işinizle ilgili ve kişisel hedeflerinize ulaşmanıza, pazardaki
konumunuzu belirlemenize ve pazar ihtiyaçlarını karşılamanıza yardımcı
olacaktır. Kendinizi iyi düşünülmüş bir strateji oluşturmaya adadığınızda, bu
işinizin güçlü yönlerini geliştirebilmeniz için size yol gösterecek ve girişimcilikte
başarılı olmanıza katkıda bulunacaktır.
İş ile ilgili ve kişisel hedeflerinizi gerçekleştirin—Vizyonunuz, işiniz ve
kendinizle ilgili neyi başarmak istediğinizi açıklar. Girişimcilik teşebbüsünüzün başarıya
ulaşabilmesi için, Modül 1’de belirlediğiniz kişisel hedefleriniz ve iş ile ilgili hedeflerinizin
her ikisi gerçekleşmelidir. İş stratejiniz her iki hedefe ulaşmanıza olanak sağlamalıdır. İş
hedeflerinizin hepsine ulaşmış olsanız da işinizin kişisel hedeflerinize ve toplumunuzun
hedeflerine ulaşmadığını hissederseniz ne anlamı kalır ki ?
Mevcut ve oluşan pazar ihtiyaçlarını karşılayın—Etkin bir iş stratejisi şirketin mevcut
pazar ihtiyaçlarını karşılamasına yardım eder ve oluşmakta olan veya gelecekteki taleplerin
tahmin edilmesi için yeterli öngörüye sahiptir. Bu yapılması her zaman kolay olan bir şey
değildir. Kendinizi işinizi devam ettirmeye ve günlük yangınları söndürmeye
kaptırabilirsiniz. Modül 2’de pazarın mevcut ihtiyaçlarını belirleyerek, değişen bir pazarın
ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağınızı ele aldınız. Bu pazar bilgisini, işinizin büyümesine yardım
etmesi için bir iş stratejisine dönüştürürken bu kararları aklınızda
bulundurun.
Rekabet avantajı sağlayın—Seçtiğiniz iş stratejisi işletmenizin en iyi
olduğu alandan (rekabet avantajı) azami ölçüde faydalanarak piyasada
zaman içinde sürdürülebilir hale gelecek karlılık düzeyine ulaşmasını
sağlamalıdır. Bir şirket aşağıdakileri başardığında kendisine bir rekabet
avantajı oluşturmuş demektir:

Püf Noktası
Trendleri izlemeyi, mevcut ve
potansiyel müşterilerin
ihtiyaçlarını önceden tespit
etmeyi stratejinizin bir parçası
yapın. Boğulmaktansa
dalganın önüne geçin.

•

Müşterileri tarafından değer verilen ürün ve hizmetleri sağladığında

•

Pazardaki diğer rakiplerden farklılaştığında

•

Diğerlerinin taklit etmesinin zor olduğu uzmanlık, süreç ve formüller sergilediğinde

Bu modül, rekabet avantajınız ile ilgili kararlarınızı, iş modelinizi ve çıkış stratejinizi içeren
vizyon ve hedeflerinize ulaşmak adına bir strateji geliştirirken size yardımcı olacaktır. İş
stratejinizi oluşturduğunuzda, bunu uygulamanızı sağlayacak bir plan geliştirmenizde
programın geri kalanı size destek verecektir.
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Rekabet Avantajı

Strateji

Değerlendirmeleri
Rekabet Avantajı
İş Modeli		
Çıkış Stratejisi

Herhangi bir endüstride, işletmeler rekabet üstünlüklerini fiyat ya da pazar yoluyla
elde ederler. Fiyat ya da maliyet avantajı üretim maliyetlerine, verimliliğine veya
eldeki teknolojiye doğrudan bağlıdır. Ücretlendirme, Modül 5 Ürünün/Hizmetin
Güçlendirilmesi’deki başlıklardan birisi. Pazarda bir rekabet avantajı sağlayabilmek,
pazar farklılaşmanızı –işletmenizin endüstrinizde size rakiplerinizden ayıran yönleri—
geliştirmenizi gerektirir.
Ayırt edici bir pazar farklılaştırıcısı genellikle benzersiz özelliklere sahiptir.

Pazar Farklılaştırıcıları Kullanan Rekabet Avantajı

Bu şirketlerden her biri aşağıdakilere benzer bir tür pazar farklılaştırıcısını kullanarak büyümüştür:
•

Niş pazar ihtiyaçlarını karşılayan benzersiz bir yol •

Ürün/servislerin benzersiz birleşimi

•

Pazarda marka tanınırlığı

•

Öncü veya bilimsel araştırmalara erişim

•

Operasyonlar için patent ya da ticaret sırları 		

•

Son derece yetenekli ve yaratıcı personel

•

Özelleştirilmiş veya tescilli yazılım ya da teknoloji •

•

Patentler ve ticari markalar

Kalite ve yenilikçiliğe dayalı bir itibar

Rakipleri üzerinde bir fiyat ya da maliyet avantajına sahip olan şirketler genelde rakiplerinin taklit
etmelerinin güç olduğu, aşağıdakileri içeren içsel yetkinliklere sahiptir:
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•

Üretim ve ekipmana yapılan yatırımlar 		

•

Etkin dağıtım kanalları

•

Ürün/hizmetleri verimli bir şekilde tasarlama 		 • Etkili istihdam uygulamaları, düşük personel
konusundaki uzmanlık		 değişim oranı ve eğitim/kültür düzeyi yüksek
		personel

•

Daha ucuz üretim malzemelerine erişim		

•

Verimli üretim ve işletim sistemleri

•

Sürekli tekrarlanan işletimsel süreçler		

•

Modern ekipman ve teknoloji

•

Dış kaynak kullanımı (outsourcing) ortaklıkları
• Müşteriye teslimatı destekleyen stratejik 		
		ortaklıklar

Benzersiz Ürün/
Hizmet

Ürünlerin/Hizmetlerin
Benzersiz Bileşimi

Hedef Grubun
Benzersiz Teslimat
İhtiyaçlarının Karşılanması Yöntemi
için Benzersiz Yol

Apple®
Mac’ler, iPod’lar,
iPad’ler,
iPhone’lar

FedEx Kinko’s®
Ofis ürün ve hizmet serisi

Subway®
Sağlık bilinci olanlar için
Fast Food

Amazon.com®
Kitap, müzik ve internet
yoluyla daha fazlası

Zappos
İlk online
perakendecilerden
biri

Logitech®
Kapsamlı bilgisayar
bileşenleri hattı

Starbucks Coffee®
Kahve meraklılarının
üçüncü adresi

XM® Radio
Abone olan müşterileri
için uydudan radyo
hizmeti
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Bir Rekabet Avantajı Oluşturan Altı Farklılaştırıcı Unsur

Gerçek bir rekabet avantajı, rakipler için taklit etmenin zor olduğu ve müşterilerin değerli
bulduğu bir rekabet avantajıdır. Sonuç olarak rekabet avantajınız müşterilerin rakiplerinizden
ziyade neden sizin şirketiniz ile iş yapmayı tercih ettiğidir. Müşteriler farklılaştırıcı unsurlarınıza
değer vermiyorlarsa bir rekabet avantajınız yok demektir. Aşağıda şirketinizin kendisini
diğerlerinden farklılaştırması için altı yol gösterilmiştir:
Ana Yetkinlikler—Modül 1’de ele almış olduğunuz ana yetkinlikler, içinde
bulunduğunuz rekabet ortamında, müşterilerinizin rakiplerinizin ürün veya
hizmetlerine tercih ettiği ürün veya hizmetler sunmanız ile kendinize üstünlük
sağlamanızda kullanılabilir. Auntie Anne’s® hayal edilebilecek her şekilde
yaptığı çubuk kraker alanında uzmanlaşmıştır. Kurucu Anne Bieler, çeşitli
ürünler yapmaktansa, on iki yaşında uzmanlaştığı bir yetkinlik olan çubuk
kraker yapmak üzerinde yoğunlaşmış. Ana yetkinlikler müşterilerin ihtiyaçlarını
karşılamanıza olanak sağlayan güçlü yönlerinizdir. Ana yetkinliklerinizin
piyasanın taleplerine ve rakiplerinizin üzerinde kurmak istediğiniz konum
üstünlüğüne bağlı olarak zamanla değişebileceğini unutmayın.

Püf Noktası
Gelecekteki ve mevcut
müşterileriniz için neyin
önemli olduğunu bilin.
Onlara zaman zaman niçin
sizden veya Rakiplerinizden
satın aldıklarını ve satın
alırken aldıkları kararlarda
hangi unsurlardan
etkilendiklerini sorun.

Üstün ürünlere/hizmetlere dayalı bir itibar—Endüstrideki ya da
pazardaki en iyi ürünleri veya hizmetleri sağlayın. Kalite üzerinde yoğunlaşmanız size özel
alanlarda uzmanlaşmanıza bağlı olarak bir itibar kazandıracaktır. Örneğin Nordstrom®
müşterilerine mümkün olan en iyi hizmeti, seçimi, kaliteyi ve değeri sunmaya odaklanmaktadır.
Nordstrom müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla alışveriş merkezi müşteri hizmetleri
standartlarını belirlemekte ve para iadesi garantili bir satış taahhüdü sunmaktadır.

Niş pazar—Hedef Pazar(lar)ın özel taleplerini karşılayacak ürün veya hizmetleri sunun. Bir niş
pazar daha büyük pazardaki veya daha küçük bir ürün hattı dilimindeki ayırt edilebilir bir müşteri
grubudur. Örneğin, ITW® (Illinois Tool Works) müşterilerinin ihtiyaçlarına özel bağlantı
elemanlarını ve ürünleri imal etmektedir.
Tom’s of Maine®, diş macununu doğal bir ürün konumuna getirerek, diş macunu pazarında yeni
bir kategori oluşturmuştur. Diğer hiçbir diş macunu bu ihtiyacı karşılamadığından, şirket organik
veya tüm doğal ürünleri satın almayı tercih eden müşterilerin memnuniyetle ödeyebileceği düşük
bir fiyat belirleyebilmiştir.
Benzersiz dağıtım kanalları veya dağıtım yöntemleri—Endüstri içinde eşi olmayan veya
rakiplerin etkin bir biçimde kullanamayacağı bir satış yöntemi kullanın. Aynı veya benzer
pazarlara çoklu ürün veya hizmetleri etkili bir dağıtım kanalı vasıtasıyla sunun. Dell®
bilgisayarlarını müşterilere doğrudan satmakta ve tüm bilgisayar sistemlerini müşterilerinin özel
siparişlerine dayalı olarak oluşturmaktadır. Dell fiili olarak bilgisayar bileşenleri imal eden çeşitli
tedarikçileri kullanmaktadır, ancak müşterilere satarken aracıları ve perakendecileri
kullanmadığından genel giderleri düşük seviyelerde tutmakta ve bu yolla elde ettiği tasarruflarını
müşterilerine aktarmaktadır.
Amazon.com kitap, müzik ve filmlerin pazarlanmasında ve dağıtımında e-ticareti kullanan ilk
şirket olmuştur. Amazon, rekabetçi fiyatlar sunmanın yanında mükemmel bir dağıtım kanalına
sahiptir ve ürünlerin müşterilerin eline hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. Amazon aynı
zamanda müşterilere yeni veya kullanılmış kitap satın alma seçeneğini sunmak amacıyla
kullanılmış kitap satıcıları ile stratejik ilişkiler geliştirmiştir.
Organizasyonel etkinlik— Daha ucuz malzemeleri ve daha etkin ekipmanları arayın. Süreçlerinizi
kolaylaştırın ve ürünleri daha etkin imal etmek ya da hizmetleri yerine daha hızlı ulaştırmak için
yollar arayın. Etkili ve yetenekli tedarikçilerle çalışın. Uygulamaları ve verimlilik düzeylerini
geliştirebilecek personeli işe alın. Örneğin Southwest Airlines® kar eden az sayıdaki havayollarından
biri olmayı sürdürmektedir, çünkü mükemmel hizmet ve bütçelere uygun bilet fiyatları sunabilme
ve ikincil güzergahlarda çabuk geri dönüşler elde etme kabiliyetlerine sahiptir. Southwest Airlines,
havayolu taşımacılığında gösterişsiz bir maliyet bilinci trendi başlatmıştır.
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Püf Noktası
Bir rakibin rekabet avantajını
taklit etmek bir hatadır. Kendi
güçlü yönlerinizden veya
benzeri olmayan
yeniliklerinizden faydalanın,
böylece müşteriler sizinle
çalışmayı tercih edecektir. Başka
bir şirket için en iyi olan sizin
için iyi olmayabilir.

c
-

Benzersiz teknoloji ve yenilikçi ürünler veya hizmetler—Hedef pazarlara
satmak ve hizmet vermek için benzersiz, yenilikçi ve öncül teknolojileri
kullanın. Ürün veya hizmetlerin yerel, bölgesel, ulusal veya küresel müşterilere
sunulmasında internet kullanımını göz önünde bulundurun. Ürünlerin imal
edilmesinde, uygulamaların yönetilmesinde veya müşteri bilgilerinin
izlenmesinde teknolojiye yatırım yapın.
Apple, Hewlett Packard® veya Samsung® kadar çok ürün imal eden bir firma
değil. Ancak Apple’ı rakiplerinden ayıran, endüstri için henüz benzeri
görülmemiş olan yenilikçi ürünleri imal etmesi. Apple’ın ilk başarısı kullanıcı
dostu bilgisayar ikonları oldu –üç yaşındaki bir çocuk bile bilgisayarı
kullanabilmekteydi. iPad’in piyasaya girmesi ile Apple pazarın farklı
ihtiyaçlarını karşılamak için yine benzersiz bir ürün sunmuş oldu.

Rekabet Avantajı

Ana yetkinliklerim neler? Rakiplerimin herhangi birinden daha iyi yaptığım şey ne?

Ürün veya hizmetim endüstri ya da pazarda bulunanların en iyisi mi? Öyleyse neden? Değilse
neden?

Herhangi bir rakipten daha iyi hizmet sunabileceğim belirli hedef pazar veya niş(ler) hangileri?

Dağıtım kanalım veya teslimat yöntemim ne kadar verimli?

Organizasyonel verimliliğimi nasıl geliştirebilirim?

Hangi benzersiz teknolojiyi veya yenilikçi ürünleri geliştirebilirim?
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İş stratejiniz üzerinde karar vermeden önce rekabet ortamını anlamak için gerekli zamanı
kullanın. Rekabet ortamının analiz edilmesi ve rakiplerin diğerlerinden nasıl farklılaştığının
anlaşılması, kendi taktiklerinizi ve karşı-taktiklerinizi geliştirmenize olanak sağlayacaktır.
Modül 2’deki pazar araştırmanız bu analizde, özellikle Eylem Adımı 2.3 Doğrudan, Dolaylı
ve Gelecekteki Rekabetlerimi Analiz Et’e vereceğiniz yanıtlar da size yardımcı olacaktır.

Rekabet Ortamının Analiz Edilmesi

Rakipleri araştırarak ve bilgi toplayarak rekabet ortamını çalışmaya çoktan başladınız ve
aynı müşterileri kazanmak için sizinle rekabet eden diğer işletmeleri tanıdınız. En iyi
müşterilerin hangileri olacağının belirlenmesinde yardıma ihtiyacınız olursa s. 104-106’daki
Hedef Pazarınızın Tanımlanmasına Yakından Bir Bakış’ı okuyun.
Her rakibin güçlü ve zayıf yönleri vardır. Rakiplerinizin zayıf yönleri
işletmenizi etkin bir biçimde konumlandırmak için potansiyel
avantajınız haline gelebilir. Daha büyük rakiplerin çoğu, kararların
alınmasında, kaynakların paylaştırılmasında ve değişen pazar
ihtiyaçlarına cevap verilmesinde daha küçük işletmeler kadar hızlı
olamaz. Bu zayıflıktan ötürü girişimciler genellikle daha büyük şirketler
karşı hamleler gerçekleştirene kadar pazar avantajı sağlayabilir.

Püf Noktası
Büyüyen işletmeler rekabetin
ilerisinde kalmak için değişim
gereğinin farkına varılmasında
bazen zorluk çekebilirler. Başarılı
girişimciler sürekli değişim için
plan yapar.

Diğer yandan, girişimciler daha büyük rakiplerin mali kaynakları ile
rekabet etme konusunda zorlanırlar. Örneğin, küçük, yerel bir içecek
imalatçısı daha büyük içecek firmalarının sunduğu kadar çok tat veya yeni ürünü
sunamayabilir. Küçük imalatçı, payını korumak amacıyla restoranlarla kurduğu yerel
stratejik ortaklıklara bağlı olarak benzersiz tatlara odaklanma ihtiyacı duyabilir.

Girişimciler, potansiyel tehdit konumundaki tüm önemli rakipleri hakkında kilit bilgileri
bulmalı ve anlamalıdır. Hangi şirketlerin en sert rekabeti sunabileceğini belirleyerek iş
stratejinizi değiştirdiğinizde size ne şekilde yanıt verebileceklerini tahmin edin. Bazı
rakipler pazardaki konumlarına göz diken herhangi bir harekete çok saldırgan bir şekilde
yanıt verebilirler. Diğer rakiplerin endüstrideki rekabete bakış açıları daha hoşgörülü
olabilir.
Modül 2’deki pazar araştırmasından topladığınız bilgileri ve s.78’deki Rekabet Avantajı’na
verdiğiniz yanıtları kullanarak s.80-81’deki Rekabet Analizi’ni doldurun. Pazarda nasıl
başarılı bir şekilde rekabet edeceğinizi anlamak için şirketinizi rakipleriniz ile karşılaştırın.
Rakiplerinizin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmek, en etkin iş stratejinizin ne olacağını
belirlemenizde yardımcı olacaktır.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

BÖLÜM 3

79

Yön Tayini

A

DE

ST

RT

Stratejik Kararların Alınması

A

3
U P YO U R

I

c
-

Rekabet Analizi

Adım 1 Şirketinizi rakipleriniz ile karşılaştırmak. Kendi şirketinizle başlayın ve pazarda bir rekabet üstünlüğü
elde etmek için farklılaştırıcı unsurlardan her birini nasıl kullandığınızı değerlendirin. Sonrasında en çok dört tane
doğrudan rakip seçin ve aynı farklılaştırıcı unsurları nasıl kullandıklarını değerlendirin. Bunlardan sonra, rakiplerinizi
değerlendirmek için hala yeterli bilgi sağlanmamışsa biraz araştırma yapın. Örneğin, tedarikçiler ile konuşun veya
odak grupları yürütün ya da rakiplerin müşterileri ile görüşmeler yapın. Araştırmalar ve odak grupları hakkında daha
fazla bilgi için s. 71-72’de Modül 2’deki @ Birincil Araştırmaya Yakından Bir Bakış’ı okuyun.
Rekabet Avantajı Oluşturan
Farklılaştırıcı Unsurlar

Sizin
Şirketiniz

Rakip
A

Rakip
B

Rakip
C

Rakip
D

Şirket hangi ana yetkinliklere
sahip? Güçlü yönlerini
oluşturan nitelikleri, özellikleri
veya kabiliyetleri hangileri?

Hangi ürün veya hizmetler
pazar veya endüstride
müşterilerin gözünde
diğerlerininkinden daha üstün
bir konuma sahip?
Şirketin diğerlerinden daha iyi
hizmet verdiği pazar ya da niş
hangisi?

Şirket benzersiz bir dağıtım
kanalına ya da teslimat
yöntemine sahip mi?

Şirket organizasyonel
verimlilik konusunda uzman
mı? Daha iyi fiyatlara daha
etkin ürünleri yetenekli bir
personel vasıtası ile sunuyor
mu?
Şirket pazarda benzersiz
olan teknoloji veya yenilikçi
ürünleri geliştirmiş mi?
Zayıf Yönler
Ürün veya hizmette
pazarlamada ya da
organizasyonda ortaya çıkan
zayıf yönler hangileri? Diğer
zayıf yönler?
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Rekabet Analizi devamı

Adım 2 Rekabet avantajınızı analiz etmek. Rakipleriniz üzerinde yapılan bu analize dayalı olarak
rekabet avantajı ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayın:
Güçlü rakiplerim hangileri? Niçin?

Onlara kıyasla nasılım?

Rekabet üstünlüğüm nedir?

İş Modelleri

Planlama sürecinin bir parçası olarak sıra mevcut iş modelinizin büyüme planlarınızı
destekleyeceğinden emin olmak için iş modelinizin değerlendirilmesine geldi. İş stratejiniz
değişirse iş modelinizi de onunla aynı doğrultuda olması için değişikliğe uğraması
gerekebilir.
Bir iş modeli bir kuruluşun müşterilerine değer sunmak için kaynaklarını kullanırken aynı
zamanda kendisi için de karlarını ve büyümesini en üst düzeye çıkarmasını sağlar. İş
modeli ürünlerin veya hizmetlerin istenen kitleye ulaştırılmasında bir yapı veya
çerçeve sunar. İş modeli aşağıdaki unsurları içerir:

Püf Noktası

•

Hizmet verilecek müşterilerin türü

•

Müşterilerin ürün/hizmeti kullanma biçimleri

•

Dağıtım

•

Tanıtım stratejisi

•

Yerine getirilecek organizasyonel görevler

•

Kaynak gereksinimleri

•

Kar ve gelirlerin nasıl elde edildiği

İyi geliştirilmiş bir iş
modeli pazarda rekabet
üstünlüğü elde
etmenize ve bunu
sürdürmenize yardımcı
olabilir.

Aynı ürün veya hizmeti satan iki işletmenin birbirinden çok farklı iş modelleri olabilir.
Örneğin, Zappos ve DSW’nin her ikisi de ayakkabı ve aksesuarlarını satıyor. Zappos
siparişleri telefonla veya online olarak alıp, ödemeyi müşteriden alarak teslimatı doğrudan
müşteriye yapıyor. DSW öncelikli olarak değişik markalardaki ayakkabıları ve aksesuarlarını
satan bir perakendeci. İş modelin seçiminin işletmenin diğer unsurlarını derinden
etkilediği bu örnekler ile görünüyor.
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İş Modeli Türleri
Aşağıda genel iş modellerinden bazılarının üstünde durulmuştur, ancak pek çok girişimci
sadece biri veya diğerinden ziyade pek çok farklı iş modelinin özelliklerini bünyesinde
barındıran melez modelleri geliştirmektedir.
Mağazalar—En eski ve temel iş modeli şirketlerin somut bir konum sağladığı ve ürün veya
hizmetleri müşterilerine sundukları mağazalardır. Müşteriler yerinde satın alırlar. Son yıllarda,
perakendeciler internetteki varlıklarını da dahil etmek amacıyla bu modeli genişlettiler. Bu
internet ve mağaza modeli uygulaması, müşterilerin ürünleri internetten satın alarak, yerel
mağazalardan teslim almalarına veya doğrudan kendilerine gönderilmesine olanak sağlar.
Abonelik—İlk olarak dergiler ve plak kulüpleri için geliştirilmiş olan bu iş modeli şu sıralar pek
çok yeni uygulama alanı buluyor. Abonelik iş modeli şirketlere genellikle aylık veya yıllık bazda
tekrar eden gelirleri elde etme olanağı sağlar. Bu modeli benimseyen diğer endüstriler kablolu
TV, gazeteler, internet sağlayıcıları, yazılım sağlayıcıları ve sağlık kulüpleridir. Bu model şirketlere
sabit bir gelir akışı sağlamasıyla birlikte bir kere satın aldıktan sonra ürünleri veya hizmetleri bir
süre boyunca almaya devam eden müşteriler için de elverişli bir model.
Balık yemi ve kanca—Yıllar önce Gillette başlangıç ürünü satarak müşterileri kendine çektiği
bir model geliştirdi –ilk olarak 1903’te imal ettikleri tıraş makinesi. Müşteriler sonrasında sınırlı
kullanımlı tıraş bıçakları gibi tamamlayıcı ürünleri satın almak için kancaya takılmış olacaklardı.
Bu model günümüzde cep telefonu ve hat kontörleri, yazıcı ve mürekkep kartuşları, kameralar
ve film ile baskılar gibi pek çok üründe kullanılmaktadır.
Çoklu-düzey pazarlama—Ağ pazarlama modeli olarak da adlandırılan bu modelde, bağımsız
distribütörler bir ana şirketten ürünleri satın alarak müşterilere satmakta ve böylece aynı şeyi
yapan diğer distribütörleri de içine alan aşağı yönlü bir ağ meydana getirmektedir. Bağımsız
distribütörler kendi satışlarından ve aşağı yönlü bu dağıtım ağından oluşan bir kar elde ederler.
Mary Kay®, Melaleuca® ve Longaberger® çoklu düzey pazarlama şirketleridir.
Doğrudan satışlar—Doğrudan satış iş modeli aracıları eleyerek bir şirketin ürünlerinin
müşterilere ulaşmasında satış-teslimat arasındaki süreci hızlandırır. Dell’in popülar hale getirdiği
bu model doğrudan imalatçıdan satın almayı tercih eden müşterilerden faydalanır. Aracılara
herhangi bir marj ödenmediğinden satış maliyetleri düşük olur ve ürünler müşterilere daha
düşük fiyatlardan ulaşır. Örneğin, havayolları biletlerini internet siteleri üzerinden alan
müşterilere her zaman küçük bir indirim uygular. Yine de bazı imalatçılar satış sürecini
kolaylaştırmak için aracıları kullanarak yerel pazarlama maliyetlerini paylaşabilir, mal ve
hizmetleri dağıtım için birleştirerek maliyetleri düşürebilirler.
Müzayede—Bu model malların teklif almak üzere öne sürülerek, satılıp/satın alınmaları için bir
süreç sağlar. Geleneksel müzayede iş modeli genellikle antikalar ve pullar, madeni paralar,
klasik arabalar ve güzel sanatlar gibi koleksiyon malları ile bütünleşmiştir. Bu model çok eski
olmasına rağmen internet çevrimiçi bir müzayede versiyonunu ortaya çıkarmıştır. Müzayede
siteleri eBay ve Zaarly dünyanın her yerinden insanlara her çeşit mal ve hizmeti satın alma ve
satma imkanı sağlayarak, girişimciler için sayısız yeni iş fırsatı oluşturmaktadır.
Hizmet—Hizmet endüstrisi ekonomimizin büyük bir kategorisidir ve en kompleks ve zorlayıcı
iş modellerinden birini temsil eder. Hizmet sektörü sigortacılık, turizm, bankacılık, eğitim,
acentelikler, restoranlar, ulaşım, sağlık hizmetleri, danışmanlık, yatırım, yasal hizmetler ve diğer
hizmetleri kapsamaktadır. Çoğu hizmet sağlayıcının yüzleştiği sorun kaliteli hizmetlerin her
seferinde etkin ve verimli bir şekilde nasıl sunulacağıdır. Tipik bir hizmet iş modeli müşteri
sadakatini ve dolayısıyla karlılığı getiren müşteri memnuniyetinin arttırılmasına odaklanabilir.
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Karlılıktaki artış müşterilerin elde tutulması ile ilgilidir. Genellikle mevcut müşterilerin elde
tutulması yenilerinin kazanılmasından kolaydır.
Ortaklığa dayalı iş sistemi—Bu model benzer ya da ilgili alanlardaki işletmelere, tüccarlara
veya uzmanlara kaynakların birleştirilmesi, bilgi paylaşımı ve karlar için daha düşük ücretlerin
ödenmesi gibi imkanlar sağlar. Ticaret birlikleri, kooperatifler ve acentelikler bu modele
dayalı çalışırlar. Bu modelin temel dayanağı ortak çıkarlara sahip olan üyelerin, pazarda
başarılı bir şekilde rekabet edebilmek için birbirlerini destekleyebiliyor olmalarıdır.
•

Ticaret birlikleri—Üyeler pazara, ağa, bilgi erişimine ve eğitime yıllık ve kullanıcı
ücretleri ödeyerek ürün ve hizmetleri grup satın alma planları yoluyla alırlar. Birlik aynı
zamanda satın alma programlarından indirim ve komisyon elde eder.

•

Kooperatifler—Bu oluşumlar ticaret birlikleri ile benzer yapıdadır, ancak üyeleri
kooperatifin bir bölümünü ellerinde bulundurmak suretiyle bir öz sermaye payına
sahiptir. Üyeler grup satın alma planlarına katılırlar, ticari alan satın alır veya kiralarlar ve
yürütülen işin kar ve risklerini paylaşırlar. Üyeler satışlardan gelir ve kar payları elde
ederler.

•

Acentelikler (franchising)—İmalat sektöründen ödünç alma konsepti olan acentelikler,
mükemmelleştirilmiş markalandırma, üretim, tedarik ve işletimsel prosedürlerin
acenteliğini alırlar, böylece değişik coğrafi bölgelerde çoğaltılabilirler. Üyeler acentelik
veren ana şirketten coğrafi bir bölgede bir acentelik işletme hakkını satın alırlar. İlk
acentelik açma ücretine ek olarak, acentelik üyeleri ana şirketin ürünlerini satın alarak
satışlardan elde ettikleri karlardan ana şirkete bir yüzde verirler.

Online Teslimat—İnternet yeni iş modeli yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
İnternet modelleri, şirketlere kendi ürün veya hizmetlerini, başkalarının ürün veya
hizmetlerini satma veya tanıtma ve satıcılar ile alıcıları buluşturma olanağı vermektedir.
Aşağıda bazı internet modellerini hızlı bir biçimde görebilirsiniz:
•

Aracılık—Bir aracı satıcı ve alıcıları bir işlem ücreti karşılığında bir araya getirerek bir
hizmet sağlar. Aracılık modeline bazı örnekler Orbitz®, Priceline®, eBay, Paypal®, Amazon.
com ve Shopping.com®’u kapsamaktadır.

•

Reklamcılık—Bir internet sitesi içerik hizmetleri sağlar ve reklam satma yoluyla para
kazanır. Reklamcılık geliri sitenin görüntülenme oranı ile doğru orantılıdır. Yahoo!®,
Monster.com®, Google® ve Marketwatch® bu modele örnek teşkil
ederler.

•

Müşteri bilgisi sağlayan siteler—Bağımsız bir oluşum, internet
tüketimi alışkanlık verilerini analiz ederek firmalara hedef pazarlarında
kullanmaları için satar. Benzer şekilde pazarları da tüketiciler için analiz
ederler. Edmunds® ve Double-Click® bu modelin örnekleri arasındadır.

•

Enformasyon— Bir internet sitesi makalelerin, yayınların, videoların
veya diğer medyanın tutulduğu bir alan yaratır ve bunu enformasyon
satın almak isteyen son kullanıcılara satar. Hoovers®, Dun ve Bradstreet®,
ile Knowledge Storm bu iş modelinin örnekleridir.

Püf Noktası
İyi düşünülmüş bir iş modeli
size rekabetçi bir konum
verir –özellikle modelin
benzeri toksa veya iyi
yönetiliyorsa. Oyunun
dışında kalmamak için
adapte olun.

Şirketinizin başarısı doğrudan iş modelinizin müşterilerinizin beklentilerine ne derece uyum
sağladığına bağlıdır. CEO Refresher’dan Donald Mitchell’ın Establishing a Continuing
Business Model Innovation Process (Sürekli Bir İş Modeli İnovasyon Sürecinin Kurulması) adlı
yayınına ve Carol Coles’un ifade ettiğine göre yüksek büyüme ivmesi kazanmış başarılı
şirketler iş modellerini müşteri tercihlerine göre her iki ila dört yılda bir gözden geçirirler.
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zamana ayak uydurmak
Olin B. King Space Craft, Inc. şirketini Huntsville, Alabama’da kurdu. King bu işe evinin
bodrum katında 1961’de hedefleri uydu tasarlayıp inşa etmek olan iki arkadaşı ile birlikte
başladı. Program Birleşik Devletler Ordusu’ndan Nasa’ya transfer edilmeden önce üç tane
inşa etmişlerdi. Sonrasında Apollo görevi için alt-sistemler inşa ederek Apollo programı
durdurulana kadar on beş sistemi tamamladılar.
SCI daha sonra tekrar beyaz bir sayfa açarak Savunma Bakanlığı’na F4 jetleri için alt
sistemler imal etmeye başladı ve sistem oturana kadar bunlardan binlerce üreterek, bir
taraftan da doldurulması gereken yeni bir pazar arayışına girdi. 1970’lerin ve 1980’lerin
başlarında SCI IBM için bilgisayar üretmeye başladı ve Fortune 300 şirketlerinden birine
dönüştü.
Sadece birkaç yıl içinde SCI birkaç kişilik bir şirketten dünya çapındaki tesislerinde binlerce çalışanı olan
büyük bir kuruluşa dönüştü. Bazı endüstri analistleri Bay King’i ‘’Fason İmalatçılığın Babası’’ olarak adlandırdı.
Bay King size bunun kolay olmadığını söyleyecektir: gerçekten de şirketini ve iş modelini birkaç kez baştan
yaratması gerekeceğini sonradan öğrenecekti. SCI bir mühendislik hizmetleri işletmesi olarak kurulmuş
olmasına rağmen, fason imalat iş modeline dönüşene kadar uyum sağlamaya devam etti.
2001 yılında SCI Systems, INC., 6 milyar dolar karşılığında Sanmina® tarafından satın alındı. SCI on dokuz
ülkede kırk dokuz tesisi bulunan ve 35,000’den fazla kişiyi istihdam eden halka açık bir şirketti. Analiz
uzmanları bu birleşmenin 130 milyar dolarlık küresel fason elektronik imalatı endüstrisinde en başarılı ve
itibarlı şirketlerden birini yaratacağını tahmin etmekteydi.

c
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İş Modeli

Aşağıdaki iş modellerinden hangilerinin büyüme vizyon ve hedeflerinizi karşılaması daha olası?

 Mağazalar

 Müzayede

 Abonelik

 Hizmet

 Balık Yemi ve Kanca  Ortaklığa Dayalı İş Sistemi: Ticaret Birliği, Kooperatif, Acentelik
 Çoklu-Düzey

 Online teslimat: Aracılık, Reklamcılık, Müşteri Bilgisi Tedariki, Enformasyon

 Doğrudan Satışlar

 Diğer:

c
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İş Modelini ve Vizyonu Aynı Eksene Taşıma

İş modelinizi vizyon ve hedefleriniz ile aynı eksene taşımak için aşağıdaki soruları kullanın.		
Mevcut modelimin bileşenlerinden hangileri ile devam etmeli ve neleri değiştirmeliyim?

Bu değişiklikleri neden yapmalıyım ve bunlar vizyon veya rekabet avantajım ile aynı eksene ne şekilde
taşınabilir?
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İş modelinizi vizyonunuz ile aynı eksene taşımaya ek olarak iş stratejiniz eninde sonunda
bu işi ne şekilde bırakacağınıza bağlı olarak belirlenecektir. Bazı girişimciler bazençalışanları kendi aile üyeleri de olabilir- işletmenin kendileri olmadan da devam
edebilmesini isterler. Diğer girişimcilerin ise, işi bıraktıkları esnada azami parasal geri
dönüşü içeren kişisel hedefleri olur. İleri görüşlü girişimciler genel iş stratejilerinin bir
parçası olarak bir çıkış stratejisini mutlaka göz önünde bulunduracaktır.

Çıkış Stratejileri
Kendinize, ‘’İşin içinde olmaktan hala hoşlanıyorken neden bir çıkış stratejisi
tasarlamak isteyeyim?’’ diye sorabilirsiniz. Bunu şu şekilde düşünün: işiniz
parasal yatırım yaptığınız bir varlıktır, maaşlarınızı ve büyük hacimli bir karın
yıllık paylaşımını sağlayan bir gelir akışı getirir. Değeri artış göstermelidir ki
zamanı geldiğinde bu işten ilave bir değer elde edebilesiniz.
Bir çıkış stratejisinin planlanması bir iş stratejisinde genellikle en az dikkate
alınan değerlendirmelerden biridir; yine de çıkış stratejisi şirket için stratejik bir
yön belirlenmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Çıkış stratejisi önceden planlanmadığında,
işletme sahipleri, varisleri ya da halefleri gelecekte sınırlı seçenekler ile karşılaşabilir.
Bazı girişimciler çıkış stratejilerini işletmenin bir sonraki ana aşamaya geçiş için bir araç
olarak görürler. Bu açıdan bakıldığında, girişimcilerin işi bırakmaları gerekmemektedir,
ancak rolleri önemli ölçüde değişir.

7

c

‘’çıkış’’ın anlamı en yüksek
hedeflerinize ulaşmış olmak demektir
Jennifer Lawton işini bırakmadan yıllar önce ilerisini düşünmeye başlamıştı. Just Books, Inc.’nin sahibi
şunları söylüyor: “Çıkış stratejimi bir sondan çok kendim ve şirketim için belirlediğim hedeflerime
ulaşmanın mantıklı bir parçası olarak görmeye başladım’’.					
“Şirketimi satma yoluna gitme, halka arz etme, başka bir teşebbüs ile birleşme, satışları düzenli bir
şekilde arttırma veya yüzde 200’lük bir hızlı büyüme için şansımı zorlama seçeneklerinden birini
deneyebilirim. Bunlardan herhangi birini başardığımda, gerçekten de ‘’çıkmış’’ olacağım. Şirketim bir
safhadan diğerine geçmiş olacak, yani bir kademeden ‘’çıkış’’ı ile diğerine ‘’giriş’’i bir olacak. Gerçek şu
ki, bu sonu veya değişimi önceden belirlemediğinizde, işiniz planlamadığınız bir şekilde değişime
uğrayabilir.’’										
İşiniz ve kişisel hedefleriniz ile aynı doğrultuda bir çıkış stratejisi belirleyin. How to Buy and Sell a
Business (Bir İşi Satın Alma ve Satma Yolları)’nın yazarı Avukat Garrett Sutton, ‘’ İşinizi oluştururken
çıkış meselesini aklınızda bulundurarak, uygun zamanda kesin bir stratejiye sahip olma esnekliğine
sahip olacaksınız’’ diyor.”

İşinizin sizin istediğinizden farklı bir yola girmesini önlemek için, işinizin vizyon, hedef ve
stratejisine bir çıkış stratejisi dahil edebilirsiniz. Çıkış stratejinizi şimdi belirlemeniz, yakın
bir zamanda onu uygulamanız gerektiği anlamına gelmez. Bazı girişimciler çıkış
stratejilerini beş veya yirmi yıl sonra kullanırlar. İşletme sahibi olarak, stratejiyi
uygulamadan önce beklenen gelirleri, parametreleri ve sonuçları belirlemeniz gerekir.
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Bir Çıkış Stratejisinin Getirileri

İşinizden karlı bir şekilde çıkabileceğiniz fikrine sahip olmanın yanında, mevcut bir
çıkış stratejisine sahip olmanın getirileri şunları içermektedir:
• Belli bir noktaya getirmiş olduğunuz işin değerinin korunması.
• Yönetim takımına veya aile üyelerine yumuşak bir geçiş sağlama.
Her girişimci yürüttüğü
işinden bir gün çıkacaktır. • Emeklilik veya engellilik için potansiyel bir gelir elde etme.
Kader bu kararı sizin için • İşinizin gelecekteki değerini geliştirme.
almadan önce bu durum
• Menkullerinize, dostlarınıza veya ailenize gelebilecek potansiyel vergi yükünü
için planınızı yapın.
azaltma ya da erteleme.
• İşinizin büyümesi için stratejik bir yön oluşturma.

Püf Noktası

Çıkış Stratejisi Çeşitleri
Başarılı bir işletme, varlıkları biriktirerek ve gelecek için bir kar potansiyeli oluşturarak sahipleri için değer
tesis eder. En genel ve tercih edilen çıkış stratejileri, işletmenin satılmasını, işletmeye ait varlıkların
satılmasını, başka bir işletme ile birleşme yoluna gidilmesini veya işletmedeki hisselerin büyük miktarlarda
halka arz edilmesini kapsar. Bir çıkış stratejisi planlamayan girişimciler ne yazık ki bir gün işlerini hazırlıksız
bir şekilde bırakmak zorunda kalacaklardır. Bazı girişimciler işlerini sermaye, emeklilik veya diledikleri diğer
hedeflerini gerçekleştirmekten farklı nedenlerden ötürü bırakırlar. Ölüm, engellilik durumu, aile meseleleri
ve iş ortaklıklarının bitirilmesi de bazen erken bir çıkışa sebep olur. Kendileri için avantajlı getirilerin
olmasını arzu eden girişimciler, varisleri veya çalışanları, bir çıkış planı olmadan, işlerini hayal ettiklerinden
farklı şartlarda bırakmak zorunda kalabilirler.

7

c

başlangıçta başarılı olmazsanız…

Boulder, Colorado’da bulunan Celestial Seasonings şirketinin kurucusu Mo Siegel, şirketini bırakmayı
planlarken bazı güçlükler ile karşılaştı. Siegel Celestial Seasonings’i en büyük bitki çayı üreticisi yapmak için
büyütmüştü. Siegel çalışanlarından gelecek yeni çay aroması fikirleri için bilinçli olarak bir girişimcilik kültürü
oluşturarak, eğlenceli ve aile benzeri bir iş ortamı kurmuş ve Birleşik Devletlerde sosyal sorumluluk bilinci en
yüksek şirketlerden biri konumuna gelmişti.
Kraft®, Celestial Seasonings’i 1984’te satın aldığında, Siegel şirket kültürünün belirgin bir biçimde değiştiğini
gözlemledi. Siegel’in şahsen işe aldığı çalışanların çoğu şirketi terk etti. Pek çok insan için yarattığı yaşam
kalitesi ve tutku yavaşça yok olmaya başladı. Şirket iş hedeflerinin pek çoğuna ulaşmasına rağmen, Siegel
çıkışının kendisi, personeli ya da toplumu için istediklerini gerçekleştirmediğini hissetti.
1988’de, Kraft Celestial Seasonings’i Lipton®’a satmak için görüşmelere başladığında, Siegel eski şirketinin
kurumsal devden geri almaya karar verdi.
2000 yılunda Siegel, Celestial Seasonings’i Hain Celestial Group’u oluşturmak üzere Hain Pure Foods® ile
birleştirdi. Celestial Seasonings’in vizyonunu yalnızca iş konusunda değil, bünyesinde çalışanlar için de
paylaşan bir şirket bulmuştu ve artık başka bir kişisel hedefinin peşinden koşmak üzere –Colorado Dağları’nın
henüz çıkmadığı kalan 4200 metrelik kısmına çıkmak--emekli olabilirdi. Şirketi ve personeli için doğru kararı
verdiğinden emin olmak için, şirketler arasındaki geçişi gözlemlemek üzere iki yıl daha devam etti.
Her çıkış stratejisinin avantaj ve dezavantajları vardır. S.87’deki tablo her ikisini de ele almaktadır ve önceden
düşünmediğiniz bazı şeyleri dikkate almanıza yardımcı olabilir. Bu çıkış stratejileri bir işletmeyi bir sonraki
aşamasına geçirebilir. İşiniz sonraki aşamasına geçerken şirket ile ilişkinizi sona erdirebilir veya işinizde yeni bir
rol ile devam edebilirsiniz.
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Türleri

Açıklama

Başka Bir Şirket Şirket mevcut başka
İle Birleşme
bir şirket ile birleşir.

Başka Bir Şirket Şirketin tüm hisseleri
Tarafından
başka bir oluşuma
Satın Alınma
satılır.

Avantajlar
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Dezavantajlar

Yeni işletme sahiplerinin veya
yöneticilerin farklı felsefeleri
veya iş yapma yolları olabilir,
mevcut personelin şirket
üzerindeki kontrolü azalabilir
ve iki kültürün kaynaştırılması
zor olabilir.
Şirket sahibinin eline satıştan
Uyum, işletme ve çalışanlar
nakit veya hisse geçer ve geçiş
için her zaman uygun
esnasında şirket sahibinin
yönetimde kalması için bir yönetim olmayabilir, kurumsal kimlik
ve marka zamanla yok olabilir.
sözleşmesi müzakere edilebilir.
Şirket sahibinin eline nakit ve/
veya hisse geçebilir, her iki
şirketin kaynakları birleşmiştir
ve yönetimin bir kısmı sabit
kalabilir.

Doğru ücret ve alıcıyı aynı
anda bulmak güç olabilir ve
şirket sahibinin değişmesi
çalışanlar için zorluk
yaratabilir.
Her acentelik için şirket sahibi Süreç zor ve zaman alıcı
nakit elde eder, mevcut
olabilir ve iş konsepti
kurumsal yönetim yapısı
acentelik vermeye uygun
değişmez ve teşebbüs büyük
olmayabilir.
ölçekli bir büyüme fırsatı
yakalayabilir.

Şirketin Satışa
Çıkarılması

Şirket birey(ler)e
satılır.

(Franchising)

İş konsepti çoğaltılır
ve iş yerel, bölgesel,
ulusal ya da
uluslararası düzeyde
genişler.

Çalışan İçin
Hisse Senedi
Sahipliği Planı
(ESOP)

Çalışanlar zamanla
şirketten hisse veya
pay alırlar.

Kilit konumlardaki çalışanlar
katkılarından dolayı
ödüllendirilirler ve belli bir
süre daha şirkette kalmaya
teşvik edilirler, büyümesine
yardımcı oldukları şirket
karlarından pay alırlar.

Şirket hisseleri bir
menkul kıymetler
borsasında halka arz
edilir.

Yatırımcılar için hisseler
nakite dönüşür, büyük hisse
sahipleri şirketi kontrol
eder ve yatırımcılar yüksek
potansiyelli gelirler görürler.

İlk Halka Arz
(IPO)

DE
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Nakit şirket sahibinin eline
hemen veya zamanla
geçebilir.

Şirket sahibi plandan
şirkete borç olarak ödünç
fon alabilir, çalışanlar
şirketi terk ettiklerinde
hisselerini kaybedebilirler
ve şirket değeri veya borsa
düştüğünde çalışanlar bu kez
yükü paylaşırlar.
Şirket kar ve yatırımcıların
ilgisini kazanmak için yüksek
büyüme oranlarına ihtiyaç
duyar, süreç maliyetlidir ve
getirisi kesin değildir.

Aklınızdaki Son ile Plan Yapın

İşi nasıl bırakacağınıza dair karar vermek için hiçbir zaman çok erken ya da çok geç değildir.
Hangi çıkış stratejilerinin siz ve işiniz için en uygun olduğunu düşünün. Karşılaşacağınız yasal
ve mali meseleler için avukatınız ve muhasebeciniz ile görüşün. Seçeneklerinizi ve bunların
kısa ve uzun dönemli hedeflerinizi nasıl karşıladığını daha iyi anladığınızda, seçeceğiniz çıkış
stratejisinin türü hakkında daha rahat hissedeceksiniz.

c
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Çıkış Stratejisi

Aşağıdaki çıkış stratejilerinden hangisi kişisel ve iş hedeflerinize daha iyi hizmet ediyor?






Başka bir şirket ile birleşme		
Başka bir şirket tarafından satın alınma		
Şirketin satılması		
Acentelik (imtiyaz hakkı) verme





Çalışan için hisse senedi sahipliği planı (ESOP)
İlk halka arz (IPO)
Diğer:
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çıkışı başlarken düşünün

‘’Ortağım ve ben bir e-posta ile pazarlama firması olan NetCreations’ı kurduğumuzda, hayalim
küçük şirketimi hayatımın sonuna kadar yönetmekti’’ diyor Rosalind Resnick. ‘’Birisi bunu benden
almak istediğinde parmaklarımı masamdan kazıması gerekecekti.’’
Buna rağmen Resnick ve ortağı NetCreations’i Avrupalı bir holdinge 111 milyon dolar karşılığında
sattı. Dönüp internet pazarının çöküşüne baktığında, Resnick çok geç olmadan çıktığı için kendini
şanslı görüyor.
Şimdi Axxess Business Centers, Inc.® CEO’su olan Resnick, ‘’Daha iş planınızdaki mürekkep
kurumadan potansiyel alıcılar hakkında düşünmeye başlayın’’ şeklinde tavsiye veriyor. ‘’Bu
şirketlerle yakın ilişkiler kurun, böylece satış veya stratejik ortak arama zamanı geldiğinde bu
şirketlerin radar ekranında olursunuz. Aynı zamanda bu şirketlerin ne istediğini anlamak da önemli
–sahip olunan teknoloji, ürün hatlarında genişleme, bir niş pazarına girmek—böylece siz de
şirketinizi bu yönde şekillendirebilirsiniz.’’ diye ekliyor.

İş Stratejinizi Tanımlayın
Bir iş stratejisi, şirket odağını tesis ederek şirket için stratejik bir yön oluşturur. Stratejik
yön, şirketin vizyonunu gerçekleştirmesine yardım edecek olan konular üzerinde
yoğunlaşmak ve uzmanlaşmak için bir taahhüdü temsil eder. En başarılı şirketler
odaklarını kaybetmeyen şirketlerdir.
1 ve 2. Modüllerde yaptığınız analiz ve pazar araştırması ile keşfettiğiniz fırsatları dikkate
alın ve bunları bir iş stratejisi yazmanızda size yardımcı olması için İş Stratejisi için
Fikirler’de kullanın.

c
-

İş Stratejisi için Fikirler

Modül 1’de belirlediğim iş ve kişisel hedeflerim iş vizyonumu gerçekleştirmemde bana nasıl yardımcı
olacak?

Pazarda bir rekabet üstünlüğünü nasıl kurabilirim ve koruyabilirim?

Pazarın mevcut ve oluşmakta olan ihtiyaçlarını karşılamaya nasıl devam edeceğim?

İş odağımın geri kazanılması ve sürdürülmesi için hangi adımlar atılmalı?
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Bir İş Stratejisinin Tanımlanması

İş stratejinizi nasıl tanımladığınız işinizin yönünü ve gelecekte neye benzeyeceğini belirleyecektir.
İş stratejinizi net bir şekilde tanımlayarak, iş ve kişisel hedeflerinize ulaşmak için büyüme planınızı
geliştirebilirsiniz.
İş Stratejisi için Fikirler’e verdiğiniz yanıtları analiz etmek işinize uygun bir iş
stratejisi geliştirmenizde size yardımcı olacaktır. Tüm müşteriler için her şey
olamayacağınızı unutmayın. Başarılı bir şekilde rekabet edebilmek için pazarda
lider olmanız gerekmez, fakat diğer rakiplerden farklılaşmak için şirketinizin güçlü
yönlerine odaklanmanız gerekir.
İş stratejiniz bir kez tanımlandığında şirket ve yönetim takımı için öncelikleri
belirler ve ihtiyacınız olan yetenekli çalışanları kendinize çekmenizde ya da elde
tutmanızda size yardım eder. Şirketinizdeki farklı departmanlar belirli görevleri
yerine getirmek için farklı önceliklere odaklanabilse de, bu öncelikler şirketin
genel stratejik doğrultusu ile çelişmemelidir.

Püf
Noktası
Bir iş stratejisi iş ile
ilgili ve kişisel
hedefleri işletmeyi
başarıyla geleceğe
taşıyacak rekabet
üstünlüğü ile
bütünleştirir.

İş stratejiniz paragraflar ya da bir takım stratejik ifadeler şeklinde yazılabilir. Bu
şirketin hedeflerine nasıl ulaşacağının, müşteri beklentilerini nasıl karşılayacağının ve piyasada
rekabet üstünlüğünü nasıl sürdüreceğinin bir özetidir. İş stratejiniz şu sorulara cevap vermelidir:
•
•
•
•
•

Şirketim neden bu işi yapıyor?
En iyi yaptığımız şey nedir?
Hangi müşterilere hizmet vermeye devam etmeliyiz ya da hangilerine hizmet vermeye
başlamalıyız?
Hangi ürün/hizmetleri sunmaya son vermeliyiz veya sunmaya başlamalıyız?
Bu stratejik doğrultular üzerinde neden karar kıldık?

Aşağıdaki iki örnek iki farklı şirketi ve iş stratejilerini anlatıyor:
ÖRNEK

Heartland Training Solutions, orta ölçekli firmalara performans geliştirme stratejileri,
değerlendirmeleri ve eğitim programları sağlayan bir danışmanlık şirketidir. Heartland yenilikçi bir
‘’eldeki müşterilerin korunması’’ süreci üzerinde pek çok işletme ile başarılı bir şekilde çalışmıştır. En
olumlu geri dönüşlerden bazıları bu hizmetleri kullanan muhasebe firmalarından ve mali
planlamacılardan gelmiştir. Çoğu danışmanlık şirketi gibi, Herthand’ın mevcut gelirleri
danışmanların çalışabildiği toplam saat sayısına bağlı ve müşterileri dört eyaleti içine alan bir alanda
konumlu. Heartland ekibi bu işi büyütmek istiyor. Bir SWOT analizi yapmalarının ve üç yıllık
vizyonları hakkında bazı fikirler üretmelerinin ardından aşağıdaki hedefleri ve bunlara ulaştıracak
stratejiyi geliştirdiler.
Hedefler
• Heartland Training Solutions markasının değerini yükseltmek.
• Üç yıl içerisinde danışmanlık süresinden bağımsız ve Heartland’ın satış gelirlerinin yüzde 50’sini
sağlayacak bir gelir akışı sağlamak.
• Sonraki beş yıl içinde Heartland’ın başka bir şirkete veya bireye satılabilmesi için şirket varlıklarını
arttırmak.
Strateji
Heartland Training Solutions orta ölçekli işletmelere, sürdürülebilir bir gelecek oluşturmalarında,
üretimi yükseltmelerinde ve personel ve müşteri sadakati elde etmelerinde yardımcı olmak için
performans geliştirme stratejileri, değerlendirmeleri, eğitim programları ve araçları sunacak.
Heatland bölgesel danışmanlık hizmetlerini sürdürmeye ek olarak:
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•

Heartland’ın başarılı mevcut müşteriyi koruma sürecine dayalı bir yazılım geliştirecek.

•

Potansiyel müşterilere mevcut müşteriyi koruma yazılımından en iyi şekilde fayda
sağlamalarında yardımcı olmak için anahtar teslimi bir program oluşturacak.

•

Mevcut müşteriyi koruma yazılımını orta ölçekli muhasebe firmalarına ve ülke çapındaki
mali planlamacılara pazarlayabilmek için dağıtım faaliyetlerini genişletecek.

•

Muhasebeciler ve mali planlamacılar için mevcut müşterilerin elde tutulmasında
Heartland’ı bir uzman konumuna getirmek adına bir pazarlama planını devreye sokacak.

ÖRNEK

O-Foods kahvaltılık gevrek ve çorbalardan, peynir ve tavuğa uzanan bir dizi organik besin
hattı sunuyor. . Bu ürünler mevcut durumda üç şirket mağazasında satılıyor ve nakliyesi
kolay olan ürünler de ayrıca O-Foods internet sitesi üzerinden satışa sunuluyor. O-Foods
markalı ürünlere ek olarak aynı zamanda diğer organik ürünlerin de dağıtımını yapıyorlar.
Şirket mağazalarının her biri büyük bir üniversiteye sahip olan bir kentte konumlu; sağlıklı
bir yaşam biçimine ilgi duyan öğrenciler ve çalışan yetişkinler hedef müşteri grubunu
oluşturuyor. O-Foods ürün bilgilerini yüksek düzeydeki bir hizmetle beraber müşterilerine
sağlayan yetenekli bir kadroyu kendine çekerek ve elinde tutarak güçlü bir rekabet
üstünlüğünü elinde bulunduruyor. Aşağıdaki hedefler ve strateji SWOT analizine ve üç yıllık
şirket vizyonlarına dayalı olarak hazırlandı.
Hedefler
•
•
•

Çalışanların elde tutulması ve yönetici yardımcısı ve daha üst düzeylerdeki çalışanlar için
yüzde 20, diğer tüm çalışanlar için yüzde 30’un altında bir personel değişim oranının elde
edilmesi için teşvikler geliştirmek.
O-Food markasını oluşturmak.
Gelecek üç yıl boyunca her yıl karları yüzde 15 arttırmak.

Strateji
O-Foods müşterilerine en taze ve en iyi organik besinleri sağlayacaktır. O-Foods ekibi
yüksek bir ürün ve hizmet bilgisi sağlayarak her müşterinin mükemmel bir alışveriş
deneyimi yaşamasını garanti eder. O-Foods:
•

En az bir yıldır O-Foods için çalışan personeli için bir hisse senedi sahipliği programını
devreye sokacak.

•

Tüm çalışanların ürün bilgisini ve müşteri hizmetleri yeteneklerini daha da ilerletmek için
bir personel eğitim program geliştirecek.

•

Mağazalar, internet sitesi ve ürün ambalajları için ortak bir görünüm yaratacak.

•

Mevcut müşterilere satışları arttırmak ve mevcut hedef pazarlardaki yeni müşterileri
kendine çekmek için bir pazarlama planı tasarlayacak.

•

Operasyonel verimliliği yükseltecek.

•

Bozulabilen ürünlerin internet sitesinden sipariş edilebilmesi ve Birleşik DevIetler’de
herhangi bir yere gönderilebilmesi için sevkiyat kapasitesini geliştirecektir.

Eylem Adımı 3.1 İş Stratejimi Tanımlamak genel iş stratejinizin belirlenmesi ve açıklanması
sürecinde size yol gösterecektir. Sonrasında Eylem Adımı 3.2 İdari Özetimi Yazmak’da
işinizle ilgili büyük resmi yakalayabilirsiniz. Bu İdari Özet taslağınız işiniz için yaptığınız
plana genel bir bakıştır. Kalan modüller üzerinde çalıştıktan sonra yapmaya karar
verdiğiniz herhangi bir değişikliği yansıtmak için İdari Özetinizi tekrar gözden geçirmek
isteyeceksiniz.
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Stratejinizi Kullanın
İş stratejinizin genel hatlarını belirledikten sonra bu stratejiyi nasıl devreye sokacağınızı
belirlemek için planlama sürecinize devam edeceksiniz. Modül 4 geçmiş mali verilerinize kısa
bir bakışla ve gelecekteki mali durumunuzu yansıtarak sizi mali planlamanın değişik yönlerini
ele almaya sevk eder. Modül 5’te ürün veya hizmetleriniz ile ücretlendirmenizi iş stratejiniz
doğrultusunda düzenleyeceksiniz. Modül 6’da ürün veya hizmetlerinizi tanıtmak, satmak ve
dağıtımını yapmak için bir pazarlama planı geliştireceksiniz. Modül 7 iş stratejinizi uygulamak
için yönetim ekibinizi düzenlemenize yardımcı olurken Modül 8 stratejik operasyonlar için
ihtiyaç duyulan süreçlere odaklanır. Modül 9 iş stratejisinin ve pazarlama planının
uygulanması ile elde edilmesi planlanan karlılığı da kapsayacak şekilde bütçenize son şeklini
vermenize yardımcı olurken Modül 10 işinizin planınız doğrultusunda ilerlemesine yardımcı
olmak adına size başarı için ipuçları saylayacak.

İş Stratejisinin Değerlendirilmesi

Planlama süreci boyunca iş stratejiniz sürekli değerlendirilmelidir. İş stratejinizin her bir
bileşeni –buna rekabet üstünlüğünüz, iş modeliniz ve çıkış stratejiniz de dahil—her zaman
için genel büyüme planınız ile aynı doğrultuda olmalıdır. Planlama sürecinde bu
bileşenlerin tekrar değerlendirilmesi iş stratejinizin planınız ile aynı yönde ilerlemesine
yardımcı olacaktır.
Planı uygularken iş stratejinizi ve iş performansınızı düzenli aralıklarla gözden geçirin.
Mevcut durumda sahip olduğunuz ve bu programda geliştireceğiniz yol gösterici araçlar
(mali belgelerin, iş tanımlarının ve iş programlarının kullanımı gibi) işletmenizin belirli
alanlardaki mevcut performansı işin planlanan performansıyla gerçek performansının
karşılaştırılması için yardımcı olabilir. Şirketinizin rekabet üstünlüğünü, iş modelini ve
planlanan çıkış stratejisi yolunda ilerlemesini ne kadar iyi bir şekilde sürdürdüğünü
değerlendirerek iş stratejinizi yıllık bazda gözden geçirmeyi tercih edebilirsiniz.
‘’Ölçemediğin şeyi yönetemezsin’’ deyişi size tanıdık gelebilir. Bu kesinlikle iş stratejinizin
istenilen sonuçları üretip üretmediğini bilmek için de geçerlidir. Mevcut stratejinizin
beklentilerinizi ne kadar iyi karşıladığını belirlemek için Stratejimi Değerlendir’i kullanın.

c
-

Stratejimi Değerlendirme

İş Stratejisi ve Hedeflerim
Bu strateji kişisel hedeflere ulaşmamda yardımcı oldu mu? Öyleyse strateji bu hedeflere ulaşmamda
ne şekilde yardımcı oldu? Değilse kişisel hedeflerime neden ulaşılamıyor?

Mevcut stratejim iş hedeflerime ulaşmamda bana yardımcı oldu mu? Öyleyse strateji bu hedeflere
ulaşmamda ne şekilde yardımcı oldu? Değilse iş hedeflerime neden ulaşılamıyor?

Kişisel ve iş hedeflerime ulaşmak için mevcut iş stratejimi nasıl geliştirebilirim?
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Stratejimi Değerlendirme devamı

İş Stratejisi ve Pazar İhtiyaçları
Şu anki stratejim nüfus, müşteri davranışları ve demografik trendlerin ele alınmasında nasıl
yardımcı oluyor?

Mevcut stratejim endüstrideki değişimlere ayak uydurmamda bana nasıl yardımcı oluyor?

Ürünlerim/hizmetlerim mevcut ve değişmekte olan pazar ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor mu?
Ürünlerime/hizmetlerime duyulan ihtiyaç büyüyor mu, sabit mi yoksa düşüşte mi?

İş stratejimi pazar ihtiyaçlarını daha etkin karşılayacak şekilde nasıl düzenleyebilirim?

İş Stratejisi ve Rekabet Avantajı
Mevcut stratejim, hizmet ettiğim pazardaki en büyük rakiplerimden işletmemi nasıl farklılaştırıyor?

En iyi üç rakibim hangi stratejileri kullanıyor?

Bir rekabet üstünlüğü elde etmek ve korumak adına iş stratejimi düzenlemeli miyim? 		
Eğer öyleyse rekabet içinde kalabilmek için neler yapmalıyım?

İş Stratejinizin Düzenlenmesi

Bir iş stratejisinin düzenlenmesi tek seferlik bir iş değildir. Pazardaki
belirgin değişimler büyüme hedeflerinize ulaşmak adına iş
stratejinizi değiştirmenizi gerektirebilir. Bu sebeple, stratejiniz
mevcut her yeni bilgi ile birlikte sürekli olarak düzenlenmelidir. Bu
değişimleri ne kadar önceden algılarsanız işiniz o kadar iyi
gidecektir.
İş stratejinizin takip edilmesi için rutin bir yol tesis ederek—bunu
bir iş barometresi olarak adlandırabiliriz— işiniz için mevcut en yeni
araştırmalara dayalı stratejik seçimler yapabilirsiniz.
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Püf Noktası
İş stratejisi düzenli
aralıklarla, en az yıllık
bazda, işinizin
büyümesini devam
ettirecek
değişikliklerin dahil
edilmesi için gözden
geçirilmelidir.
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Aşağıdaki adımlar piyasadaki değişimlere ve işinizi sürdürülebilir bir gelecek için yeniden
konumlandırmanız için gerekecek zamanlarda sizi uyaracak bir iş barometresi oluşturacaktır:
Adım 1 Mevcut ve oluşan pazar ihtiyaçlarını belirlemek. Piyasalarda oluşan, endüstriniz dışındaki
ve endüstrinize özel makro ve mikro trendlerin bir listesini yapın. Mümkün olduğunca duruma özel
ifadeler kullanın.
ÖRNEK

Makro trendler—2007 ve 2027 yılları arasında, doğum oranı yüksek dönemde doğan (baby
boomer) 72 milyon kişi emekli oluyor
Mikro trends—Yaşlı bakım tesislerinde bakıcı yetersizliği sıkıntısı yaşanıyor, yoksullar için sağlık
yardımlarında düşüş var
Makro trendler—

Micro trends—

Adım 2 İşinizi etkileyecek muhtemel unsurları tanımlamak. Hangi trendler işinizi veya rekabet edebilme
kabiliyetinizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilir. Mümkün olduğunca duruma özel ifadeler kullanın.
ÖRNEK

Yaşlı bakım tesisleri— 2. Dünya Savaşı’ndan sonra doğum oranı yüksek dönemde doğmuş olanların
(baby boomer) yaşlı bakım hizmetlerine olan ilgisinin artışı, yaşlı bakımı sağlamak için ev ve
topluma dayalı daha çok model, devletin geri ödeme yapmadığı hizmetlere yönelik özel ödeme
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Adım 3 Pazar değişimlerine karşı göstereceğiniz tepkiyi ele almak. Pazardaki değişimlere nasıl
cevap vereceğinizi belirleyin ve şirketinizin rekabeti sürdürebileceğinden emin olun. Mümkün
olduğunca duruma dayalı ifadeler kullanın.
ÖRNEK

Yaşlı bakım tesisleri—Daha az kaynaklarla daha çok şey yapmak için teknolojiye yatırım yapın, yaşlı
bakım hizmetlerini ‘’duvarlar’’ olmadan genişletin, rakiplerle stratejik ortaklıklar kurun ve
tamamlayıcı hizmetler sağlayın.

Adım 4 Şirketi başarı doğrultusunda konumlandıracak şekilde iş stratejinizi düzenlemek.
Mevcut stratejinizi rakiplerinizinki ile birlikte değerlendirin. Şirketinizin güçlü yönlerini kullanmak,
pazar ihtiyaçlarına cevap vermek ve kişisel ve iş hedeflerinize ulaşmak için stratejinizi gözden geçirin.
ÖRNEK

Yaşlı bakımı tesisimiz rakiplerimiz gibi bakıcı yetersizliği ve sakinlerimizin bakımlarının yüksek masrafları
ile mücadele ediyor. Farklı bakım düzeylerini (yardımlı yaşam ve yetişkin bakımı hizmetlerini eklemek)
kapsayacak şekilde hizmetlerimizi genişletmek daha az bakıma ihtiyacı olan müşterileri hedef alacak
(daha az bakıcı ihtiyacı ve daha düşük maliyetler) ve güçlü yönlerimize uyacaktır. Bu aynı zamanda yeni
müşterilerin yaşları ilerlerken, yetenekli bakım ekibimize yeni müşteri kaynağı sağlayacaktır. Tüm
hizmetler için tesis sakinleri ile bilgisayar destekli izleme ve iletişimin kullanılması, tesis sakinlerinin
ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermemizi sağlayarak bakıcı personele duyulan ihtiyacı da azaltacaktır.
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Adım 5 Gelecek tahminini etkileyen mevcut etkenleri ve bunları nasıl gözlemleyeceğinizi belirlemek.
İç ve dış değişimleri ölçebilecek etkenleri ve bu bilgiye nasıl ulaşabileceğinizi belirleyin. Mümkün
olduğunca duruma dayalı ifadeler kullanın.
ÖRNEK

Yaşlı bakım tesisleri araştırma kaynakları: Endüstri ticaret birliği—ticaret yayınları, gazeteler ve
gösteriler; ulusal gazete ve dergiler; D & B ve RMA bilanço rehberleri

Karar Alma

İşinizin stratejik doğrultusu ile ilgili alacağınız kararlar karşınıza alınması gereken diğer
kararları çıkaracaktır. İyi kararlar, etraflıca düşünülmüş kararlardır –istediğiniz sonuçları elde
edebilmek için düşüncelerinizi odaklayabilme yeteneği—kilit bir girişimcilik meziyetidir.
Stratejinizi belirliyor, ya da sadece olağan bir sorunu nasıl çözeceğinizi düşünüyor olsanız
da bu soruları aklınızda bulundurun:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neyin olup bittiğini açıklayan durum hakkında ne biliyorsun?
Hangi yolları ve hangi tutarsızlıkları görüyorsun?
Bir belirtiye mi bakıyorsun? Yoksa bu sonuçların sebebi başka bir şey mi?
Duruma yardımcı olmak açısından ne yapabilirsin?
Eğer … olursa ne olur?
Alternatif bir çözüm sunabilir misin?
Zamanı ve eylemlere nasıl öncelik verirsin?
…’nı nasıl açıklarsın?
Bir sonuca ulaşmak için hangi verileri kullanabilirsin?
Hangi çıkarımları yaptın?
Beklenen netice ne? Olabilecek en kötü şey ne? En iyisi?

Bir girişimci olarak başarılı olmak için, ilgili bilgiyi dikkate almadan sadece duygulara ve
sezgilere dayalı kritik kararlar almaktan mutlaka kaçının. Karar alma ve planlama sırasında
durumu analiz edebilecek, karar alabilecek ve güvenle adım atabilecek durumda olmak
isteyeceksiniz. Takip eden modüllerde stratejinizin işinizi nasıl etkileyeceğini
değerlendirecek ve stratejinizi uygulamak için gerekli eylemleri belirleyeceksiniz.
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eyleme geçmek
Steve Stephenson gelecek vadeden bir iş fırsatı buldu: kesici uç teknolojisine
yaklaşık 100,000 dolar yatırım yaparak müşterilerine devrim niteliğinde yeni
hizmetler sunabilirdi.
Ancak zamanlama pek iyi olmadı. Stephenson bir binayı henüz yeni satın almıştı
ve Naples, Florida’da kurulu bir firma olan ve sokak işaretleri, posta kutuları ve
diğer özel ürünleri üretmek için konut ve ticari geliştiriciler ile çalışan LykinsSigntek Inc.’yi oluşturmak için iki şirketin birleşme sürecini yönetiyordu.
Stephenson bu kıt nakit akışı ile ve de yeni birleşmiş şirketlerin istikrara
kavuşmasını beklediği bir noktada yeni bir teknoloji satın almak için tereddüt ediyordu. Hatta
sonunda bu riski göze alana kadar altı ay bekledi.
Stephenson geriye dönüp baktığında, eğer almış olsaydı, bu yeni ekipmanın daha çok müşteri
çekmesine ve hizmet sayısını arttırmasına yardımcı olarak beklediği bu altı ay süresince maliyetini
karşılamış olacağı sonucuna vardı. Tereddüt etmesi potansiyel bir gelirden olmasına mal oldu.
Stephenson “Gereğinden fazla analiz ederek sonrasında da erteledim’’ diyor. “Şimdi ölü bir at
olmaktansa onu sürmek gerektiğini biliyorum. Bir karar verirsin ve sorarsın, ‘’Sırada ne var?’’’
Şimdi ise gerekli özeni gösterdikten, ilgili bilgiyi topladıktan sonra kararları hızlı bir şekilde alıyor.
Örnek olarak Stephenson cesur bir adım atarak hızlı büyüyen şirketine ev sahipliği yapması için
başka bir bina daha satın aldı. Adım atma konusunda tereddüt etmedi veya bunu sürekli
sorgulamadı. Bugün işe alma, araç satın alma ve şirketi için diğer büyük yatırımları yapma
konusunda daha kesin kararlar alıyor.
“Bugün ihtiyacım olan bilgi önümde olduğunda eyleme geçiyorum’’ diyor. Stephenson bugün daha
kararlı olmasında ve planlama yeteneğinin keskinleşmesinde FastTrack’in payını da vurguluyor. Elde
ettiği en önemli araçlardan biri ise satışların ve büyümenin mali bilançosunun son satırına yüklediği
maliyeti hesaplayabilmesi.
Stephenson halen işini genişletmek için yeni şubelerin açılması ya da başka bir şirketi satın almak
gibi değişik senaryoları değerlendiriyor. Her senaryonun mali etkisine ilişkin tahminlerde bulunarak
kararlarına yön veren daha tutarlı stratejik etkenlerden, duygusal etmenleri ayırt edebiliyor. ‘’Çoğu
işletmeyi batıran şey kapitalizasyonun altında yatıyor. Öyleyse şunu soruyorum: ‘Bu konuyu
halledersek bunun satışlarıma ve karlılığıma etkisi ne olacak? Ne kadar sermayeye ihtiyacımız
olacak?’’’
Stephenson bu soruların yanıtını daha başından biliyor, bu yüzden halihazırda bir planı olabilir.
Stephenson’ın kararlılığı daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı oldu. Son birkaç yıl içerisinde
şirketinin gelirleri yıllık ortalama yüzde 20 artış gösterdi ve yıllık satışları 5 milyon doları aştı.

Bir İdari Özetin Yazılması

Stratejiniz işiniz için gidilecek yönü belirler ve planlama sürecinin temel taşıdır. Eylem Adımı
3.2’de şirketinize ve stratejik yönünüze genel bir bakış niteliğindeki İdari Özetinizin bir
taslağını yazacaksınız. İdari Özetinizi tek bir belge şeklinde iş planınızın ilk kısmı olarak
kullanabilirsiniz. Her bir modülü bitirdiğinizde, vizyon ve hedeflerinizi geliştirmek adına
yaptığınız araştırma ve analizinizi, aldığınız kararları ve attığınız adımları kayıt altına almak
için tüm eylem adımlarını tamamlayın.

96

BÖLÜM 3

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

ST

A

3
A

RT

DE

Stratejik Kararların Alınması

Yön Tayini

U P YO U R

I

Özet
Büyüme için yeniden konumlanırken iş stratejisini tanımlamak, işinizi ilk kez tasarladığınız
zamanki kadar zor olabilir. İş stratejinizin kişisel ve iş ile ilgili hedeflerinizi karşılaması,
şirketiniz için sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü oluşturması, mevcut ve oluşmakta olan
piyasa ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekir. Ek olarak çıkış stratejinizin ve iş modelinizin
genel iş stratejiniz ile aynı doğrultuda olması gerekir. Bu uyum şirketiniz için vizyonunun
gerçekleşmesine ve sizin için hayalinizdeki şirkete sahip olmanıza yardımcı olacaktır.
Unutulmaması Gereken Noktalar
•

İş stratejiniz vizyonunuzu gerçekleştirmenize yardım eder.

•

İş stratejiniz kişisel ve iş ile ilgili hedeflerinize ulaşmaya, bir rekabet üstünlüğünün elde
edilip korunmasına, mevcut ve oluşmakta
olan pazar ihtiyaçlarının karşılanmasına
odaklanır.

•

Güçlü yönlerinize odaklanarak,
rakiplerinizden ayrılarak ve pazar
ihtiyaçlarını diğerlerinden daha iyi
karşılayarak bir rekabet üstünlüğü elde
edebilirsiniz.

•

Çıkışınızı ihtiyacınız olmadan çok önce
planlayın.

•

Bir çıkış stratejisi işinizi istediğiniz şekilde
büyütmenize yardımcı olur.

•

İş modelinizi iş stratejilerinizi karşılayacak
şekilde düzenleyin ve pazar ihtiyaçlarını
etkin bir şekilde ele alın.

•

İdari Özet işinizi, pazar ve müşterilerini,
şirket hedeflerini ve işinizin bunu nasıl
gerçekleştireceğini açıklar.

Modül 4 hem geçmiş hem gelecek mali durumunuzu ele almaktadır. Mali hedeflerinize
bakacak, bir bütçe kullanımının faydalarını anlayacak, bütçenizi iş vizyonunuz ve
hedefleriniz doğrultusunda düzenleyecek ve bilançolarınızı nasıl kullanacağınızı
öğreneceksiniz. En önemlisi, işinizin tüm işlevsel yönlerinin nasıl mali yansımalarının
olduğunu görmeye başlayacaksınız, böylece mali planlamanızı genel iş stratejinize dahil
edebileceksiniz.
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Aktivite 3a: Personal Best Health and Fitness

Bir işletme için rekabet üstünlüğünü sürdürme yollarını tanımlayın.

Talimatlar
Personal Best Health and Fitness hakkındaki senaryoyu okuyun ve aşağıdaki soruları yanıtlayın.
Personal Best Health and Fitness iş dünyasındaki altıncı yılını yeni kutladı. Şirket sahipleri Nina ve
Carlos, işletmelerini açtıklarından beri gerçekleşen değişimleri gözden geçiriyorlar.
Personal Best Health and Fitness ilk şubesini açtığında en yakın spor tesisi on mil uzaklıktaydı.
Sosyal merkezlerin çoğu bir spor salonu veya spor sınıflarını öneriyordu. Bunlardan biri tesisinde bir
spor ekipmanı kurmuştu ancak bu Personal Best ile kıyaslanabilecek durumda değildi. Nina ve
Carlos bu tesisleri rakipleri olarak gördükleri halde diğerlerinin Personal Best personelinin garanti
verdiği düzeydeki hizmeti sunmadıklarını biliyorlardı. Bu alanlardan hiçbiri Personal Best’in
sunduğu bire bir eğitimi, özel spor planı geliştirme ve form takibi hizmetlerini sunmamaktaydı.
Altı yıl sonra ortam çok daha farklı oldu. Personal Best’in metropolde 3 şubesi var –biri şehir
merkezindeki iş bölgesinde, diğer ikisi banliyö bölgelerinde. İki farklı sağlık ve spor tesisi yakın
zamanda Personal Best şubelerinin yakınında açıldı. Bunlardan biri ulusal bir zincirin bölgedeki ilk
şubesi. Metropol bölgenin diğer banliyö alanlarında form tutmaya arabayla gitmek isteyenlerin
sayısını azaltan dört farklı sağlık ve spor tesisi daha açıldı.
Nina ve Carlos son birkaç yıldaki rekabet üstünlüklerini neyin sağladığını düşündüler. Her şubeyi
açarken mevcut en modern ekipmana yatırım yapmışlardı. Küçük personel değişiklikleri yaşasalar
da Nina ve Carlos’un yöneticileri her şube açıldığından beri onlarlaydılar. Yöneticiler işe kendilerini
adamış bir şekilde istisnai müşteri hizmeti sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Her hafta
Carlos ve Nina personellerinin çıkardığı iş için teşekkür notları alıyorlar ve bu yeni tesisler onlara
sadık müşterilerini kaybettirmedi.
Şimdi işletme çok daha büyük bir rekabet ortamında altıncı yılına geldi. Nina ve Carlos’un pazarda
liderliklerini korumak ve rakiplerinin önünde kalmak için yeni yollar keşfetmesi gerekiyor.
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Aktivite 3a: Personal Best Health and Fitness devamı

		Tartışma Soruları
A. İşletmenin ana yetkinliklerinden bazıları neler ve bunlar bir rekabet üstünlüğünü sürdürmek
için nasıl kullanılabilir?

B. İşletme bir rekabet üstünlüğü kurmak için diğer hangi uzmanlık alanlarını ya da kaliteli ürün
veya hizmetleri sunabilir?

C. İşletme bir rekabet üstünlüğü yakalamak için hangi hedef benzersiz nişlere ya da pazarlara
ulaşabilir?

D. İşletme bir rekabet üstünlüğü sağlamak adına benzersiz bir dağıtım ya da teslimat yöntemini
kullanmak için ne yapabilir?

E.

İşletme rekabet üstünlüğünü sürdürmek için operasyonel verimliliği nasıl gerçekleştirebilir?

F.

İşletme rekabet üstünlüğünü sürdürebilmek için teknoloji ve yenilikleri nasıl kullanabilir?
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Eylem Adımı 3.1: İş Stratejisini Belirlemek

Genel iş stratejinizi belirleyecek açıklayın.

Talimatlar
Bir iş stratejisinin misyon, vizyon ve hedeflerinizi nasıl gerçekleştirdiğinizi, şirketinizi rakiplerinizden
nasıl farklılaştırdığınızı, mevcut ve oluşan pazar ihtiyaçlarına nasıl cevap verdiğinizi detaylandırması
gerekir. Bu Eylem Adımında geliştirdiğiniz iş stratejisi Eylem Adımı 3.2 İdari Özetimi Yazmak’da sizin
için faydalı olacaktır.
A. Yanıtlarınızın sonuçlarını kullanın. Bu adımı tamamlamak için ilk üç modülde sorulara ve
kontrol listelerine, aktivitelere ve eylem adımlarına verdiğiniz yanıtları kullanın. Diğer
girişimciler ve rehberler ile olası genel iş stratejilerini tartışın.
1. Şirket neden bu işin içinde? (Eylem Adımı 1.2 Üç Yıllık Vizyonumu Tanımlamak’yı gözden geçirin (s.29-30)

2.	Ana yetkinliklerimiz neler? –gerçekten iyi olduğumuz konular--(S. 80-81’deki Rekabet Avantajı’’nı gözden
geçirin.)

3. Odaklandığım konulara öncelik verirken hangi müşterilere verdiğim hizmeti durdurmalıyım, devam etmeliyim
ve başlamalıyım? (Eylem Adımı 2.2 Müşteri Profilimi Geliştirmek’i gözden geçirin (s.62-–65.)

4.	Hangi ürünleri/hizmetleri sunmayı durdurmalıyım, devam etmeliyim veya başlamalıyım ve neden? (Eylem
Adımı 1.1 Bir SWOT Analizi Yürütmek’ü (s.27-28) ve Eylem Adımı 2.4 Büyüme Fırsatlarını Değerlendirmek’i
(s.70) gözden geçirin.)

5.	Bu stratejik yönde neden karar kıldım? (Eylem Adımı 2.3 Doğrudan, Dolaylı ve Gelecekteki Rakipleri Analiz
Emekt’i (s.67-68) gözden geçirin.)
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Eylem Adımı 3.1: İş Stratejisini Belirlemek devamı

B. Cevapları açık ve kesin bir şekilde ifade edin. Vermiş olduğunuz cevapları kısa bir paragraf
şeklinde iş stratejinizi genel hatlarıyla ortaya koyacak şekilde ifade edin. S.89-90’daki örneklere
göz atın.

C. Aşağıdaki soruları strateji ve işinizin uyumunu test etmek üzere cevaplayın. ‘’Evet’’ler iş
stratejinizin uyumlu olduğunun belirtisidir.
İş ve kişisel hedeflerim stratejide yansıtıldı mı? 		

 Evet  Hayır

Strateji gelecek için sürdürülebilir mi? 			

 Evet  Hayır

Strateji pazardaki konumumuzu tanımlıyor mu? 		

 Evet  Hayır
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Eylem Adımı 3.2: İdari Özetinizi Yazmak

İş planınıza genel bir bakış için taslak İdari Özetinizi geliştirin.

Talimatlar

Bir İdari Özet şirkete genel bir bakış sağlar. Kısa olmalıdır –üç sayfadan az—ancak
şirketi yeterli miktarda açıklayabilmek için yeterince detaylı olmalıdır. Çoğu
girişimci İş Planlarına başlarken bir taslak İdari Özet yazar. Planı neticelendirdikten
sonra yapılan herhangi bir değişikliği yansıtmak için İdari Özet’i tekrar
yazacaklardır.

c
c
BUSINESS

PLAN

A. İş Planlama Şablonunu gözden geçirin. Bu eylem adımı için fasttrac.org/resources
adresindeki İş Planı Şablonunu kullanın. Şablonun 1. Sayfasındaki talimatları okuduktan sonra
bilgilerinize eklemek üzere İdari Özet’e geçin. Daha fazla ipucu için s.103’teki İş Planı
Şablonunun Kullanımına Yakından Bir Bakış’ı okuyun.
Şablonun her bir kısmı mavi renkle yazılmış sorularla birlikte başlıkları içerir. Bu sorular sizden
her başlığın altına ilave edeceğiniz bilginin türünü dikkate almanızı isteyecektir. Sorular kolay
ulaşım açısından aşağıda da sıralanmıştır. Sizinle ilgili her soruya cevaplarınızı dahil etmelisiniz.
B. Aşağıdaki soru ve ifadeleri yanıtlayın. Yanıtlarınızı tam cümlelere ve paragraflara
dönüştürerek İdari Özetinizin ilk taslağını tamamlayın. Bir soruya tam olarak yanıt
veremezseniz, verebildiğiniz en iyi cevabı verin veya biraz daha araştırma yaparak programın
devamında yanıtlamak üzere not alın.

İdari Özet Soruları
Geçmiş
Şirket ne zaman ve niçin oluşturuldu?							
Ürünlerin ve hizmetlerin pazarlama geçmişi nedir?
Açıklama
Teşebbüsünüz hangi iş alanında ve hangi gelişim aşamasında bulunuyor? Ürün/hizmet hakkında
benzersiz olan nedir ve hangi tescilli haklara sahip? İş modelinizi ve stratejinizi kısaca açıklayın.
Örgütlenme
İşletme ne tür bir örgütlenme altında çalışıyor ve neden?						
Kilit yönetim ekibi üyeleri kimler ve işin yürütülmesinde ne gibi becerileri var? 			
Muhasebeciler, avukatlar, danışmanlar, yönetim kurulları, yöneticiler ve danışman kurulu üyeleri
dahil olmak üzere yönetim ekibiniz için kilit destek grupları kimler?
Pazar
Endüstri, müşteri, müşteri ihtiyaçları, ürün faydaları, girişimin hedef pazarları ve pazara yayılma
planı bakımından pazar neye benziyor?								
En büyük rakipler hangileri, güçlü ve zayıf yönleri neler.
Operasyonlar
Teşebbüsün ürün geliştirme, pazarlama ve operasyonlar için ihtiyaç duyduğu miktar ne kadar?		
İşi büyütmek için gerekli para miktarını ve ne şekilde harcanacağını belirtin.
Finansman
İşletmenin bugüne kadarki performansı nedir?
Satış ve net kar tahminleri nedir?
Ne tür finansman kaynakları aranıyor ve aranacak?
Bugüne kadar işe yapılan yatırım miktarı nedir ve nereden geldi?
Çıkış stratejiniz nedir?
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İş Planı Şablonunun Kullanımına Yakından Bakış
FastTrac® GrowthVenture™ planlama kararlarınızı kayıt altına alabilmeniz ya da İş Planınızı
üretmeye hızlı bir şekilde başlayabilmeniz için elektronik şablonlar içermektedir. Şablonlar
bilgiyi üretmek, şekillendirmek, düzenlemek ve sunmak suretiyle size zaman kazandırır.
Eylem Adımı 3.2 İdari Özetimi Yazmak için Microsoft® Word tabanlı İş Planı Şablonunu
kullanmaya başlayacak ve kalan modüllerde ilerledikçe kullanmaya devam edeceksiniz.
Excel®-tabanlı Mali Şablon sizi pek çok iş programından geçirdikten sonra kendiliğinden
İş Planınıza dahil edeceğiniz bilançoları oluşturacak. Mali Şablonun kullanımına ilişkin
talimatlar Modül 4’te Mali Şablonun Kullanımına Yakından Bakışta mevcuttur. Modül 4’te
bu şablona bilgi girişine başlayacaksınız.
İdari Özet, yazacağınız İş Planınızın ilk kısmıdır. Amacınız ister yazılı bir İş Planını
tamamlamak olsun, ister İş Planı Şablonunu sadece bir planlama aracı olarak kullanmak
olsun, İdari Özetin yazılması planlama sürecine başlarken şirketinizi kuşbakışı bir şekilde
görebilmenizi sağlayacaktır. İş Planı Şablonunun kullanılması süreci boyunca sürekli
olarak önceden tamamlanmış kısımları güncelleyebilirsiniz. Program ilerledikçe ve ek
bilgiler ortaya çıkmaya başladıkça muhtemelen İdari Özetinizi güncelleme gereği
duyacaksınız.
İş Planı Şablonuna fasttrac.org/resources adresi üzerinden erişebileceksiniz. Şablonun 1.
Sayfasındaki talimatları okuyun. Talimatlar kolaylık açısından burada da verilmektedir.

		 Talimatlar
1. TÜM MAVİ Metin GİZLENMİŞTİR. YAZDIRILMAYACAKTIR. Bir PC’de MAVİ Metinleri
GÖREMEZSENİZ, araç çubuğu üzerinde “¶” tuşuna basın veya MsWord versiyonunuzda
Gizli Metin’i nasıl etkinleştirebileceğiniz öğrenmek için Yardım’ı araştırın.

2. Metni Buraya Girin şeklinde bilgi girişi istendiğinde kendi bilgilerinizi girin.
3. Alt başlıklardaki telif hakkı satırını değiştirerek şirket isminizi girin.
4. Bu metin kutusu gizli değildir ve yazdırılabilir. Bu yüzden son iş planınızı yazdırırken bu
metin kutusunu silmeniz gerekir.
5. İçindekiler listesindeki eylem adımlarına olan bağlantılar Gizli Metin etkin olduğunda
görünür. Bu bağlantılara tıklayarak iş planının her eylem adımına ilişkin kısmına
ulaşabilirsiniz. İçindekiler listesini güncellediğinizde bu bağlantılar kaybolur.

Şablonun her kısmı, size her başlığın altına yazmayı düşündüğünüz bilginin türünü soran
soru başlıkları içerir. Sorular her eylem adımında kolay başvuru için listelenmiştir. Şablona
cevaplarınızı girdikten ve bunları yazdırdıktan sonra sorular yazılı çıktıda görünmeyecektir.
Okuyucunun neyin cevapladığını anlaması açısından cevabınıza yeterli sayıda soru dahil
etmek isteyeceksiniz.

İçerik Listesi

İş Planı Şablonu İçerik listesine sayfa numaralarını kendiliğinden ekleyecektir, ancak planınıza
ilave yapmanız açısından güncellenmeleri gerekecektir. Sayfa numarasını göstermesi için
fareyi kullanın veya İçerik Listesinde güncellemek istediğiniz kısmı seçerek numaraları
güncellemek için F9’a basın.
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Hedef Pazarınızı Tanımlamaya Yakından Bir Bakış
İş hedef pazarların bilinmesine geldiğinde, girişimciler sürecin farklı uçlarında olabilirler. Bir
uçta kolayca tanımlanmış hedef müşterilere satılacak ürün veya hizmetleri olan ve pazar
planlamalarını daha kolay bir şekilde yapan girişimciler bulunur. Diğer uçta ise ürün ve
hizmetlerini kitlelere satmak isteyen girişimciler bulunur. Bunların hedef müşterileri o kadar
belirgin değildir. Bir müşteri grubu ayırt edici bir şekilde tanımlanmamışsa bu müşterilere
erişmek zor olur.
En başarılı girişimciler genel bir pazarda sadece sınırlı sayıdaki kişilerin ürün veya
hizmetlerini alacağını bilir. Bu girişimciler potansiyel bir alıcı kitlesi tanımlamışlardır ve
pazarlama çabalarını bu doğrultuda gösterirler veya bunları
‘’hedeflerler’’. Ürünlerin veya hizmetlerin belli bir pazarda herkese
satılabilmesine rağmen, deneyimli girişimciler, hedef pazar daha
küçük ve daha iyi tanımlanmış olduğunda tasarım, ücretlendirme,
Geçmişte hangi pazar dilimlerine hizmet konumlandırma ve tanıtımın daha kolay, daha etkin ve daha düşük
verdiğinizi ve bunlara odaklanmaya
maliyetli olduğunu bilir.
devam etmek isteyip istemediğinizi
düşünün. Değişen rekabet üstünlüğünüz Unutmayın ki hedef pazar ifadesi ulaşmak istediğiniz belli bir
açısından belirli bir pazar dilimine
müşteri grubunu temsil ettiği için kullanılır. Hedef pazarınızı dikkate
yoğunlaşmaya veya daha iyi karlılığı ya
alırken toplam pazarınız içinde daha küçük ve karlılığı yüksek bir
da daha fazla büyüme potansiyeli olan
bir dilime odaklanmaya karar
müşteri grubuna odaklanacak şekilde düşünün. Hedef
verebilirsiniz..
pazarlamanın başarılı olması için aşağıdaki hedeflere ulaşılması
gerektiğini unutmayın:

Püf Noktası

•

Hedef pazarınıza mevcut kaynaklarınız vasıtasıyla ulaşabilmelisiniz.

•

Pazar yeterli bir müşteri tabanını ve büyüme fırsatlarını sağlayacak kadar büyüktür.

•

Bu hedef pazara satış yapma işiniz açısından karlıdır.

Her endüstri içindeki daha küçük dilimler ürün veya hizmetlerinizi sunmanız için tüm pazarı
uygun hale getirmektedir. Pazar stratejileri ve gerçekçi satış tahminleri yapmak için pazarı
çalışılabilir dilimlere bölün. Bu uygulama sizden satın alması ‘’en olası’’ olan daha iyi
tanımlanmış hedef müşterilerin alt gruplarına odaklanmanıza imkan tanır. Aşağıda bazı
hedef pazar örnekleri bulunmaktadır:
•

Sadece Toyota, Subaru ve Honda marka otomobillere hizmet sağlayan bir oto tamir
atölyesi.

•

Sürekli işleri olan kurumsal ve ticari müşterilere odaklı bir seyahat acentesi.

•

Bir konut kapısı serisi üreten genel taşeron bir firma.

•

Kar amacı olmayan kuruluşlara ekip oluşturma ve müşteri hizmet programları sunan bir
eğitim danışmanı.

Şirketinizin ürün ve hizmetleri ile sunulabilecek pek çok pazar diliminiz vardır. Bir pazar
dilimi daha büyük pazardaki daha küçük ve tanımlanabilir herhangi bir gruptur. Potansiyel
müşterilerinizin hepsi daha küçük ve üzerinde çalışmaya daha uygun pazar dilimlerine
bölünebilir. Bu daha küçük pazar dilimleri psikografik, demografik veya davranışsal
değişkenlerle ayırt edilebilir. Pazar dilimleri aynı zamanda kullanım, satın alma sıklığı, ya da
ürün veya hizmetlerinizin kullanılmasından elde edilen fayda ile de farklılaştırılabilir.
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Hedef Pazarınızı Tanımlamaya Yakından Bir Bakış devamı
Pazar dilimleri müşterilerin ortak özelliklerine göre ayırt edilirler. Örneğin bir seyahat
acentesi pazar dilimlerini aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde farklılaştırabilir:
Pazar Dilimi 1
Tüketici

Demografik
Yaş, cinsiyet, aile
büyüklüğü, aile yaşam
döngü aşaması, (endüstri,
B2B için şirket büyüklüğü)

Pazar Dilimi 2
Tüketici

Pazar Dilimi 3
Tüketici

•
•
•
•
•
•

Evli
Meslek sahipleri
Çocuklu
Gelir 100bin$ +
Kendi evi
25,000 aile

•
•
•
•
•
•

Evli veya bekar
Meslek sahipleri
Çocuk yok
Gelir 100bin$ +
Kendi evi
15,000 meslek sahibi

•
•
•
•

500+ çalışan
5.000$ gelir/yıl
Farklı endüstriler
Alandaki 500 şirket

Coğrafi
Bölge, vilayet büyüklüğü, İklim •

Jefferson County

•

Jefferson County

•

Jefferson County

•
•

Liberal
Trendleri takip
eden
Seyahat
Aile-odaklı

•
•
•
•

Liberal
•
Trendleri takip eden
Yenilikçi
•
Seyahat

•
•
•

Kalite-bilinci
Hizmet-bilinci
Elverişlilik

•
•
•

Kalite-bilinci
Hizmet-bilinci
Elverişlilik

Psikografik
Sosyal sınıf,
yaşam tarzı,
kişilik
Davranışsal
Fırsatlar, fayda, sadakat
Kullanım ve Kullanım
Oranı

•
•

•
•
•

Çalışan/
müşteri-odaklı
Yenilikçi
Kalite- bilinci
Hizmet- bilinci
Dış kaynak tedarikçileri

Seyahat rezervasyonu •	Çalışanlar, taşeronlar
• Seyahat rezervasyonu •	
için seyahat
4-6 kez/yıl
2 -3 kez/yıl
rezervasyonu
• Seyahat paketleri
• Seyahat paketleri
• Seyahat paketleri

Her pazar dilimi kalite ve hizmete önem verir. Çocuklu meslek sahiplerinin tüketici diliminin
fiyat-duyarlılığı çocuksuz meslek sahiplerinden fazla olabilir, çünkü seyahat maliyetleri
yolculuk başına bir veya iki olacağına üç veya dört olacaktır. İş dilimi çok sayıdaki çalışan
için seyahat rezervasyonunu kapsar, bu yüzden bu pazardaki şirketler de fiyata duyarlı
olabilir.
Seyahat acentesi müşterilerini Jefferson County’de yaşları 35 ve 55 arasında değişen, yıllık
100bin$ veya üzerinde hane geliri bulunan, sık seyahat eden, kaliteyi ve tüm
düzenlemelerini yönetecek bir seyahat uzmanı eşliğindeki hizmeti takdir eden meslek
sahibi olarak tanımlayabilir. Seyahat acentesi hedef pazarını Jefferson County’nin tümü veya
bu grubun bir alt grubu olarak tanımlayabilir. Onlara doğrudan posta ile erişmek isterse
hedef pazarını Jefferson County’deki belirli posta kodlarını seçerek tanımlayabilir. Belirli bir
zaman diliminde bu hedef pazarı hedeflemeye yoğunlaşabilir. Sonrasında, vilayetteki ek
posta kodlarını hedeflemeye karar verebilir.
Aşağıda örnek bir pazar bölümlendirme matrisi golf topu pazarını gösteriyor. Bu
pazarlardan her biri talepler doğrultusunda sınıflandırılabilir. Örneğin, kurumsal pazar
marka tanınırlığı yüksek bir golf topu isteyebilirken yüksek handikaplı bir golf oyuncusu
düşük fiyatlı ve dayanıklı bir golf topunu tercih edebilir.
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Hedef Pazarınızı Tanımlamaya Yakından Bir Bakış devamı
Yeni bir golf topu üretmek isteyenler, uzman bir golf
oyuncusunun ürünlerini satın almasının, golfü hobi olarak
oynayan birinin satın almasından daha az olası olacağı
sonucuna varmadan önce bu matrisi dikkatlice
inceleyeceklerdir. Böylece imalatçı hobi olarak oynayan
oyuncuyu hedef alacaktır.
Niş pazarlar—Ürün veya hizmetinizi olası en büyük pazara
satmak istiyor olabilirsiniz, ancak bu her zaman büyüme ve
karlılığa götüren en kısa yol olmaz. Çok sayıdaki potansiyel
müşteriye pazarlarken zorluklarla karşılaşırsınız. Daha büyük bir
kitleye satmak, daha küçük bir kitleden daha çok zaman, daha
büyük para ve insan kaynağı gerektirir. Çoğu girişimci özelleşmiş veya niş pazarlara odaklanmayı
daha etkili bulmuştur. Aşağıdaki avantaj ve dezavantajları göz önüne alın:
Avantajlar
• Daha az rakip
• Pazara hizmet arzı düşük olabilir
• Daha yüksek fiyatları uygulayabilme ihtimali
• Özelleştirilmiş teklifler
• Niş ürün ve hizmetlerine ilgi duyanların daha kolay bulunabilmesi.
Dezavantajlar
• Daha küçük hedef pazar
• Nişe uymayan müşterilerin geri çevrilmesi
• Pazarlama mesajlarının niş tahminlerine odaklı olma gereği
• Niş müşterilerinin daha fazla işlem değerinin olması ya da sürekli işler vermeleri gerekir.
Seyahat acentesi bir niş pazara odaklanmak isteseydi, meslek sahipleri için gemi seyahatlerini,
safarileri ve egzotik yerlere seyahatlerini içeren macera seyahatlerine odaklanabilirdi. Bu niş pazarı
daha küçük ve daha özelleşmiş olmasına rağmen, müşterileri genellikle iki veya üç haftalık
seyahatlere çıkacak ve kişiye özel düzenlemeler için daha fazla harcayacaktır.
Gelecekteki Pazarlar—Hedefiniz ister büyüme ister istikrar olsun, gelecekteki pazarları ve
fırsatları da değerlendirmek istersiniz. Her ürünün ya da hizmetin müşteri ihtiyaçlarındaki ve
pazardaki değişimlerin ne kadar hızlı gerçekleştiğine bağlı olan kimi diğerlerinden kısa olan bir
yaşam döngüsü vardır. Gelecekteki pazarları yeni bir ürün veya hizmet ekleyerek, mevcut bir ürün
veya hizmeti geliştirerek, ya da yeni bir pazara mevcut veya yeni bir ürün ya da hizmeti satarak
genişletebilirsiniz. Gelecekteki pazarlar için yaptığınız araştırma müşteri talepleri doğrultusunda
olmalıdır. İşiniz için gelecekteki pazarları ele almak için aşağıdaki soruları yanıtlayın:
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•

Pazarda şu anda yeterli hizmeti almayan bir müşteri kitlesi mevcut mu?

•

Gelecek birkaç sene içinde hangi yeni veya oluşmakta olan müşteri gruplarının ele alınması
gerekecek?

•

Ürün/hizmetlerim için şu anda hizmet verdiğim endüstri veya küme grupları dışında bir
pazar var mı?
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İlk üç modülde, işinizin gelmesini istediğiniz duruma odaklanarak ve araştırma ve analiz yoluyla bunu
başarmanıza yardım edecek stratejik kararlar aldınız. Şimdi işinizin tüm bölümlerinin birlikte genel
vizyonunuzu karşılayacak şekilde nasıl çalışabileceğini öğreneceksiniz. Planlama süreci boyunca
işinizdeki her işlevsel alan—ürün veya hizmetlerini, pazarını, yönetimini, uygulamalarını ve mali
durumunu ayrı ayrı inceleyecek ve siz işinizi büyütürken size yol gösterecek bir plan oluşturacaksınız.
Modül 4 işinizin mali yönlerine odaklanmaktadır. Mevcut işiniz ve yeni araştırmanız üç yıllık bir ön kar
tahmini yaparken size ihtiyacınız olan bilgiyi sağlayacak. Sonrasında Mali Şablon veya başka bir
bütçelendirme aracını vizyon ve stratejinizi destekleyen üç yıllık bir işletme bütçesi geliştirmek için
kullanacaksınız. Siz planlama sürecinizde ilerledikçe bu bütçe de güncellenecek. Her modülden sonra
elde ettiğiniz en son bilgileri dahil etmek üzere bütçenizi gözden geçirecek ve düzenleyeceksiniz.
Modül 9’da, bütçenizi sonlandıracak ve karlılık, mali performans ve nakit akışı bakımından endüstri
mali standartlarına dayalı olarak analiz edeceksiniz. Bilanço tahminlerini okuma ve analiz etme
kabiliyetinizi geliştirmek için bu modül sonundaki Bilançolara Yakından Bir Bakış’ı okumak
isteyebilirsiniz.

Kilit Sorular
•
•
•

Vizyon ve stratejilerimi destekleyen bir bütçeyi nasıl oluşturabilirim?
Bütçemin kesin olup olmadığını nasıl anlarım?
Mali kararlar alabilmek için bilançolarımı nasıl kullanırım?

Eylem Adımları
 4.1 Bir Ön Tahmin Geliştirmek

Bitiş Tarihi



4.2 Mali Şablonu Kullanmak



Modül 5 Ürünün/Hizmet’in Güçlendirilmesi’ni okumak
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Mali Planlama
İşiniz hisse senedi, gayrimenkul ya da başka bir yatırım olsaydı ne olurdu? Bu yatırımdan
belli bir gelir beklerdiniz değil mi? Yatırımın değerinin yükselmesini ve bir gelir akışı
sağlamasını beklerdiniz. Aynı zamanda en iyi getirileri nasıl elde edeceğinize ilişkin en iyi
yatırım danışmanlığını da isterdiniz. Mali başarı için plan yapmak bir girişimci olarak sizin
için önemli bir görevdir çünkü işiniz zaman ve para bakımından yapacağınız en büyük
yatırımlardan biridir.

Püf Noktası
İş Planlama süreci
yatırımınızın-işinizin
meyvelerini toplamak için
gerekli adımları
tanımlamanıza yardım
edecektir.

İşletmenin İşlevsel Hali

Başkalarından aldığınız tavsiyelere güvenebilirsiniz, fakat alınacak son kararlar
her zaman sizindir. Mali karar-alıcı olarak rolünüz lisanslı bir kamu muhasebecisi
olacak şekilde eğitim almanızı gerektirmez. Yine de mali bilgilerle uğraşırken
rahat davranabilmeniz gerekir. Uygulama ve deneyim yoluyla işinizin başarıya
ulaşması için önemli olan kavramları tanıyacak ve anlayacaksınız. Bu modülün
sonundaki ‘’@ Yakından Bir Bakış’’ olarak adlandırılan okuma parçaları özellikle
faydalı olabilir. Çoğu mali kavram bunların içinde pekiştirilmektedir:

•

s.138-143’te Mali Şablonun Kullanılmasına,

•

s.144-152’de Bilançolara Yakından Bir Bakın.

•

Ayrıca fasttrac.org/resources adresini ziyaret edin.

Bu modül üç-yıllık bir bütçe oluşturarak mali planlamanızı
başlatıyor. Bütçeniz gerçekçi mali hedefleri içeriyor olacak.
Bütçe oluşturma sürecinden geçmek işinizin vizyon ve stratejisi
ile birbirine bağlı olan mali yansımaları belirlemenize yardımcı
olacak. Planlama modülleri süresince bu bütçeyi kullanmaya
devam edeceksiniz. Sonrasında Modül 9’da bilanço tahminlerini
analiz ederek ve mali performansı geliştirerek bütçenize son
şeklini vereceksiniz. İş planlaması tamamıyla ardışık değildir.
İşinizin analiz etmiş olduğunuz her işlevsel alanından sonra
alacağınız kararlar sonucunda dönemsel düzenlemeler
gerekecektir. Orta dişlideki bir hareketin diğer tüm dişlileri
etkilemesindeki gibi, işinizin bir işlevsel alanı için yaptığınız
planlar da diğer tüm alanları etkiler. Planlama ve uygulama
esnasında işletmenin her alanı birlikte çalışmalıdır. Programdaki
her modül planınızı tanımlamanıza yardım ettikçe işletmenin
her alanındaki kararların diğer tüm alanlar ile aynı yönde
ilerlediğini doğrulamak isteyeceksiniz. Bu yaklaşım her işlevsel
alandan yeni bilgiler geldikçe güncellemeye devam edeceğiniz dinamik bir planı ortaya
çıkaracaktır. Bu programa planlama işinizi kolaylaştırmak için iki elektronik şablon dahil
edilmiştir: Modül 3’te kullanmaya başladığınız İş Planı Şablonu ile bu modülde
kullanacağınız Mali Şablon.
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Bütçe OIuşturma Stratejileri
Bütçeleme, beklentiler veya tahminler gibi kelimeleri duyduğunuzda,
kafanızın içinde yanıp sönen sayılar, üst üste yığılan sayfalar veya
elektronik bir çizelgede dans eden formüller görebilirsiniz. Aslında, bir
bütçenin oluşturulması bunların hepsini kapsayabilir. Bütçeleme kavramı
çok basittir. Tüm hayatınız boyunca paranız için bütçe
oluşturmuşsunuzdur. Bütçeleme ile ilgili ilk deneyiminiz muhtemelen bir
çocukken ilk bisikletinizi, video oyun sistemini veya patenleri alabilmek
yeterli miktarda parayı biriktirme yolu aramanızdı.

Püf Noktası
Bütçe oluşturma, beklenti ve
tahmin temelde aynı şeydir –
elinizdeki mevcut bilgiye dayalı
olarak gelecekteki miktarların
hesaplanması.

Bildiğiniz gibi bütçe, belli bir zaman dilimi için karları, mali
performansı ve nakit akışını hesaplar. Bir bütçeye sahip olmak ve
bunu kullanmak size şu konularda yardımcı olabilir:
•

Operasyonel verimliliğin hesaplanması

•

İşinizin finansal sağlığının izlenmesi.

•

Yönetimsel kararların değerlendirilmesi

•

İşletmenin mali geleceğinin planlanması.

•

Mali hedeflerinizi karşılayan bir işletmenin yaratılması.

İş planlama süreçleri bütçeler ile başlar, çünkü bu süreç boyunca
aldığınız her karar—her değişim, her hedef—mali neticeleri
etkiler. Bütçe oluşturma süreci sonradan planlanan bir süreç
değildir. Bütçeniz, işinizin her alanı için sahip olduğunuz hedef ve
stratejilerin bir yansımasıdır. Satışlar ve masraflar için
bütçelendirdiğiniz her rakam mali performansınızı tabloya
dökmenizde ve işletmenizin fiili performansını hedefleriniz ile
kıyaslamanızda size yardımcı olacaktır.
Mali stratejilerin kaynağı işletmenizin vizyonu, misyonu ve iş stratejisidir. Örneğin, belirli
bir pazarda işinizi büyütmek için bir iş stratejisi geliştirdiğinizde, belirli mali beklentiler
ortaya çıkar. Muhtemelen satışlarda bir artış bekleyeceksiniz. Ek olarak, stratejileriniz
pazarlama masraflarında, ürün/hizmet için maaş ödemelerinde ve sermaye araçlarının
alınmasında artışları içerebilir. Bir bütçenin oluşturulması bu stratejilerin uygulanmasının
getireceği maliyetleri planlamanızda size yardım edecektir.

c
-

Yetersiz Bütçeleme ve Denetim İşaretleri

Günlük aldığınız kararlarda bir bütçe kullanıyor musunuz ya da bütçeniz bilgisayarınızın içinde
oturmuş, sonraki takvim yılı için yapılacak revizyonu mu bekliyor? Eğer işletmenizde aşağıdaki
belirtilerden herhangi biri bulunuyorsa, bu bir bütçeye ve bu bütçeyi verimli bir şekilde kullanmayı
sağlayan işlemlere olan ihtiyacı yansıtıyor olabilir. İşiniz için geçerli olanları işaretleyin:
 Satışlar durgun veya düşüşte.
 İşletme pazar payını kaybediyor.
 Çalışan veya bölüm performansını değerlendirmek için gerekli veriler yetersiz.
 Şirketin borçları çok fazla.
 Nakit akışı ihtiyaçları ve ilgili borçlanmalar tahmin edilemiyor.
 İnsan kaynakları, ekipman ya da tesisler her zaman verimli kullanılmıyor.
 Karlar düşüyor.
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büyüme için bütçe
Çoğu girişimci gibi W.Michael Scott’ın Financial Management Solutions, Inc., (FMSI) için mali
hedefleri şirketi ilk kurduğunda belirgin değildi—yalnızca borçlarını ödeyebilecek düzeyde
olmak istiyordu. Buna rağmen FMSI olgunlaştıkça, daha resmi bir bütçeleme sürecine
duyulan ihtiyaç ile birlikte belli mali hedefler de ortaya çıkmaya başladı. FMSI ilk dönüm
noktasına yani 1 milyon dolarlık yıllık gelire açılmasından sonraki birkaç sene içinde ulaştı.
Yine de resmi bir bütçeleme süreci ilerleyen pek çok yıl boyunca ortaya çıkmadı.
Özellikle Scott gibi işletmecilik diploması olan ve FMSI’i kurmadan önce bankacılık
endüstrisinde on beş yıllık başarılı bir mazisi olan biri için bunu duymak şaşırtıcı olabilir.
Alpharetta, Georgia’da kurulu olan FMSI, bankalara ve mali kuruluşlara veznedar çalışma saatlerini daha verimli
ayarlamada ve üretkenliği denetlemede yardım eden yazılımları tedarik ediyor.
FMSI için resmi bir bütçe oluşturulması kısmen büyümeden kaynaklandı. ‘’Daha küçükken rakamlar kağıt üzerinde
değil aklımdaydı. Diğer insanlar şirkete dahil oldukça mali durumumuzu belgeleme işi çok daha karmaşık hale
geldi.’’ diyor Scott.
Scott bütçe hazırlama üzerine herhangi bir eğitimi olmadan, şirketin her alandaki gelir ve giderlerini gösteren ilgili
103 kalemle yoğun bir hesap tablosunu içeren kendi mali araçlarını geliştirdi. Scott, ‘’Formatı bir kere yazdığımızda,
bütçe oluşturmak çok daha kolay hale geldi’’ diyor.
Scott, bütçe oluşturmanın kolay bir iş olmadığını şöyle vurguluyor: ‘’Bu her ay yapmak zorunda olduğumuz sürekli
bir çalışma, çünkü işimizdeki her şey sürekli değişiyor.’’
Doğru bütçeyi oluşturmanın tecrübe ile geldiğini söylüyor ve ekliyor: ‘’Bir şeyi kağıda dökmek için içinde
bulunduğunuz çevreyi tanımanız gerekir --bu da yola yeni çıkmışsanız gerçekten zordur. Bu konuda diğer
insanların fikirlerini almak gerçekten yararlı oluyor. Bir danışmanlar kurulu oluşturursanız, bütçe oluşturma
konusunda iyi bir kaynak olabilecek birini bulmaya çalışın.”

		
		
		
		
Daha Fazla
Bilgi İçin 				
Mali terim ve kavramlar
		
üzerine daha fazla bilgi
		
için s.144-152’deki @
		 Bir
Bilançolara Yakından
Bakış’ı okuyun.
		

c

Girişimciler ve işletme yöneticileri mali hedeflerini belirlemek ve sonrasında bu hedefler
karşısında gerçek performanslarını gözden geçirmek için bütçeleri kullanırlar. Bütçenin
bu şekilde düzenli olarak gözden geçirilmesi ek bir zaman veya para kaybı olmadan 		
işlerin tekrar yoluna koyulmasına yardımcı olur.
Bütçeler bazen yıllık bazda hazırlanır ve bir sonraki bütçe döngüsüne kadar gözden 		
geçirilmez. Bütçenin bu şekilde yıllık bazda gözden geçirilmesi mali hedeflerinize 		
ulaşmanızda oldukça verimsiz bir yoldur. Mevsimlik mahsullerin planlanıp ekilerek 		
mevsim sonunda ne çıkmışsa hasat etmek için beklemeye benzer. Bir çiftçin mahsullerini
gübrelemesi, koruması ve hasat etmesi gerektiği gibi sizin de bütçe döngüsü boyunca		
bütçeye özen gösterip gerekli düzenlemeleri yapmanız gerekir.

		
Bazıları bütçeyi planlanmış masrafların basit bir listesi olarak görse de, faydalı bütçeler 		
karlılıkla (satışlar ve masraflar) birlikte satışların desteklenmesi için gerekli nakit ve sermaye
araçlarını tahmin edebilir.
Bu programı bitirdikten sonra, bütçeniz bu
hesaplarla ilgili tahmin ve değerleri içerecektir:
•
Satışlar
•
Pazarlama
•
Üretim
•
Stok
•
Maaş ödemeleri
•
İşletme giderleri
•
Demirbaş alımları
•
Gerekli nakit ve potansiyel kaynaklar
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Bu tahmin ve değerler aşağıdaki 			
bilançolara yansıtılacaktır :			
• Üç yıl için öngörülen Gelir Tabloları
• Üç yıl için öngörülen Bilançolar
• Üç yıl için öngörülen Nakit Akış Raporları
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karları şişirmek

Michael Scott’ın bütçesi FMSI’in agresif satış büyümesini ve bu stratejinin getirdiği maliyetleri
yansıtıyor. Bütçeyi belirli kar hedeflerini koyarken kullanıyor ve sonrasında asıl performansın
tahminler karşısındaki durumunun şemasını çıkarıyor. Mali stratejisi sadece satışları değil karları
da arttırmaya odaklı. FMSI’in masraflarının çoğu sabit olduğundan, satış büyümesi –hem var olan
hesapların büyütülmesi hem de yeni müşterilerin kazanılması—karlar üzerindeki en büyük etkiyi
yaratıyor. Geçen dört yıl içinde, FMSI’in yıllık geliri 2,5 ve 3 milyon dolar arasında seyretti, Michael
Scott’ın hedefi ise bunu iki katına yani 6 milyon dolara çıkarmak.
Scott bu tür bir büyümenin, firmanın bankacılığın ötesindeki perakendecilik gibi diğer sektörlere
geçmesini sağlayacak FMSI’in yeni ürünü olan Sales Management System™ (Satış Yönetim Sistemi)
sayesinde gerçekleşebileceğine inanıyor. Bunun cesur bir hedef olduğunun farkında. Fakat
büyük, cesur bir hedefin çalışanlarını da motive edeceğini düşünüyor. ‘’Bu çalışanlarınıza çaba
gösterebilecekleri bir şey veriyor’’ diyor Scott. ‘’ ‘X’i başarsak iyi olmaz mıydı?’’ şeklinde bir soru sorarak
başlayın. İnsanlar bunun üstüne X’i başarmak için yollar aramaya başlayacaktır. Odalardan fikirler
taşar ve hedefin gerçekleştirilmesi için planlar gelişmeye başlar.’’ Bilişim teknolojisi FMSI için büyük bir
kapı olmuş. ‘’Diğer endüstrilerde satışların arttırılması maliyetleri büyük oranlarda arttırabilir’’ diyor
Scott ve ekliyor: ‘’Ancak bizim işimizde, çok fazla ilave personele ihtiyaç duymadan daha çok müşteri
kazanmamıza yardım eden pek çok teknolojiyi bünyemize katmayı başardık.’’Masraflar artmadan
satışların arttırılmasının, karlılığı geliştirmek için iyi bir yol olduğu kesin.

Bütçe Oluşturma Adımları
Bütçe hazırlanırken atılacak adımlar şunları kapsar:
1. Bilginin toplanıp analiz edilmesi—Yeni geliştirilmiş vizyon ve iş stratejinizi, geçmiş
bilançolarınızı ve araştırmalarınızı kullanarak ve bir ön tahmin hazırlayarak şirketin
potansiyel yıllık karlarını hesaplayın.
2. Bütçeye son şeklinin verilmesi—Planlama süreci boyunca alınan kararları ve
toplanan bilgiyi kullanarak üç yıl için aylık bütçe rakamlarını ve bilançoları tahmin edin.
3. Bütçenin takip edilmesi—Gerçek sonuçlar ile bütçelenmiş miktarlar arasındaki
tutarsızlıkları düzenli aralıklarla hesaplayın. Performansı geliştirmek için çabuk ve
uygun düzenlemeler yapın.

Bilgi Toplanıp Analiz Edilmesi

Bütçe Oluşturma

İş Stratejinizin Gözden Geçirilmesi

1. Toplamak ve
Analiz Etmek
2. Oluşturmak
3. Denetlemek

Vizyon ve iş stratejiniz, geçmiş mali verileriniz ve mali araştırmanızla ilgili olarak
topladığınız bilgi, şirketin karlılık potansiyelinin hesaplanması ve ön
tahminlerinizin test edilmesi için analiz edilmelidir.

Adımları

İşletmenin her işlevsel alanı için hedef ve stratejiler bütçede görünür olmalıdır.
Örneğin karlar için belli bir seviyeyi şart koyan bir hedef, yalnızca satış bütçesini
değil, daha üst düzey satışları desteklemenin getirdiği maliyetleri de etkileyecektir.
Michael Scott FMSI için büyüme tahminlerini belirlerken, satış büyümesini gerçekleştirmenin
genellikçe çok daha güçlü bir pazarlamayı gerektireceğini görüyor. Scott, bütçe oluşturma
sürecinde ticari fuarlar için ürün ve hizmetlerini sergilemeyle ilgili tüm maliyetlerini ve bu
faturaları hangi aylarda ödeyeceğini detaylandıran ayrı bir planı da dahil ediyor. Bu yolla her
etkinliğin maliyeti planlanabilmekte ve sonrasında pazarlama yatırımlarının getirileri ile
kıyaslanabilmektedir.
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

CHAPTER 4 111

Eyleme Geçmek

A

DE

ST

RT

Mali Araçların Kullanılması

A

4
U P YO U R

I

Geçmişe Ait Bilgilerin Toplanması
Geleceğe ilişkin mali bilgileri tahmin ederken bakılacak ilk yer kendi geçmiş mali
göstergelerinizdir. Tarih çoğu kez kendini tekrarladığından bütçenizi oluştururken ve
doğrularken bu tablolara güvenebilirsiniz. Önemli değişimleri planlasanız dahi, geçmiş mali
başarılardan, hatta başarısızlıklar tahminleriniz için size bir başlangıç noktası sağlayabilir. En
yararlı bilgi en son bilgi olduğundan, geçmiş üç yıla ait doğru verilere sahip olmak en iyisi
olacaktır.
Geçmişe ait faydalı mali bilgilerin toplanması her zaman kolay değildir. Geçmişe ait mevcut
mali bilgiye güvenemeyebilirsiniz veya bütçesini oluşturduğunuz iş fonksiyonlarını destekleyen
geçmişe ait rakamlara sahip olmayabilirsiniz. Bu modülde ilerlemeden önce, Geçmişe Ait
Faydalı Mali Bilgiler’de durumunuzu analiz edin.

Püf Noktası
Yanlış veya yanıltıcı
olabilecek herhangi
meblağ, şirketin
gelecek mali planlarını
yönlendirmede
kullanılmamalıdır.

Geçmişe Ait Faydalı Mali Bilgiler’deki kutucukların tümünü işaretleyebiliyorsanız, bütçeyi
hazırlamak için bir dayanak olarak geçmiş verilere rahatlıkla güvenebilirsiniz. Aksi halde
geçmişe ait verileriniz bütçenin hazırlanmasında sizin için en doğru dayanak olmayabilir.
Veriyi nasıl kullanabileceğinizi ve hangi bilginin yanıltıcı olabileceğini dikkate alın.
Örneğin, son üç yıla ait mali verileriniz başlangıç bilgilerinizi kapsıyorsa, yalnızca şirketin
gelecekteki istikametini en makul şekilde yansıtan yıl(lar)’a ait veri geçmişini
kullanabilirsiniz. Diğer bilgileri ise her zaman telefon ve kira gibi belirli maliyetleri
saptamak için hesap bazında kullanabilirsiniz.

c
-

Geçmişe Ait Faydalı Mali Bilgiler

Gelecek mali planlarınızı geçmişe ait son üç yıllık mali verilere dayandırmadan önce, aşağıdakilerin
doğru olup olmadığını kontrol edin:
 Bilançolar düzenli bir biçimde hazırlandı.
 Bilançolar yetkin bir muhasebeci tarafından hazırlandı veya gözden geçirildi.
 Geçmiş üç yıla ait iş stratejileri gelecek stratejilere benzerdi.
 Son üç yılda mali verileri çarpıtacak tek seferlik, büyük masraflar ve satışlar kayda geçmedi.
 Muhasebe sistemi güvenilir bir durumda ve bu en azından son üç yıl için böyle.
 Son üç yıllık mali verilerin hiçbiri şirketin asıl başlangıç evresinin bir parçası olarak görülmüyor.

Başka İşletmelerin Araştırılması

Püf Noktası
Yeterince araştırılmamış
mali varsayımlardan
mali tahminler
oluşturmak temelsiz bir
ev yapmaya benzer.
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Mali araştırma vizyonunuzun ve iş stratejinizin yeni yönlerini dahil edecek şekilde
geçmiş verilerinizi düzenlemenize yardımcı olur. Geçmiş verilere dayalı olarak
bütçenizde yapacağınız değişiklikler araştırılmış durumlarla doğrulanmalıdır.
Çoğu ticaret birliği mali varsayımların içine dahil edilebilecek endüstri bilgilerini
sağlar. Daha fazla endüstri bilgisi ise çoğu kütüphanede iş dergi ve gazetelerinin
veritabanlarında bulunur. Endüstri sınıflandırma kodları Kuzey Amerika Endüstriyel
Sınıflandırma Sistemi (NAICS) veya Standart Endüstriyel Sınıflandırma (SIC) altında,
mevcut işletmeler ile ilgili makaleler karlardan, masraflardan ve diğer mali verilerden
bahsedebilir.
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Benzer şirketlerin bilançolarına ilişkin çalışmalar da değerli bir bilgi kaynağı olabilir.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) halka açık şirketler hakkında çevrimiçi mali
bilgilere sahiptir. Aynı zamanda pek çok yayıncı, şirketlerden bilgi toplayarak bunu her
endüstri için derler. Endüstri sınıflandırma kodlarını kullanarak endüstriniz içindeki
rakiplerin mali bilgilerine göz atabilirsiniz. Bilgiler şirketin büyüklüğüne göre düzenlenir ve
satışlara, masraflara, aktiflere, taahhütlere, öz sermaye ve mali oranlara ilişkin bilgileri içerir.
Bu bilanço çalışmaları çoğu kütüphanede mevcuttur. Bu çalışmaların ana yayıncıları
aşağıdaki kaynakları üretirler:
•

RMA Yıllık Bilanço Çalışmaları—Ana NAICS veya SIC kodları ile düzenlenmiş on yedi
kısım içerir. Bunlar Risk Yönetim Birliği’ne üye kuruluşların sağladığı, şirketlerin muhtelif
mali verilerini içerir.

•

Endüstri Normları ve Kilit İşletme Oranları, Dun ve Bradstreet—Pek çok şirketin
bilançolarına dayalı olarak SIC kodu ile düzenlenmiş mali bilgileri içerir.

Bilginin Analiz Edilmesi
Geçmişe ait ve araştırılmış mali bilginin toplanmasının ardından, bir ön tahmin
oluşturmanız gerekir. Bütçe oluşturmadaki ilk adımın bu önemli yönü karlılık, satışlar,
Satılan Malın maliyeti ve İşletme Giderleri gibi ana bileşenlerin genel bir resminin
görüntülenmesine olanak sağlar. Bütçenin
detaylı bir şekilde satır satır geliştirilmesinden
EV+ TIBBİ GEREÇ DEPOSU
önce bu adımın atılması büyük oranda zaman
Yıl-Sonu Ön Tahmini
ve çaba kaybını engeller. Bir çiftçinin
mahsulünü ekmeden önce içinden geçtiği
 	 	
2012 Budget
hazırlık sürecini düşünün. Çiftçi mevcut besin
Satış
726.700 		
% 100
maddelerini tanımlamak için toprak örnekleri
Satılan Malın Maliyeti
453.605		
% 62
alarak tarlanın mahsulleri destekleyebilme
Brüt Marj
273.095 $		
% 38
kabiliyetini ölçer. Bu çiftçi gibi, mevcut mali
kaynaklarınızın önerilen iş stratejinizi ne kadar
Toplam İşletme Giderleri
185.820 $		
% 26
iyi desteklediğini ölçmek isteyeceksiniz. Bir ön
tahmin hazırlayarak detaylı bütçeyi
oluşturmadan önce stratejinize özgü
İşletme Geliri
87.275 $		
% 12
potansiyel karlılığı ölçebilirsiniz.
Ön Tahminin Hazırlanması
Bir ön tahmin hazırlamak için, işinizde karlılığı etkileyebilecek belirli stratejileri tanımlayın.
Karlılığın ana bileşenlerindeki –satışlar, Satılan Malın maliyeti ve İşletme Giderleri-değişimleri dikkate alın, çünkü satış büyümesi hedefi kar bileşenlerinin geri kalanı için pek
çok gösterge içerir. Örneğin, bir pazarlama danışmanlığı işi mevcut iş stratejilerine dayalı
olarak satışlarında yüzde 15’lik bir büyüme tahmini yapabilir. Sonrasında bu hedefi
desteklemek için gerekli masrafları tanımlayacaklardır. Eğer pazarlama danışmanlığı işi
zaten kapasitesindeyse, satışlarda yüzde 15’lik bir büyüme için yeni personelin işe alınması
gerekecektir ve bu bordro maliyetlerinde çok daha büyük bir artışı gerektirebilir. Ön
tahmin, karlılığa dair büyük resmi gösterme yoluyla bu satış rakamının olabilirliğini test
etmenizde size yardımcı olacaktır.
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Satışların Tahmin Edilmesi—Elde edilebilir bir rakamı garanti etmek için, bir hedef olarak
rastgele bir satış rakamını belirlemekten çok yeni satış hedeflerinize değişik açılardan
bakmak isteyeceksiniz. 2 ve 3. Modüllerde endüstrinizi araştırarak ve analiz ederek
tanımladığınız büyüme fırsatları ile başlayın. Sonrasında özellikle kendi iş stratejinizle
bağlantılı olan daha detaylı bir yaklaşım ile devam edin. Bu süreç şirketiniz için, genellikle
bazı değişiklikleri veya ilave kaynakları gerektirecek sonraki birkaç bütçe yılındaki olası
satış düzeylerine sağlıklı bir bakış sağlayacaktır.
1. Fırsatlarınıza göz atın—İlk olarak işiniz için beklediğiniz toplam satış miktarını
hesaplayın. Bu yaklaşım rakipler ve endüstri üzerine araştırmalar ve deneyimler
sonucunda elde edilmiş bilgilere dayanır. Araştırmanız sonucunda rakiplerinizin yıllık
satışları ve endüstrinizde beklenen satış miktarları üzerine nispeten daha doğru tahminler
yürüteceksinizdir. Bu bilgiyi işiniz için bir dizi satış tahminini yürütmek için kullanın.
Örneğin, perakendecilik işletmesini büyütmek isteyen bir girişimci araştırmalar sonucu şu
bilgilere ulaşmıştır:
•

Birlik yayınlarına dayalı olarak kendi iş dalındaki ortalama yıllık satış miktarları 		
2.000.000$ düzeyindedir.

•

Benzer büyüklükteki bir pazardaki belirli bir rakip her hafta yaklaşık olarak 20.000$
civarında satış yapıyor, ancak buna satışların haftalık 60.000$’ı geçtiği tatilleri kapsayan
10 haftalık süreç dahil değil ve bu da toplamda 1.440.000$/yıl ediyor. (20.000$ X 42
hafta + 60.000$ X 10 hafta).

Girişimci bu bilgiyi ve geçmiş tecrübesini kullanarak kendi satışlarının 1.700.000$ 		
olmasını öngörüyor.
2. Detaylara bakın—Fırsatlara bakılması, rakiplerinizin başarılarına ve işletmenizin
vizyonuna odaklıdır. Detaylara bakmak işletmenizin mevcut kaynakları ve kapasitesi ile
ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkarır. İşe belirli bir dönem için öngördüğünüz satış
işlemlerinin sayısını belirlemek ile başlayın. Örneğin bir restoran ortalama bir günde 60
müşteri olmasını bekleyebilir. Restoran sahibi kişi başı 15$ olduğunu düşünerek yıllık satış
hacminin 328.500$ olmasını tahmin eder. (60 müşteri x 15$ x 365 gün). Daha kesin bir
tahmin için restorancının öğle ve akşam yemeği arasındaki fiyat farkı, öğle ve akşam
yemeği müşterilerinin sayısı, hafta sonları müşteri sayısındaki artış ve yılık değişim
dönemlerinde müşteri sayıları arasındaki farklılıklar gibi çeşitli etkenleri göz önünde
bulundurması gerekir.

Detaylara bakarak satışların tahmin edilmesinin ardından, bu bütçe meblağlarını, fırsatların
dikkate alınmasından sonra oluşanlar ile kıyaslayın. Benzer olmaları muhtemeldir, ancak
aynı olmazlar. Makul olan ve şirket ile kaynaklarını genişletecek olan satış hedeflerini seçin.
Malların Satış Maliyetlerinin ve İşletme Giderlerinin Tahmini—Satışların tahmin
edilmesinin ardından Malların Satış Maliyetlerinin ve İşletme Giderlerinin tahmini için
hazırsınız demektir. Geçmişe ait mali bilgileriniz başlangıç için iyi bir noktadır. Bu bilgi size
işletmenizin sattığı ürün ve hizmetlerin üretiminde ortaya çıkan maliyeti gösterecektir.
Örneğin, bir peyzaj tasarım şirketi için Satılan Malın Maliyeti son yıllar için yüzde 40’lık
sabit bir düzeyde kalmış olabilir. Satışlar artış gösterdikçe bile, Satılan Malın Maliyetinin
gelecekte de yaklaşık aynı düzeyde olacağını farz etmek makul olacaktır. Daha düşük bir
oranın tahmin edilmesi, Satılan Malın Maliyetini bir satış yüzdesi olarak düşürmesini
beklediğiniz, daha büyük indirimler için daha büyük miktarların satın alınması gibi belirli
stratejiler uyguluyorsanız mantıklı olabilir.
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Satılan Malın Maliyeti gibi doğrudan bağlantılı olmasa da, İşletme Giderlerinin de benzer
bir ilişkisi vardır. Satışlar yükseldiğinde işi yürütmek için gerekli masraflar da artış eğilimi
gösterir. İşletme Giderlerini tahmin ederken, İşletme Giderlerine bir Satışların bir yüzdesi
şeklinde bakarak geçmişe ait verilerinizi gözden geçirmek, size sadece dolar rakamlarına
bakmaktan çok daha fazlasını anlatacaktır. Örneğin, geçmiş yılın 4.500$’lık pazarlama
masraflarını, bu yılın 7.800$’lık masrafları ile kıyaslamak, gelecek yılın tahminini yapmada,
her yılın masrafının Satışların yaklaşık yüzde 2’sine denk geldiğini bilmek kadar yardımcı
olmayacaktır.
Geçmişe ait bilgilerinizi kullanmaya ek olarak, yeni iş stratejinizle aynı doğrultuda
değişebilecek olan Satılan Malın Maliyetinin veya İşletme Giderlerinin tahmininde
araştırılmış bilgileri de kullanabilirsiniz.
Karlılığın Geliştirilmesi
Ön tahminin gözden geçirilmesindeki ilk test, karlılık bileşenlerinin –Satışlar, Satılan Malın
Maliyeti ve İşletme Giderleri—karları geliştirmek için yollar geliştirilmesi adına gözden
geçirilmesidir. Girişimciler bazen istedikleri kar düzeylerini elde etmek için bütçelenmiş
satışlarda veya satış rakamlarında düzenlemeler yaparlar. Teoride bir şirketin satabileceği
ürün veya hizmetlerin miktarı büyük oranda pazar talebi ile belirlenir. Satış fiyatları da
pazarın ne ödemek istediği ile belirlenir. Bu yüzden fiyatlama konusundaki kendi
kararlarınız tavan fiyat veya müşterilerin ödemeyi kabul edeceği en yüksek fiyat ile
sınırlıdır.
Maliyetler üzerinde daha çok kontrol sahibi olduğunuzdan, karları geliştirmek için karlılığın
diğer bileşenlerini –Satılan Malın Maliyeti ve İşletme Giderleri—ele alın. Her işte işi
yöneten kişi kabul edilebilir kalite düzeyleri ve teslimat planları çerçevesinde, işin mümkün
olduğunca ucuza mal olması için elinden geleni yapar.Bu yüzden, Satılan Malın Maliyetinin
ve İşletme Giderlerinin kontrol edilebilmesi, kar tahminlerinin yapılabilmesi için değerli bir
getiridir.
Masrafların düşük tutulması için bir yol, sabitmiş gibi görünseler de düzenli olarak
masraflarınızı sorgulamaktır. FMSI’den Michael Scott gelir tablosunun son satırını
güçlendirmek adına pek çok değişim için düğmeye bastı. Örneğin tedarikçileri değiştirerek
telekomünikasyon ve sağlık sigortası masraflarını düşürdü ve uzaktan pazarlama çabalarını
dış kaynaklara aktararak şu anda yıllık 20.000$ tasarruf ediyor.
Kabul Edilebilirliğin Test Edilmesi
İkinci test ön tahmininizin kabul edilebilirliğinin test edilmesidir. Hedefleriniz zor olabilir
ama yine de gerçekleştirilebilirler. Sizi geçmiş performansınızdan olumlu yönde
saptırabilecek değişiklikleri arayın. Bu değişimi işletme yapısındaki veya uygulamalardaki
hangi gelişmeler destekleyebilir? Eğer geçmiş performanstan asıl sapmaların en doğru
şekilde bütçede temsil edildiğini tespit ettiyseniz, destekleyici araştırmalarla bunun
açıklamasını yapmak için hazırlıklı olun.
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Bütçe Bilgisinin Toplanması ve Analiz Edilmesi
CBütçeleme sürecini bu programdaki adımları kullanarak geçen Ev+Tıbbi Gereç Deposu
olayını ele alın. Hedeflerinin, iş stratejilerinin ve geçmişe ait bilgilerinin bütçe oluşturma
ve ön tahmin süreçlerine nasıl dahil edildiğini gözlemleyin. Evler için Tıbbi Gereç Deposu
yönetimi aşağıdaki süreci takip ederek bütçe verilerini topladı ve analiz etti:
•

Şirketin SWOT analizinin, vizyonunun, hedeflerinin, stratejisinin ve geçmiş mali
bilgilerinin gözden geçirilmesi.
• Ana değişikliklerin iş stratejisine dayalı olarak belirlenmesi.
• Bir ön tahmin ile şirketin karlılık potansiyeli tahmininin yapılması.
Adım 1 Bilgi Toplamak. Vizyon ve iş stratejiniz ile ilgili bilgileri derleyin.

SWOT (Güçlü, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi
Güçlü

Fırsatlar

• 	 Bir internet sitesi yerel doktor muayenehaneleri yoluyla
mevcut tıbbi gereçler için ayrıntılı bilgi sağlıyor.
• Şirket sahiplerinin, hasta yönlendirmelerini destekleyen
yerel doktorlar ile iyi ilişkileri bulunuyor.
• Mevcut konum günübirlik hastalar için mükemmel bir yer.
• Yönetim perakendecilik ve müşteri hizmetleri
konusunda oldukça deneyimli.
• Nakit akışı şu ana dek büyümenin desteklenmesi için
yeterince tutarlı ve sabit oldu.

•

Zayıf Yönler

Tehditler

•

•

•
•

Kullanılan herhangi bir pazarlama veya tanıtım
uygulaması yok.
Tıbbi gereç tedariki için personel deneyimsiz. (3 yıldan az)
Tesis edilmiş personel eğitim programı yok.

•

Borç alabilme kabiliyeti bilinmiyor.

•

Belirli tıbbi ürünleri sunan bir e-ticaret mağazası
için potansiyel.
Spor ürünleri gibi hekimler tarafından önerilmesi
gerekmeyen ürün pazarında büyümek için yeterli
alan.

•

Yakın yerlerde inşa edilen yeni tıbbi ofis binaları.

•
•

Büyük indirimli ürün mağaza zincirlerinin ortaya
koyduğu rekabet.
İnternet ve doğrudan posta ile sipariş edilen tıbbi
ürünlere olan eğilim.
Tıbbi ürünlerde düzenleyici taleplerin artış
gösterme potansiyeli

Vizyon ve Hedefler

Şirket sahipleri Ev+Tıbbi Gereç Deposu için üç yıllık vizyonları üzerinde fikir yürüttüler ve bu vizyon
ile birlikte kilit çalışanlarının düşüncelerine dayalı olarak aşağıdaki hedefleri oluşturdular:
• Her yıl için yüzde 10’luk tutarlı bir satış büyümesi oranını gerçekleştirmek.
• 2013 geldiğinde kuzey tarafında bulunan üç ana tıbbi ofis binasından gelecek hasta
yönlendirmelerini de kapsayacak şekilde işi büyütmek.
• 2004’te güney tarafına hizmet verecek ikinci bir mağazayı hizmete açmak.

Strateji

Vizyon ve hedeflerini gerçekleştirmek için, kuzey tarafındaki mevcut pazara yayılma, çevrimiçi
satışları da içerecek şekilde internet sitesini genişletme ve güney tarafından bir mağaza daha açma
yoluyla satışlarını arttırmaya odaklanmaya karar verdiler ve şunları gerçekleştirecekler:
• Tavsiye almak için deneyimli bir mağazacılık/pazarlama danışmanı tutulacak.
• Müşterilere pazarlama ve tanıtım uygulamaları yoğunlaştırılacak.
• Bilgilendirici internet sitesini geliştirilerek e-ticaret yolu ile mağaza satışı eklenecek.
• Tüm personel için eğitim programı geliştirilecek.
• 2014 yılında ikinci mağaza açılana kadar mevcut personel ile etkin ve verimli bir şekilde çalışmaya
devam edilecek.
• İşletme operasyonları vasıtasıyla büyüme finanse edilecek.
116 CHAPTER 4

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

ST

A

RT

A

4
DE

Mali Araçların Kullanılması

Eyleme Geçmek

U P YO U R

I

ÖRNEK

c

Bütçe Bilgisinin Toplanması ve Analiz Edilmesi devamı

HOME

Ev+Tıbbi Gereç firmasının sahipleri geçmiş gelir bilançolarını gözden geçirirken geçmiş
iş stratejilerine ilişkin işaretleri rakamlar şeklinde görme imkanı buldu.
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EV+TIBBİ GEREÇ DEPOSU
Yıl-Sonu Geçmiş Gelir Tabloları
2009

2010

Tıbbi Gereç Satışları
350.000$
%76
376.000$
Besin Ürünleri Satışı
113.000
%24
123.000
İnternet/Posta Siparişi Satışları
Net Satışlar Net Satışlar
(iade & indirimler düştükten sonra) 463.000 %100
499.000
			
Satılan Malın Maliyeti
303.000
%65
325.000
Brüt marj
160.000
%35
174.000

2011

%75
%25

-

415.000$
132.000
-

%76
%24

%100

547.000

%100

%65
%35

357.000
190.000

%65
%35

-

İşletme Giderleri						
Reklam
Tahsil Edilemeyecek Alacaklar
Banka Ücretleri
Aşınma Payı & Amortisman
12.500
%3
13.480
%3
9.450
%2
Aidatlar & Abonelik Ücretleri
Sigorta
Lisanslar & Ücretler
Pazarlama & Tanıtım
Yemek & Ağırlama
Muhtelif
Ofis Giderleri
Ofis Gereçleri
1.300
%0
1.350
%0
1.500
%0
Dış Hizmetler
Bordro Giderleri
Maaşlar & Ücretler
85.000
%18
90.000
%18
94.500
%17
Bordro Vergileri
10.000
%2
10.500
%2
11.000
%2
Sosyal Faydalar
7.000
%2
7.500
%2
7.900
%1
Uzman Ücretleri
2.400
%1
3.000
%1
3.200
%1
Emlak Vergileri
Kiralama Giderleri
24.000
%5
24.720
%5
25.462
%5
Onarımlar & Bakımlar
1.200
%0
1.600
%0
1.250
%0
Sevkiyat & Teslim
Telefon
1.250
%0
1.500
%0
1.680
%0
Eğitim & Gelişim
Seyahat
Kamudan Alınan Hizmetler
Araçlar
2.500
%1
3.000
%1
3.750
%1
Diğer
Diğer
Diğer
Toplam İşletme Giderleri
147.150
%32
156.650
%32
159.692
%29
İşletme Geliri
Faiz Masrafı
Dğer Gelirler
(örn. hisse, telif hakları)
Vergi Öncesi Kar
Gelir Vergileri (C türü şirket ise)
Net Kar

12.850

%3

17.350

%3

30.308

%6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.850

%3

17.350

%3

30.308

%6

-

-

-

-

-

-

12.850$

%3

17.350$

%3

30.308$

%6
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Genel satışlar yıllık
bazda %7.8 ile %9.6
artış gösterdi

Pazarlama
uygulamalarının
noksanlığı hiçbir
reklam veya
pazarlama masrafının
olmaması ile
görülüyor.

Bordrolar tam zamanlı
bir tıbbi gereç satış
görevlisi ve mağaza
yöneticisi ile yarım
zamanlı çalışan diğer
personeli kapsıyor,
yıllık %5 artış
görülüyor.

Kiralama, ortak alan
bakım giderlerini
içeren 5 yıllık bir kiraya
dayalı.

Araç giderleri 15 millik
bir alana teslimat
yapan araçların bakım
maliyetlerini kapsıyor.

Bileşik bir rakam
olarak Net Kardaki
artış yeterince
kontrol edilen
satışlardaki ve
masraflardaki artışı
temsil ediyor.

CHAPTER 4 117

Mali Araçların Kullanılması

Eyleme Geçmek

A

RT

DE

ST

A

4
U P YO U R

I

ÖRNEK

c

Bütçe Bilgisinin Toplanması ve Analiz Edilmesi devamı

HOME

Adım 2 Karlılığı Tahmin Etmek. Yönetim bütçeye olan etkiyi belirlemek ve bir ön tahmin geliştirmek
için SWOT analizinin ve geçmiş mali bilgilerin analizini yaptı.

SUPPLY STORE

A.	Bütçe Üzerindeki Etkinin Tanımlanması. Aşağıdaki mali stratejiler vizyon ve iş stratejisinden
kaynaklamaktadır. Yönetim bu bilgiyi karlılığın ana bileşenlerini—Satışlar, Satılan Malın Maliyeti ve
İşletme Giderleri—etkileyecek asıl değişimleri tespit etmek için kullandı.

MEDICAL

Karları Etkileyen Asıl Değişimler
Satışlar veya Gider Kategorisi		

Beklenen Değişim		

			

Bilginin Kaynağı

Brüt Ücretler, Faydalar ve Vergiler

Zamlar için minimum %5 artış

Geçmişe ait veriler

Diğer İşletme Giderleri – Eğitim

Yaklaşık 5.000$ artış

G&G Training Corp ile ilk görüşmeler

Diğer İşletme Giderleri – Tanıtım

Yaklaşık 2.500$ artış

Hacking & Brewer’dan gelen tanıtım
hizmetleri teklifi

İnternet Masrafları

Son model bir bilgisayar (2,000$), e-ticaret mağazacılık
yazılımı (750$), aylık destek ve danışmanlık (150$) ve
hosting (50$), gerekiyor, internet sitesi geliştirme için
işi verildi (7.500$)

E-ticaret mağazacılık hizmetleri ile ilk
görüşmeler

Satışlar

%10’luk satış büyümesi + 125.000 $ internet satışları

Geçmişe ait veriler

Diğer İşletme Giderleri – Uzman
Hizmetleri

2.500$ olarak değişti

Avukat ile ilk görüşmeler

Diğer İşletme Giderleri

Genelde %3’lük artış

Tıbbi Gereç Perakendecileri Birliği’nin
sağladığı endüstri verileri

Satılan Malın Maliyeti

İnternet satışları için Satılan Malın Maliyeti, taşımacılık ve
mağazacılık masraflarındaki düşüşten ötürü yalnızca %50
olacak.

Geçmişe ait veriler

B.	Bir ön tahminin geliştirilmesi. Ev+Tıbbi Gereç Deposu için yapılan ön tahmine baktığınızda, şirketin
genel hedeflerinin tümünü bütçede yansıtılmış biçimde görebilirsiniz. Satışlar ve internet masrafları için
önemli miktarda bütçe oluşturuldu. Aynı zamanda şirketin ek Satış hedeflerini desteklemek için İşletme
Giderlerinde ilave fonları harcamayı planladığını görebilirsiniz.
C.	Ön tahminin uygulanabilirliğinin gözden geçirilmesi. Ev+Tıbbi Gereç Deposu’nun sahipleri ön
tahminin uygulanabilirliği hakkında kendilerine sorular soracaktır. Cevaplar araştırılarak son detaylı
bütçe ile bütünleştirilecektir.
EV+TIBBİ GEREÇ DEPOSU Yıl-Sonu Ön Tahmini

 	

 	

2012 Bütçe

2013 Bütçe

2014 Bütçe

Satışlar
726.700$
%100
799.370$
%100
Satılan Malın Maliyeti
453.605		
%62
495.609
%62
Brüt Marj
273.095
%38
303.761
%38
İşletme Giderleri						
Aşınma Payı & Amortisman
9.450
%1
9.450
%1
Bordro Giderleri
119.070
%16
125.024
%16
Kira
26.225
%4
27.012
%3
Diğer – E-Ticaret
10.650
%2
7.500
%1
Diğer – İşletme
20.425
%3
21.038
%3
Toplam İşletme Giderleri
185.820		
%26
190.024
%24

879.307$
545.170
334.137

%100
%62
%38

9.450
131.275
27.823
7.725
21.669
197.942

%1
%15
%3
%1
%3
%23

İşletme Geliri

136.95$

%15

Satışlar 2011’den sonra gerçekten
%30 büyüyebilir mi? Bu sıçrayış
yeterli sayıda pazarlama
uygulaması ile destekleniyor mu?
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87.275$

%12

Aşınma payı
masraflarını etkileyecek
herhangi bir ekipman
satın alacak mıyız?

113.737$
5 yıllık kira kontratı 2013’te
sona ereceğinden bu
masraflarda daha büyük bir artış
beklememiz gerekiyor mu?

%14
Bundan üç yıl sonra
da aynı personel
sayısı ile çalışabiliyor
olacak mıyız?

Varsayımların güney
tarafındaki ikinci
mağazayı da kapsaması
gerekiyor mu?

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

ST

A

RT

A

4
DE

Mali Araçların Kullanılması

Eyleme Geçmek

U P YO U R

I

S.116-118’deki Ev+Tıbbi Gereç Deposu’nu bir örnek olarak kullanarak, vizyonunuzu, hedeflerinizi,
stratejinizi ve geçmiş bilgilerinizi bütçe oluşturma ve ön tahmin sürecine nasıl dahil edeceğinizi
düşünün.

c
-

Karlarda Beklenen Ana Değişimler

İşimin vizyon ve stratejisine dayalı olarak, ön tahminimin karlılığın asıl bileşenlerinde –Satışlar, Satılan
Mallarn Maliyeti ve İşletme Giderleri—gerçekleşecek aşağıdaki değişimleri yansıtması gerekiyor.

Satışlar veya Masraf Kategorisi

Beklenen Değişim

Bilginin Kaynağı
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Bütçe Oluşturma

Adımları
1. Toplamak ve
Analiz Etmek
2. Oluşturmak
3. Denetlemek

Bütçenin Oluşturulması

Bütçe oluşturma sürecindeki ikinci adım son bütçeye şekil verilmesidir.
Elinizdeki ön tahmin ile detaylı bir bütçe oluşturmaya artık hazırsınız.
Başlamadan önce bütçe oluşturma sürecine sadece şirketinizdeki kilit
isimleri değil, dışarıdan danışman ve rehberleri de kapsayacak şekilde
doğru insanları dahil etmeye özen gösterin.

rakamları kontrol edin
“İşinizin hemen hemen tüm yönleri bütçenizi ve nakit akışını etkiler’’ diyor FMSI’dan W.
Michael Scott.
FMSI’da bütçeleme sürecine aktif olarak dahil olan üç kişi bulunuyor: Scott, satış
yöneticisi ve aynı zamanda operasyonlardan sorumlu olan finans direktörü. “Bu takım
kilit departmanlarımızı yansıtıyor –satışlar, müşteri hizmetleri ve operasyonlar’’ diyor
ve ekliyor ‘’Eğer daha çok departman yöneticimiz olsaydı, muhtemelen bu sürece dahil
olan daha çok kişi olurdu’’.
Her çeyrekte, bu üç yönetici yıllık bütçenin başına oturuyor. Şirketin her alanından
muhasebe raporlarını alarak Gelirleri ve masrafları –sermaye harcamalarından yılsonu
primlerine ve vergi ödemelerine kadar her şeyi—gözden geçiriyorlar. Mevcut rakamları
önceki tahminler ile karşılaştırarak oluşan herhangi bir sapmanın sebeplerini araştırıyorlar.
“Bütçenin dengesini sarsan bazen zamanlama oluyor’’ diyor Scott. “Belki bir müşteri kendinden beklendiği
şekilde gelmiyor veya pazarlama bröşürlerinin basım masrafları bizi Mart yerine Şubat’ta vurabiliyor. Bazı
şeylerin ne zaman olacağını bilmek gerçekten önemli.”
Gelirlerin doğru bir şekilde tahmin edilmesi FMSI için özellikle zor bir süreç. Scott açıklıyor: ‘’Endüstrimizdeki
pek çok birleşme bizi etkiliyor. Müşterilerimizden bazıları bu yıl satın alınacak ve hangileri olduğunu
bilmiyoruz’’.
Tüm mali sonuçlar Scott’ın FMSI yürütme kurulunda oturan ortağı ile paylaşılıyor. Scott her çeyrekte personeli
ile bir toplantı düzenleyerek şirketin gidişatı hakkında onlara genel bir rapor veriyor.
Format haline getirilmiş bir bütçe büyümenin yönetilmesinde ve kararların alınmasında güçlü bir araç. ‘’Bu her
ay için kullanarak kendimizi kontrol ettiğimiz bir yol haritası. Bu bir otomobil rallisindeki kontrol noktalarından
geçmeye benziyor. Bazı etaplarda çok hızlı veya aşırı yavaş gitmiş olabilirsiniz ve sonraki etapta nihai hedefinize
ulaşacak şekilde yola devam etmek için düzenlemeler yapmanız gerekebilir’’ diyor Scott.
Bütçe oluşturma süreci, iştirak eden yöneticilere daha geniş bir bakış açısı sunuyor. Scott bu konuda şunları
söylüyor: ‘’Departman yöneticileri ortamları, neyi başarmaları gerektiği ve bunun maliyetinin ne olacağı
hakkında düşünmek zorunda. Şirketin sınırsız kaynaklarının olmadığını görebiliyorlar, bu yüzden ne
yapılabileceğine ilişkin seçenekler uzlaşma ve işbirliğini kapsıyor’’.
FMSI’in bütçesi aynı zamanda bir eylem çağrısı vazifesi görüyor.‘’Bu bize satış tarafında her şeye kaynak
sağlamak için ne yapmamız gerektiğine ilişkin fikir veriyor ve bir satışı kapatmamanın mali etkilerini
göstererek, bize böyle yapma konusunda daha büyük bir aciliyet hissi sağlıyor’’ diyor Scott.
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Geçmişe Ait Verileri Kullanarak Bütçeyi Oluşturma
Detaylı bütçenizi oluşturdukça geçmişe ait verilerinizin en faydalı bilgi kaynağı olduğunu
göreceksiniz. Ancak, yalnızca tüm rakamları önceden belirlenmiş bir yüzdeye ulaşmak için
arttırma isteğine karşı koyun. Hedefleriniz ve bu hedeflerinizin satışları ve işletmenin masraflarını
nasıl etkileyeceği hakkında düşünün.
Bütçenizi oluştururken yol gösterici olarak aşağıdaki adımları takip edin:
1. Ön tahmininizi gözden geçirin. İşletmenizin vizyon ve stratejilerinin ilk
bütçe oluşturma girişiminize dahil edilip edilmediğini kontrol edin.
2. Geçen yılın bütçe kategorilerini gözden geçirin (gelir ve masraflar). Bunu
yaparken mevcut iş stratejinizi ve mali hedeflerinizi yansıtmak için gerekli
değişimleri dikkate alın.
3. Aylık satış tahminleri oluşturun. Bunlar ön tahmindeki yıllık rakamları baz
almalıdır. Geçmiş aylık satış rakamlarını, trendlerini, ekonomik ve rekabetle
ilgili etkenleri dikkate alın.
4. Tahminleri girin. Tahminleri bir bütçe çizelgesine girin.
5. Bütçeyi gözden geçirin. Bütçeyi genel uygulanabilirlik açısından gözden
geçirin. Bütçe gerçekleştirilebilir mi?

Püf Noktası
Ön tahmin gelecek üç yıl
için karlara yıllık bazda
bakmaktır. Detaylı bütçe
aynı üç yıl için öngörülen
aylık satışları, giderleri ve
nakit akış miktarlarını
içerecektir.

Püf Noktası

Oranları Kullanarak Bütçeyi Oluşturma
Geçmişe ait ve endüstri verilerindeki oranları kullanmak bir bütçenin
oluşturulmasında oldukça faydalı olabilir. Oranları bütçe oluşturmada bir
dayanak noktası olarak, bütçenin güvenilirliğini arttırmak için ve bütçenin
uygulanabilirliğini kontrol etmede kullanabilirsiniz.

Ulaşılması zor bir bütçeye
sahip olmak olumsuz bir
şey değildir, ancak
ulaşılması imkansız
rakamlar içermemesine
dikkat edin.

Geçmişe ait Gelir Tablolarınız her masrafın satışların bir yüzdesi şeklinde
sunulabileceğini gösterecektir. Bü yüzde oranları işletme operasyonları için belirlediğiniz stratejiye
dayalı olduklarından yıldan yıla benzerlik gösterebilirler. Örneğin s.117, Ev+Tıbbi Gereç Deposu
satışlarda yıllık yüzde 7.8 ile 9.6 artış olduğunu bildiriyor. Yine de geçmiş dönemdeki Satılan Malın
Maliyeti her yıl yüzde 65’lik sabit bir oranda kalmış. Yüzde oranlarını bütçe oluşturma sürecinde
gelecekte harcanacak parayı tahmin ederken kullanabilirsiniz, çünkü bu satışlarla bağlantılıdır.
Mesela bir mutfak tadilatı işletmesi geçmiş reklam giderlerini gelecek bütçeler için bir tahmin olarak
kullanabilir. Ancak satışlarla bağlantılı bir yüzdenin kullanılması daha mantıklı olacaktır. Bu yüzden
satışlar arttıkça reklam bütçesi de buna bağlı olarak artacaktır. Mutfak tadilatı şirketi eğer geçmişte
satışlarının yüzde 7’sini reklam giderleri için harcamışsa, aynı yüzdenin devam edeceğini farz etmek
de mantıklı olacaktır. Artan pazarlama ve reklam verme uygulamalarını kapsayan bir strateji izlenirse,
bu yüzdenin artması da muhtemel olacaktır.
Bütçede güvenilirlik tesis etmek için oranların kullanılması—Oranlar iki veya daha fazla hesap
kategorisi arasındaki ilişkiyi yansıttığından bunlar bütçede güvenilirlik tesis etmek açısından faydalı
olabilirler. Örneğin geçmiş birkaç yıl için satışların yüzde 10’u oranında Net Kar Marjı bildiren bir
sağlıklı besin maddeleri mağazası, genel olarak Net Kar Marjı’nın bütçe yılı için hemen hemen aynı
olacağını farz edebilir. Eğer hedeflerden birisi Net Kar Marjını yüzde 12 oranına çekmek ise, bütçenin
bu değişimi oluşturmayı içeren stratejileri yansıtması gerekir.

Bütçenin uygulanabilirliğinin kontrol edilmesi açısından oranların kullanılması—Oranlar aynı
zamanda bütçenin uygulanabilirliğinin kontrol edilmesinde de kullanılabilir. Eğer kar tablosunun son
satırını geliştirmek için çaba gösteren bir otomobil tamir atölyesi işçilikte yüzde 75 ve parçalarda
yüzde 50’lik bir Brüt Marjı bütçelemiş ise, endüstrideki diğer işletmeler bu kalemler için sırasıyla
yüzde 56 ve yüzde 38’i bütçelerken, bunun neden gerçekçi olması gerektiğini doğrulayacak bir
açıklama gerekir.
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Geçmişe Ait Verilere Başvurmadan Bütçenin Oluşturulması
Eğer geçmişe ait güvenilir bilgiye sahip değilseniz veya genel iş stratejinizde büyük değişiklikler
gerçekleşiyorsa, bütçe oluşturma sürecine geçmişe ait verilere başvurmadan başlamanız
gerekebilir. Rehberlik edecek detaylı bir geçmiş olmadan araştırılarak bulunmuş verilere
güvenmeniz gerekecektir. Yeni bütçenin oluşturulmasında en iyi yol aşağıdaki adımları bir yol
gösterici olarak kullanarak tutarlı bir plan izlemektir:
1. Şirketin vizyon ve iş stratejisini gözden geçirin ve satış tahminlerini kapsayacak şekilde
bütçede görünür olabilecek belirli mali stratejileri tanımlayın.
2. Doğrudan maliyetleri tahmin edin. Bordrolar, malzemeler ve diğer doğrudan maliyetleri
kapsayacak şekilde üretilmesi, teslim edilmesi ve satılması beklenen hizmet/ürün miktarlarını
sağlayan kalemlerin doğrudan maliyetlerini tahmin edin.
3. Diğer İşletme maliyetlerini tahmin edin. Yönetim, pazarlama ve diğer masraflar gibi dolaylı
maliyetleri içerecek şekilde, ürünlerin/hizmetlerin miktarına dayalı olan diğer İşletme maliyetlerini
tahmin edin.
4. Bir ön tahmin geliştirin. Yönetim ve ekip üyeleri ile üzerinde tartışmak üzere bir ön tahmin
oluşturun.
5. Detaylı bütçeye son şeklini verin. Son bütçeyi uygulanabilirlik açısından gözden geçirin.
Ulaşılması zor olan bir bütçe eğer elde edilebilirse motive edici olabilir.

Püf Noktası
Bütçeleme sürecinde
aşırı iyimser olmayın.
Satışları küçük,
masrafları büyük
görerek tutucu olun.

Üç-Yıllık Bir Bütçe Oluşturmak İçin Mali Şablonun Oluşturulması
W Bir işletme için bir bütçe geliştirirken, bilgi toplanması ve raporların oluşturulması için
Microsoft® Excel® gibi bir elektronik bir tablo programının kullanılması önemlidir.
Bütçenizi son şekline getirmeden önce pek çok kez değiştireceğinizden, bütçe
toplamlarını el ile yeniden hesaplamaya ihtiyaç duymadan rakamları değiştirebilme
esnekliğine sahip olmanız gerekecek.
İkincisi, Mali Şablon günlük mali kararlarınızı alırken kullanacağınız
tüm tabloları oluşturur. Uygun çalışma sayfalarına aylık bütçe
rakamlarının girilmesinin ardından, Şablon kendiliğinden üç yıl
için yıllık tahmini Gelir Tablolarını, Bilançoları ve aylık Nakit Akış
Raporlarını oluşturacaktır. Az sayıdaki bütçeleme programı mali
bilgiyi bu kadar faydalı bir formata dönüştürebilir.

Her çalışma sayfası mali tahminlerinizi uygun hücrelere
yerleştirmede size yardımcı olacak adımları içerir. Geçmiş
verilerinizden, şirketinizin vizyonundan ve iş stratejisinden,
araştırılmış bilgilerden elde ettiğiniz bilgileri, Mali Şablonu
doldurmak için kullanacaksınız. Şablona tüm uygun mali bilgileri
girdikten sonra, hesaplanan Gelir Tabloları üzerinde işinizin karlılığını gözden geçirebileceksiniz.
Aynı zamanda gözden geçirmek üzere, Modül 9’un konusu olan tahmini Bilançolara ve aylık Nakit
Akışı Raporlarına da sahip olacaksınız.
Bütçeyi oluşturmak için Mali Şablonun kullanımı, Eylem Adımı 4.2. ile başlayacaktır. Eylem Adımı 4.2.
ye başlamadan önce, Microsoft Excel şablonundaki Giriş çalışma sayfasını ve s.138-143’deki @ Mali
Şablonun Kullanımına Yakından Bir Bakış’ı okumak isteyebilirsiniz. Bunlar size Mali Şablon’un nasıl
kullanılacağına ilişkin yol gösterecektir.
Bu bütçelerin oluşturulmasında size kolaylık sağlaması açısından excel tabanlı bir tablo bu program
tarafından fasttrac.org/resources adresinde sunulmaktadır. Diğer bütçeleme programlarının yerine
Mali Şablonu kullanmanın iki çeşit faydası vardır. Birincisi bu program ile bağlantılı ana bütçeleme
aracı ile birlikte bütçenizi oluştururken belirli talimatlardan faydalanabileceksiniz.
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Özel Bir Bütçenin Oluşturulması
Bu programa eşlik eden Mali Şablon gibi şablonlar işletmelerin büyük çoğunluğunun işine
yarayacak şekilde tasarlanmıştır. İşletmenizin bir şablonun sağladığından daha fazla
özgünlüğe ihtiyacı olduğuna karar verebilirsiniz. Bu durumda, kendi bütçe oluşturma
çizelgenizi oluşturmayı tercih edebilir veya endüstriye-özel bir mali bütçeleme yazılım
programını kullanmaya başvurabilirsiniz. Mali Şablonun çok iyi bir planlama aracı
olduğunu göreceksiniz, ancak günlük sapma analizi için daha fazla bilgiye ihtiyaç
duyabilirsiniz.
Bütçe oluşturma sisteminizden belirli bilgiler sağlamasını bekliyorsanız, kendi
ihtiyaçlarınızı karşılaması için bir bütçe oluşturma programını veya çizelgesini
özelleştirmeyi düşünebilirsiniz. Bazı işletmeler için, masrafları birbirinden ayrı
bileşenlere bölerek işletmenin belirli yönlerine vurgu yapan bir bütçe
oluşturmak mantıklı olacaktır. Örneğin, şirketiniz mali kararlar almak için sabit
ve değişken masrafları gözden geçirebilmeye ihtiyaç duyabilir.

Püf Noktası
Muhasebecinizin değil
sizin ihtiyaçlarınızı
karşılayan bir bütçe
oluşturma sistemi
geliştirin.

Sabit masraflar genellikle satış seviyeleri ile yansıtılmaz. Kira, sigorta, emlak
vergileri ve ofis personeli giderlerini içeren bu masraflar genellikle aynı kalır.
Değişken masraflar ise satışların seviyesine bağlı olarak değişiklik gösterir. En büyük
değişken masraf ürünlerin/hizmetlerin üretilmesinden kaynaklanan maliyettir. Diğer
değişken masraflar satış reklam ve sevkiyat masraflarını içerir. Bu masrafları birbirinden
ayırmak kar analizi, başa baş analizi gibi analizleri kolaylaştırır.

kendinize göre bir bütçe oluşturun
T Boulder, Colorado’da kurulu Monolithic Sculptures, Inc.’den Ty Foose bütçeleri
günlük bazda denetlemek için kendi sistemini geliştirdi. Monolithic Sculptures
perakende müşterileri ve spor merkezleri için etkileşimli heykeller ve tırmanma
yapıları tasarlayarak imal ediyor. Ty her projede masrafların hesaplanması ve
kayıt altına alınması için bireyselleştirilmiş bir yola ihtiyaç duydu.
Buna yanıt olarak Foose iki araç geliştirdi ve maliyetleri çıkarmak için bir Excel
çizelgesi geliştirerek başladı. Ty’ın ‘‘gider-metre’’ olarak adlandırdığı bu bu
proje maliyeti taslağı, bir projenin farklı safhalarında ne kadar malzemenin
kullanıldığından, ekip üyelerinin montaj için gittikleri yerlerdeki otel masraflarına kadar her şeyi takip ediyor.
Foose bilgi toplarken girer-metreyi kullanırken hızlı ve kesin tahminler için bir araç daha geliştirdi—
heykellerin fiyatı metrekare başına 5,000’den pek çok bin dolara kadar değişim gösterirken hiçbir görev
kolay değil’’. Gider-metre maliyetleri etkileyen on beş kilit faktörü tanımlıyor, böylece Foose yeni bir proje
için bir müşteri ile görüşürken her faktöre bir puan atıyor. Örneğin, bir heykel kesici ağızlı bir imalat tekniğini
gerektiriyorsa, bunun mühendislik zorluk puanı daha rutin bir projeye göre daha yüksek oluyor.
Bir taban fiyat ile birlikte bir denklem içine gömülü bu on beş faktör, birlikte ortalama düzeyde bir karmaşıklık
ve detay seviyesi sağlıyor. Foose, yalnızca birkaç dakika içinde, hedef Brüt Marjlarının dört veya beş noktası
içinde kalan tahmini bir teklifi üretebiliyor.
Bu proje hesaplayıcısı ve de gider-metre birlikte uyum içinde çalışarak Foose’a düzeltici eylemleri tanımlaması
ve gerçekleştirmesinde yardımcı oluyor. Mesela proje bütçe sınırlarını aşmaya başlarsa Foose hızlı bir şekilde
sebebini tespit edebiliyor ve hesaplayıcının taban fiyatını yakalayacak düzenlemeleri yapabiliyor.
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Detaylı Bir Bütçenin Oluşturulması
Ev+Tıbbi Gereç yöneticileri ön tahminlerini, bütçeyi uygulanabilirlik açısından sorgulayan sorulara
özellikle dikkat ederek geçirdiler. Sonrasında bütçe çizelgesine satışlar, masraflar ve sermaye
giderleri için yapılan detaylı tahminleri girdiler. Ön tahminin gözden geçirilmesinin ardından son
bütçe üzerinde yapılan değişiklikleri görebilirsiniz.
EV+TIBBİ GEREÇ DEPOSU
Yıl-Sonu Gelir Tabloları (Öngörülen)
2012

Net Satışlar(iade &indirimler düştükten sonra) $726,700
Satılan Malın Maliyeti
453,605
Gross Income
273,095

100%
62%
38%

İşletme Giderleri
Reklam
2,000
0%
Tahsil Edilemeyen Borçlar
Banka Ücretleri
Aşınma Payı & Amortisman
10,117
1%
Aidatlar & Abonmanlıklar
Sigorta
Lisanslar & Ücretler
Pazarlama & Tanıtım
1,500
%0
Öğünler & Eğlence
Muhtelif
Ofis Masrafları
1,000
%0
Ofis Gereçleri
1,545
%0
Dış Hizmetler
2,000
%0
Bordro Giderleri			
Maaşlar & Ücretler
Salaries & Wages
99,225
15%
Bordro Vergileri
11,550
%2
Faydalar
8,295
%1
Uzman Ücretleri
2,500
%0
Emlak Vergileri
Kira
26,225
4%
Onarımlar & Bakım
1,288
%0
Sevkiyat & Teslimat
Telefon
1,730
%0
Eğitim & Gelişim
4,750
%1
Seyahat
Kamudan Alınan Hizmetler
Araç
3,863
%1
Diğer – E-ticaret yazılımı
699
%0
Diğer – İnternet desteği ve hosting
2,400
%0
Diğer – E-ticaret danışmanlığı
7,500
%1
Other - E-commerce consulting
7,500
1%
Toplam İşletme Giderleri
188,187 26%
İşletme Geliri

84,908

2013

2014

$799,370
495,609
303,761

100%
62%
38%

$879,307
545,170
334,137

100%
62%
38%

2,250
10,117
1,500
1,000
1,950
-

0%
1%
%0
%0
%0
-

2,500
10,1170
1,750
1,250
2,100
-

0%
1%
%0
%0
%0
-

135,000
15,750
11,350
2,950
36,000
1,500
1,900
5,250
4,000
2,600
2,500
2,500
235,617

17%
%2
%1
%0
5%
%0
%0
%1
%1
%0
%0
%0
0%
29%

141,750
16,500
12,000
3,100
37,080
1,575
2,250
5,500
4,250
2,800
1,500
1,500
246,022

16%
%2
%1
%0
4%
0%
%0
%1
%0
%0
%0
%0
0%
28%

68,144

9%

88,115

10%

12%

Faiz Masrafı

-		

-		

-

Diğer gelir (örn. hisse, telif hakları)

-		

-		

-

Vergi Öncesi Kar
Gelir Vergileri (C şirket türü ise)
Net Kar
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84,908

12%

-		
$ 84,908

12%

68,144

9%

88,115

-		

-

$ 68,144

9%

$ 88,115

Pazarlama
danışmanı
ile yapılan
görüşmelere
dayanarak
tanıtım
masrafları
düzenlendi.
Bilgisayar alımı
için aşınma payını
dahil et.

Bilgisayar aktif
olarak kayıtlı
ancak bilgisayar
kurulumu için
dış hizmetler
buraya
kaydediliyor.

Çalışma
kapasitesi
gözden
geçirildikten
sonra, 2013’te işe
yeni personelin
alınmasına karar
verildi.
Gereçler gibi
diğer masraflara
olan etki dahil
edildi.
Yer sahibi
ile yapılan
görüşmenin
ardından,
kira kontratı
2013’te
bittiğinden kira
bütçesinde bir
artış oldu.

%10
%10
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Bütçenin Denetlenmesi

Bütçeler mali hedeflerin belirlenmesinde size yardım eder. Ayrıca gerçek
performansın bu hedefler karşısında ne durumda olduğunu görmek için bir yol
sunar. Bir bütçe bilinen verilere dayalı olarak gelecekteki rakamların tahmin
edilmesi olduğundan, işletmenizin gerçek performansının bütçelenmiş
meblağlarla benzer olması gerekir. Ancak gerçek performans asla bütçe ile tam
olarak aynı olmayacaktır. Yakınlaşacak, eksik kalacak ya da bütçeyi geçecektir.
Sizin göreviniz aşağıdaki soruları yanıtlamak için bütçeyi denetlemektir:
•
•
•
•

İşletme bütçelenmiş rakamlara ne kadar yaklaştı?
Var ise, şu anki yılın bütçesinde hangi düzenlemeler yapılmalı?
Var ise gelecek yılların bütçelerinde hangi düzenlemeler yapılmalı?
Yapılacak ise, performans gelişimi için hangi değişiklikler uygulanmalı?

Bütçe Oluşturma

Adımları
1. Toplamak ve
Analiz Etmek
2. Oluşturmak
3. Denetlemek

Püf Noktası
En azından aylık bazda
gerçek mali rakamlarınızı
bütçe ile karşılaştırın. Yıl
boyunca yeni bilgileri
yansıtmak için bütçeyi
düzenlemek
isteyebilirsiniz.

Bütçe yıl boyunca düzenli aralıklarla denetlenmelidir: çeyrek, ay ve hatta hafta
bazında. Bütçenin tutarlı biçimde gözden geçirilmesi sorunlar işinizde çok fazla
zaman veya paraya mal olmadan onları tanımlamanıza yardımcı olur. Bütçeyi ne
kadar sıklıkla gözden geçirdiğiniz rakamlara olan güveninize ve bütçenin
karşılanmaması ile bağlantılı olan riske bağlıdır. Örneğin verecek taahhütlerinizi
gerçekleştirmek için bir bütçeyi karşılamanız gerekiyorsa, yetersiz kalmanın riski büyük olur.
İşinizin yolunda gittiğinden emin olmak için bütçeyi sık sık gözden geçirmeniz gerekir.
Aynı zamanda mevcut yılın bütçesini yıl boyunca farklı aralıklarla düzenlemeyi
düşünebilirsiniz. Çoğu işletme bütçelerini yıl ortasında tekrar değerlendirecektir. Bu
yolla ilk yarıyılda gerçekleşen sonuçları değerlendirebilir ve yılın ikinci yarısı için bütçe
üzerinde düzenleme yapabilirler, böylece bütçe gerçek beklentileri daha doğru bir
şekilde temsil eder.

7

c

dur ve düşün

Dallas, Texas’taki Avian Adventures®’ın kurucusu Carol Frank, çıkışından önce yönetim ekibinin üyeleri
ile üç aylık bir çalışma düzenledi. Bu görev süresince ekip tahmin edilen rakamlarla gerçek üç aylık
rakamlar arasındaki bütçe sapmalarını gözden geçirdi. Ekip bu analize dayanarak bütçeyi analiz etti
ve yılın geri kalanı için bazı düzenlemeler yaptı. Sonuç olarak ortaya faydalı bir bütçe çıktı.

Bütçelenmiş Rakamların Gerçekleştirilememesi
İşletmeniz bütçelenmiş rakamları gerçekleştiremediğinde, işe bütçenin temelini
oluşturan iş stratejisini gözden geçirerek başlayın. İş stratejinizin
uygulanmasındaki bir nokta beklenildiği şekilde gerçekleşmemiş. Pazarı yanlış
mı anladınız? Elinizdeki bilgi yetersiz miydi? Bütçeyi gelecekte değiştirecek olan
bir şey biliyor musunuz? Hala karlılık performansı için bu iş stratejisine dayalı
olarak planlama yapabilir misiniz?
Aynı zamanda ana karlılık bileşenlerini –Satışlar, Satılan Malın Maliyeti ve İşletme
Giderleri-- dikkate alarak bütçe rakamlarını derinlemesine gözden geçirmeniz
gerekir. Satış hedeflerinizi karşılamış ve Satılan Malın Maliyetini anlamış, ancak
İşletme Giderlerini yanlış yorumlamış olabilirsiniz. Bu bilgiyi dahil etmek için
gelecek bütçelerde yapmanız gereken değişiklikleri değerlendirin.
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Püf Noktası
Hoş olmayan mali
bilgilere özen gösterin.
İşletmenizin mali zayıf
yönlerini bilmek, kişisel
mali refahınızı kesin
olmayan bilgilerle riske
atmaktan iyidir.
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Bütçelenmiş Rakamların Ötesine Geçilmesi
Girişimciler bütçelenmiş rakamlara göre yetersiz kalmaktansa onların önüne geçmeyi tercih
ederler. Ancak öngörülen rakamlarla gerçek rakamlar arasında kayda değer bir sapma lehinize
olsa dahi bütçeleme süreci üzerinde bir miktar kuşku oluşturur. Bütçeyi büyük oranda aşmak
bütçenin ya çok kolay ya çok belirsiz olduğunun göstergesidir. Her iki durumda da sapmaların
nerelerde gerçekleştiğini tespit etmek için karlılığın ana bileşenlerinden her birini gözden
geçirmek isteyeceksiniz. Oluşan çelişkilerin sebeplerini belirlediğinizde, gelecek için mali
planlarınıza yön vermede daha faydalı olacak, daha doğru bir bütçe oluşturun.

Özet
Bu modülde, iş planlama sürecine işletmenizin mali yönlerine odaklanarak başladık. Mali
planlama mevcut işletmeden toplanan ve yeni araştırmalardan elde edilen bilgilerin bir araya
getirilmesi ile başlar. Bu bilgiler vizyon ve stratejinizi desteklemesi için oluşturduğunuz detaylı
bütçe için temel teşkil eden üç yıllık bir ön kar tahmininin yapılmasında kullanılır.

Unutulmaması Gerekenler
• Bir bütçeye sahip olmak ve onu kullanmak işinizi
mali hedeflerinize ulaşacak şekilde büyütmenize
yardımcı olabilir. Ek olarak bütçe şirketinizin
operasyonel verimliliğini geliştirmenize, daha iyi
yönetimsel kararlar almanıza ve işin genel
gidişatını geliştirmenize yardım edebilir.
•

Faydalı bütçeler karlılıkla birlikte (satışlar ve
masraflar) satışları desteklemek için gereken nakit
ve sermaye araçlarını tahmin ederler.

•

İşinizin vizyon ve stratejisi ile başlayan bir ön
tahmin, detaylandırılmış bütçeniz için bir temel
teşkil eden karlılığa geniş açıdan bakabilmenizi
sağlar.

•

Detaylandırılmış bütçe, analiz edildiğinde etkili ve
kazançlı mali kararlar alabilmenizi sağlayacak
bilanço tahminlerini kapsar.

Modül 5 Ürünün/Hizmetin Güçlendirilmesinde ürün veya hizmetinizin kilit özelliklerine ve
rekabet üstünlüğüne odaklanacaktır. Fiyatlandırmanın değerlendirilmesi, fikri mülkiyetin
korunması ve devlet düzenlemelerine uyulması Modül 5’teki iş planlama sürecinin birer
parçalarıdır. Ürün/Hizmet Planınızı geliştirdikçe, Eylem Adımları 4.1 ve 4.2’de geliştirdiğiniz ön
bütçeyi de güncelleyeceksiniz.
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Aktivite 4a: Ön Tahmin

Satışlar, Brüt Marj, İşletme Giderleri ve Net Karda beklenen değişiklikleri rapor
ederek bir SWOT analizi sonucu ortaya çıkan stratejik kararların bütçe
yansımalarını tanımlayın. Bir Ön Tahmin oluşturun.

Talimatlar

Adım 1 Bilgi Toplamak. Bütçe oluşturma sürecinin ilk adımına göre Clean Corp
şirketinin yönetim ekibi aşağıdaki bilgileri topladı –SWOT analizi, vizyon, iş
stratejisi ve geçmişe ait verilerine dayalı hedefler.

c
CLEAN

CORP

SWOT Analizi—Clean Corp ticari ve endüstriyel müşterilerine üniformaları, ceketleri ve önlükleri,
eldivenleri, havluları, çarşafları, paspas ve bezleri içeren birinci kalite tekstil ürünlerini kiralama için
tedarik eden 12 yıllık bir firma.

ÖRNEK

SWOT Analizi

Güçlü Yönler

Fırsatlar

Güçlü müşteri sadakati = yüksek müşteri tutma oranı

Yerel nüfus yaşlanıyor ve bu da sağlık hizmetleri
ve huzurevi endüstrilerinde büyümeye yol açıyor.

İki ana hedef var, imalatçılar ver restoranlar gelirlerin
%80’ini temsil ediyor. (Kalan %20’yi sağlık hizmetleri ve
diğerleri temsil ediyor)

Pazara iki yeni restoran zinciri giriyor ve Clean
Corp ile anlaşacaklarının sinyalini veriyorlar.

Hala mevcut tesislerinde büyüme kapasiteleri var.
Clean Corp en çok müşteri hizmetleri için biliniyor.

Zayıf Yönler

Tehditler

Yüksek yıkama maliyetleri.

Clean Corp’un sevkiyat hizmeti alanındaki imalat
endüstrisi bir düşüşün içinde.

Büyük tekstil ürünleri stoğu ve çok sayıdaki hedef
market verimlilik ve karlılığı düşürüyor. Clean Corp
nakit konusunda her zaman sıkışık oldu, bunun
muhtemel sebebi de büyümenin sürekliliği.

Rakiplerin çoğu özel ihtiyaçları olan hedef
pazarlara sınırlı bir çarşaf stoğu sunarak
uzmanlaşıyor. Bu strateji ücretlerini Clean
Corp’unkinden aşağı çekiyor.

Vizyon ve Hedefler
Yönetim ekibi Clean Corp için üç yıllık vizyonları üzerine fikir yürüttüler. Vizyonlarına dayalı olarak
üç ana hedef saptadılar:
• B 2014 geldiğinde temiz tekstil ürünlerinin en büyük bölgesel sağlayıcısı olmak.
• Müşteri hizmetlerine yoğunlaşmayı sürdürmek: tüm müşteri memnuniyeti araştırmalarında 5
üzerinden ortalama 4,5 puan elde etmek.
• Gelecek 5 yıl içerisinde Net Kar Marjının %4 olduğu güçlü bir büyüme sağlamak.

İş Stratejisi
Stratejileri restoranlar ve sağlık hizmeti pazarlarına olan satışlarını yükseltmeye, imalat dilimine olan
bağımlılığı ise düşürmeye odaklanmak. Buna ek olarak şunları yapacaklar:
• Mevcut ve yeni tüm personele müşteri hizmeti eğitimi verilmeye devam edilecek.
• Güzergahların yeniden düzenlenmesi ve gerektiğinde araç ilavesi ile sevkiyat verimliliği
arttırılacak.
• Tesisleri mevcut düzeylerinde tutacak ve daha az stok değişimi gerektirecek ekipmana yatırım
yapılarak Satılan Malın maliyeti (COGS) düşürülecek.
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devamı

CLEAN CORP
Yıl-Sonu Geçmiş Gelirler Tablosu
2009

2010

Net Satışlar
1.667.800$ 100.00% $ 1,717,834 100.00%
					
Satılan Malın Maliyeti – Çarşaf, örtü satışı 1.184.138
71.0%
1,236,840
72.0%
Brüt Marj
483.662
29.0%
480,994
28.0%

2011

$ 1,760,780

100.00%

1,285,369
475,411

73.0%
27.0%

İşletme Giderleri							
Reklam
Tahsil Edilemeyen Borçlar
Banka Ücretleri
Aşınma Payı & Amortisman
8,000
0.48%
8,000
0.47%
8,000
.045%
Aidatlar & Abonmanlıklar
Sigorta
Lisanslar & Ücretler
Pazarlama & Tanıtım
50,034
3.00%
51,535
3.00%
52,823
3.00%
Yemek & Eğlence
Muhtelif
Ofis Masrafı
Ofis Gereçleri
1,668
0.10%
1,718
0.10%
1,761
0.10%
Dış Hizmetler
2,168
0.13%
2,233
0.13%
2,289
0.13%
Bordro Giderleri							
Maaşlar & Ücretler
253,000
15.17%
260,590
15.17%
268,408
15.24%
Bordro Vergileri
32,890
1.97%
33,877
1.97%
34,893
1.98%
Faydalar
32,890
1.97%
33,877
1.97%
34,893
1.98%
Uzman Ücretleri
6,671
0.40%
6,871
0.40%
7,043
0.40%
Emlak Vergileri
Kira
26,000
1.56%
26,000
1.51%
26,000
1.48%
Onarımlar & Bakım
16,678
1.00%
17,178
1.00%
17,608
1.00%
Sevkiyat & Teslimat
Telefon
3,336
0.20%
3,436
0.20%
3,522
0.20%
Eğitim & Gelişim
6,671
0.40%
6,871
0.40%
7,043
0.40%
Seyahat
Kamudan Alınan Hizmetler
Araç
Diğer
Diğer
Diğer
Toplam İşletme Giderleri
440,006 26.38%
452,186
26.32%
464.282 26.37%
					
İşletme Geliri
43,656
2.62%
28,807
1.68%
11,128
.63%
				
Faiz Masrafı
5,508
0.33%
4,399
0.26%
3,234
0.18%
Diğer Gelir (örn, hisse, telif hakları)
		
Vergi öncesi Gelir
38,148
2.29%
24,408
1.42%
7,894
.45%
		
Gelir Vergileri (C şirket ise)
11,444
0.69%
7,323
0.43%
2,368
0.13%
						
Net Income
$ 26,704
1.60%
$ 17,086
0.99%
$ 5,526
0.31%
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Personel Eğitimi

Beklenen Değişiklik
Beklenen değişiklik yok. Satışların
yüzdesi şeklinde sürekli gider
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A. Bütçe üzerindeki etkiyi tanımlamak. Clean Corp için yapılan SWOT analizine ve
stratejilere dayalı olarak hangi gelir ve gider kategorileri etkilendi? Bu rakamlar yeni
stratejilere bağlı olarak değişecek mi? Clean Corp’un stratejilerine dayalı olarak
değişecek gider kategorilerini yazmak için aşağıdaki tabloyu kullanın. Değişimin bir artış
mı azalma mı olacağını belirtin. Aynı zamanda, Clean Corp’un yeni bütçe rakamlarını
hesaplamada kullanabileceği bir kaynak tanımlayın. Bütçe rakamları sonrasında
hesaplanacaktır.

ÖRNEK

U P YO U R

devamı

Adım 2 Karlılığı Hesaplamak. Gerekli bilginin toplanmasının ardından bütçe oluşturma
sürecindeki ikinci adım karlılıkta resmin tamamını tahmin etmektir. İlk olarak s. 127’deki
stratejilere dayalı olarak bütçeye yansımaları tanımlayın. Sonra genel karlılığı ortaya koyması için
bir ön tahmin geliştirin.

Gelir veya Gider Kategorisi

A

4
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CORP

Bilginin Kaynağı
Geçmiş Veriler
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Aktivite 4a: Ön Tahmin

devamı

B. Bir Ön Tahmin Geliştirmek. Ön tahmini oluşturmak için s. 128’deki Satışlar, Satılan Malın
Maliyeti ve İşletme Giderleri için geçmişe ait rakamları gözden geçirin. Aşağıda listelenen
Toplam satışları, Satılan Malın Maliyetini ve İşletme Giderlerini içerecek şekilde büyük resim
üzerinde yoğunlaşın. Daha detaylı bir bütçe bu ön girişimin ardından satır satır Clean Corp
yönetimi tarafından tamamlanacak.

Talimatlar
Adım 1 Bilgi Toplamak. Bütçeleme sürecinin birinci adımına, SWOT analizine, vizyon ve iş
stratejisine, geçmiş mali tablolara göre.
Adım 2 Karlılığı Tahmin Etmek. Gerekli bilginin toplanmasının ardından bütçe oluşturma
sürecindeki ikinci adım karlılığın büyük resminin tahmin edilmesidir. Yönetim beklenen yeni
sözleşmelerine ve tasarruf inisiyatiflerine dayalı olarak aşağıdaki varsayımları öne sürüyor.

-

Gelecek üç yıl boyunca Satışlar her yıl %20 artacak.
Satılan Malın Maliyeti %71’de tutulacak. (Sevkiyat, stok, doğrudan satış giderleri vs. kapsıyor)
Sabit amortisman tutarı gelecek üç yılda aynı kalacak.
Vergileri ve sosyal yardımları içeren bordro giderleri net satışların %17’sine düşürülecek.
… yılında gelecek 3 yıllık dönem için %3’lük kira artışı olacak.
Diğer tüm giderler net satışların %5’inde tutulacak.
CLEAN CORP Yıl-Sonu Ön Tahmini

 	 	

2012 Bütçe
$

Sales
Satılan Malın Maliyeti

2013 Bütçe
%

$

2014 Bütçe
%

$

Brüt Marj
İşletme Giderleri					
Aşınma Payı & Amortisman
Bordro Giderleri
Kira
Diğer – İşletme
Toplam İşletme Giderleri
İşletme Geliri

$

%

$

%

$		
%

C. Ön tahmini uygulanabilirlik açısından gözden geçirin. Detaylı satır-satır bütçe
oluşturma süreci boyunca ele alınması gereken iştigal konularını tanımlamak için tahminin
genel resmini gözden geçirin ve bunları aşağıya yazın.
1.
2.
3.
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Aktivite 4b: Öngörülen Gelir Tabloları

Bir şirketin vizyon ve iş stratejisi ile ilgili hedef ve stratejileri gözden geçirmek ve
anlamak için Gelir Tablolarını okuyarak pratik yapın. Ayrıca raporları
uygulanabilirlik ve elde edilebilirlik açısından gözden geçirin.
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Talimatlar

Bir şirketin öngörülen Gelir Tablosu işletmenin hedefleri ve stratejileri ve bu
stratejilerin karlılık ile nasıl bağlantılı olduğu hakkında bir hikaye anlatır. Clean
Corp’un yönetimi Aktivite 4a.’da tamamlanan ön tahminin ardından ek araştırma
ve analizleri kullanarak s.133’teki Üç Yıllık için Öngörülen Gelir Tablosu’nu hazırladı. Bu ön tahmin ile
detaylandırışmış son bütçe arasındaki çok sayıdaki farklılığı görebilirsiniz.
Bilanço ve Nakit Akış Raporu da aynı zamanda işletmenin mali hikayesinin önemli bir bölümünü
oluşturur. Bu tablolar Modül 9’da okunacaktır.
Adım 1 İşin özünü gözden geçirmek. Net Karın ve Net Kar Marjının Clean Corp’un hedef ve
stratejileri hakkında size bilgi vermesi için ne yapılması gerekir? Clean Corp’un kar tahminleri bu
endüstride yüzde 4,2’lik Kar Marjı açıklayan kamu şirketleri ile kıyaslandığında makul mü?

Adım 2 Karlılık bileşenlerini gözden geçirmek—Satışlar. Satış tahminlerinin size şirketin hedef
ve stratejileri hakkında bilgi vermesi için ne yapılması gerekir? Tahminler ön bütçeden s.133’deki
daha detaylı bütçeye neden dönüştürülmüş olabilir?
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Aktivite 4b: Öngörülen Gelir Tabloları devamı

Adım 3 Karlılık bileşenlerini gözden geçirmek—Satılan Malın Maliyeti (SMM). Clean Corp’un
geçmiş dönemlere ait SMM’si endüstri ortalaması olan %71’den yüksek oldu, bunun sebepleri ne
olabilir? Ön bütçe, s.133’deki detaylı bütçeden neden farklı.

CORP

Adım 4 Karlılık bileşenlerini gözden geçirmek—İşletme Giderleri.
Yeni iş stratejisine destek oluşturmak için bütçelenmiş İşletme Giderlerini gözden geçirin.
Ön tahmin ile detaylı bütçe arasından ne gibi değişiklikler görebiliyorsunuz?
Sizce yapılan bu değişikliklerin sebebi ne?
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Aktivite 4b: Öngörülen Gelir Tabloları devamı
CLEAN CORP
Üç Yılın Gelir Tabloları (öngörülen)
2012 Bütçesi

Net Satışlar
Satılan Malın Maliyeti
Brüt Marj

$1,936,858
1,394,538
542,320

2013 Bütçesi

100.00%
72.00%
28.00%

$2,169,281
1,551,036
618,245

100.00%
71.50%
28.50%

2014 Bütçesi
$2,603,137
1,848,227
754,910

100.00%
71.00%
29.00%

İşletme Giderleri							
Reklam
Tahsil Edilemeyen Alacaklar
Banka Ücretleri
Aidatlar & Abonmanlıklar
10,000
0.41%
10,000
0.37%
10,000
0.31%
Dues & Subscriptions
Sigorta
Lisanslar & Ücretler
Pazarlama & Tanıtım
58,106
3.00%
65,078
3.00%
78,094
3.00%
Yemekler & Eğlence
Muhtelif
Ofis Masrafları
Ofis Gereçleri
1,937
0.10%
2,169
0.10%
2,603
0.10%
Dış Hizmetler
2,518
0.13%
2,820
0.13%
3,384
0.13%
Bordro Giderleri			
Maaşlar & Ücretler
253,000
13.06%
260,590
12.01%
338,408
13.00%
Bordro Vergileri
32,890
1.70%
33,877
1.56%
43,993
1.69%
Faydalar
32,890
1.70%
33,877
1.56%
43,993
1.69%
Uzman Ücretleri
7,747
0.40%
8,677
0.40%
10,413
0.40%
Emlak Vergileri
Kira
28,653
1.48%
28,653
1.32%
28,653
1.10%
Onarımlar & Bakım
19,369
1.00%
21,693
1.00%
26,031
1.00%
Sevkiyat & Teslimat
Telefon
3,874
0.20%
4,339
0.20%
5,206
0.20%
Eğitim & Gelişim
7,747
0.40%
8,677
0.40%
10,413
0.40%
Seyahat
Kamudan Alınan Hizmetler
Araç
Diğer
Diğer
Diğer
Toplam İşletme Giderleri
458,731 23.68%
480,450
22.15%
601,191 23.09%
								
İşletme Geliri
83,389
4.32%
137,795
6.35%
153,719
5.91%
				
Faiz Masrafı
5,508
0.28%
4,399
0.20%
3,234
0.12%
Diğer Gelirler (ör: hisse, telif hakkı)
		
Vergi Öncesi Gelir
78,081
4.03%
133,396
6.15%
150,485
5.78%
								
Gelir Vergisi
24,024
1.24%
40,619
1.87%
45,745
1.76%
		
Net Gelir
$ 54,057
2.79%
92,777
4.28%
104,740
4.02%
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Eylem Adımı 4.1: Tahmini Bir Bütçe Oluşturmak

Talimatlar

Adım 1 Bilgi Toplamak. Bütçe oluşturma sürecinin ilk adımına göre SWOT analizinin, vizyonu, iş
stratejisini ve geçmiş dönemlerin bilançolarını bir araya getireceksiniz.
Adım 2 Karlılığı Tahmin Etmek. Gerekli bilginin toplanmasının ardından bütçe oluşturma
sürecindeki ikinci adım karlılığa ait genel resmin hesaplanmasıdır. İlk olarak Adım 1’de bir araya
getirdiğiniz stratejilere dayalı olarak bütçe üzerindeki yansımaları tanımlayın. Ana karlılık
bileşenlerinde –Satışlar, Satılan Malın Maliyeti ve İşletme Giderleri—beklediğiniz değişiklikler
hakkında aldığınız notlar için s.119’daki Karlarda Beklenen Asıl Değişimler’e bakın. Daha sonra genel
karlılığınızı ortaya çıkarması açısından bir ön tahmin geliştirin.
Bir Ön Tahmin Geliştir
Yıl			

Satışlar
Satılan Malın Maliyeti
Brüt Marj

$0
-

0%
-

$0
-

0%
-

$0
-

0%
-

İşletme Giderleri							
Reklam
Banka Ücretleri
Aidatlar&Üyelikler
Sigorta
Lisanslar&Üretler
Pazarlama&Tanıtım
Yemekler&Eğlence
Muhtelif
Ofis Masrafları
Ofis Gereçleri
Dış Hizmetler
Bordro Masrafları			
Maaşlar&Ücretler
Bordro Vergileri
Faydalar
Uzman Ücretleri
Emlak Vergileri
Kira
Bakım&Onarım
Sevkiyat&Teslimat
Telefon
Eğitim&Gelişim
Seyahat
Kamudan Alınan Hizmetler
Araçlar
Diğer
Diğer
Diğer
Toplam İşletme Giderleri
								
İşletme Geliri
-

134 CHAPTER 4

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

ST

A

RT

c
-

A

4
DE

Mali Araçların Kullanılması

Eyleme Geçmek

U P YO U R

I

Eylem Adımı 4.1: Tahmini Bir Bütçe Geliştirmek devamı

Adım 3 Ön tahmini uygulanabilirlik açısından gözden geçirmek. Daha çok ele alınması ya da
araştırılması gereken konularını tanımlayın. Borç üzerindeki faiz ödemelerinin İşletme Geliri
hesaplandıktan sonra tenzil edildiğini, bu yüzden borçlarınız varsa genel karlılığın daha düşük
olacağını unutmayın.
1.

2.

3.

4.
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Eylem Adımı 4.2: Mali Şablonu Kullanmak

Geçmiş verileri girerken ve öngörülen bilançoları oluşturmak için gerekli çalışma
sayfalarını doldururken Mali Şablonu Kullanın.

Talimatlar

Bu program süresince devam edecek olan bütçe oluşturma süreci için Mali Şablon
oluştururken aşağıdaki adımları takip edin. Mali Şablonun kullanılmasına ilişkin
daha detaylı bilgi s.138-143’te @ Mali Şablonun Kullanımına Yakından Bir Bakışta
bulunmaktadır.

c
FINANCIAL

TEMPLATE

A. Şablonu yakından tanıyın. Excel tabanlı şablonu açın ve çalışma sayfalarını inceleyin.
Aşağıdaki sıkça sorulan sorular size yol gösterecektir:
İlk olarak ne yapıyorum?
Dosyaya ilk erişiminizde Excel size ‘’Makroları Etkinleştir’’ mesajı verebilir. Yazma seçeneklerini
kullanmak için makroları etkinleştirmeniz gerekir. Sonrasında, şablonu kendi disk veya hard
diskinize kaydederek, ileride baştan başlamak veya başka bir plan oluşturmak istediğinizde
kullanmak üzere temiz bir versiyon saklayabilirsiniz.
Şablonun içinde neler var?
Şablon çalışma sayfalarından (verileri girdiğiniz) ve bilançolardan (şablon tarafından
kendiliğinden oluşturulan) oluşmaktadır. Çalışma sayfaları mali bilgilerin bütçelenmesi için
mantıksal bir sırada sunulur. Bütçelenmiş bilançolarınız bilgileri bu çalışma sayfalarına
girdiğinizde kendiliğinden birleştirilecektir.
Nasıl başlayabilirim?
Giriş Sayfasını okuyun ve sonra Mali Şablon içindeki çalışma sayfalarına sırayla göz atın. Her
çalışma sayfasının bilgi girişine ilişkin kendi talimatları olduğunu göreceksiniz.
NOT: Mali Şablon ilave edilecek veya eklenecek satır veya sütunlar için tasarlanmamıştır. Bu
şekilde Mali Şablonun diğer kısımları ile de bağlantılı olan ön hesaplamaların kaybedilmesi ya
da bozulması riski ile karşılaşabilirsiniz.
B.

Mali bilgilerinizi bir araya getirin ve veri girişi yapın. Önceden toplayıp, araştırıp analiz etmiş
olduğunuz Mali Planınız ile ilgili bilgileri, Mali Şablon’un son ikisi hariç, aşağıdaki diğer tüm
çalışma sayfalarını doldurmak üzere bir araya getirin. Her çalışma sayfasına ilişkin yönlendirici
bilgi s 138-143’te @ Mali Şablonun Kullanımına Yakından Bir Bakış’da bulunmaktadır.

Mali Şablon Çalışma Sayfaları
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Giriş Sayfası Mali Şablonun özellikleri hakkında önemli bilgiler sağlar.
Şirket Bilgileri Düzenleme Sayfası sizden şirket bilgilerinizi oluşturmanızı ve şirketinizin mevcut
mali durumunu kaydetmenizi ister.
Mevcut Şirket Düzenleme Sayfası işinizde aktifler, yükümlülükler ve öz sermaye için tahmin
tablolarının oluşturulmasında kullanılacak olan geçmiş dönemlere ait mali bilgilerin rapor
edilmesine olanak verir.
Başlangıç Şirketi Düzenleme Sayfası (uygulanabilir ise) başlangıç olarak şirket kapılarını
açmadan önce sizin veya yatırımcılarınızın şirketinize ne kadar sermaye koyacağını, ne kadar borç
almayı ve hangi harcamaları yapmayı planladığınızı sorar.
Satışlar Çalışma Sayfası üç yıl için aylık satış tahminlerinizi içerecektir.
Stok Çalışma Sayfası (uygulanabilir ise) stok bütçenizi oluşturmada takip edilecek adımları içerir.
İşletme Giderleri Çalışma Sayfası işletmenizin çalışması için gerekli birbirinden farklı tüm
masrafları kayıt altına alır.
Sermaye Bütçesi Çalışma Sayfası Modül 9, Eylem Adımı 9.1, s. 369-370’de doldurulacaktır.
Özsermaye & Borç Çalışma Sayfası Modül 9, Eylem Adımı 9.1 s. 369-370’de doldurulacaktır.
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Eylem Adımı 4.2: Mali Şablonu Kullanmak devamı

c

C. Bilançoları doğruluk açısından kontrol edin. Eylem Adımları 4.1 ve 4.2’nin
bitirilmesi ile ön bütçenin tamamlanmıştır. Mali konularda her gün alınan kararları
tabloya geçirirken güvenebileceğiniz bir bütçe oluşturmak için girdiğiniz bilgiler
sonucu oluşan aşağıdaki bilançoların çıktılarını alarak gözden geçirin:
FINANCIAL
TEMPLATE
Aylık Gelir Tablosu
Aylık Nakit Akışı Raporu
Yıl Sonu Gelir Tablosu
Yıl Sonu Bilançosu
Mali Analiz/Oranlar
Şimdi ise Gelir Tablosu üzerinde yoğunlaşın. Gelir Tablosu ve Nakit Akış Raporu daha detaylı olarak
Modül 9’da ele alınacaktır.
İlk olarak, tahminlerinizi girerken herhangi bir hata yapıp yapmadığınızı görmek için Gelir Tablosuna
kabaca bir göz atın. Ön tahmininiz karlılığı en iyi yansıtan araçlardan biridir ve şablonun oluşturduğu
Yıl Sonu Gelir Tablosu ile karşılaştırılması gerekir. Ön tahmin ile şablonun Gelir Tablosu arasında
herhangi bir farklılık görürseniz, her satırdaki kalemleri dikkatlice gözden geçirmeniz gerekecektir.
Birbirinden ayrı satış ve gider tahminleri beklentilerinizi yansıtıyor mu? Soru işaretine sebep olan
herhangi rakamı doğrulamak için uygun çalışma sayfalarını tekrar gözden geçirin.
İkinci olarak aşağıdaki soruları cevaplayarak bilançoların doğruluğu kontrol edin:
1.


		

2.



3.



Gelir Tablonuza göre dip satırdaki işletme karları yeterli düzeyde mi? Endüstri ile karşılaştırıldığında
ne durumda?
Evet. Bildirilen kar düzeyleri endüstrimdeki bir şirket için yeterli ve makul.
Hayır. İşletme istediğim ya da endüstrimde mümkün olan karlılığı sağlayamıyor.
Bir işletme yetersiz kar düzeyleriyle iş yapmaya devam edemez. Karlar operasyonları ve büyümeyi
finanse etmek için kilit nakit kaynaklarıdır. Eğer işletmeniz potansiyeli kadar karlılık sağlamıyorsa
bunun sebeplerini tanımlayın. Bu üç yıllık bütçe döngüsü içinde karları arttırmak için neler yapılabilir?

Gelir Tablonuza göre Satılan Malınızın veya Satışlarınızın Maliyeti mümkün olduğunca düşük mü?
Endüstrideki yüzde ile karşılaştırıldığında ne durumda?
Evet. Ürün/Hizmetin üretim maliyetleri sıkı kontrol altında ve endüstri ile benzer ya da daha düşük
seviyede.
Hayır. Maliyetler endüstrideki kadar düşük değil veya düşürülmesi için kontrol edilmesi gerekiyor.
Satılan Malın Maliyeti (hizmet bazlı şirketler buna Satışların Maliyeti der), satılmış olan stoku
yansıtır. Satılan Malın Maliyetinin takibi genellikle ürün-bazlı şirketlerde daha kolaydır. Yine de, her
işletme sattığı ürünlere/hizmetlere yatırım yapar. Nihai hedef karlılık olduğundan, ürün satıyor
olmasanız bile hizmetlerinizi sağlamak için kullanılan zaman ve kaynakların miktarını
hesaplamanız gerekir. Çoğu işletmedeki en büyük kalem budur. Siz maliyetleri düşürmek için ne
gibi değişiklikler yapabilirsiniz?

Gelir Tablonuza göre İşletme Giderleriniz kontrol altında mı? Endüstri ile karşılaştırıldığında ne
durumdalar?
Evet. İşletmenin çalışması için gerekli maliyetler sıkı kontrol altında veya endüstriden daha düşük.
Hayır. Maliyetler endüstrideki kadar düşük değil veya düşürülmesi için kontrol edilmesi gerekiyor.
Masrafları düşürmek için işletmenin karlılığını geliştirme yollarından biri masrafların azaltılmasıdır.
Hangi masrafların şişmiş olduğunu anlamak için masraflarınızı endüstrideki diğer işletmelerin
masrafları ile Satışların bir yüzdesi olacak şekilde karşılaştırın. Masrafları nasıl azaltabilirsiniz?
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Mali Şablonun Kullanımına Yakından Bir Bakış
Bir Microsoft Excel şablonu İş Planınız için bir bütçe oluştururken size saatler kazandırması
açısından bu program ile birlikte sağlanmaktadır. Dosyaya fasttrac.org/resources
adresinden ilk kez eriştiğinizde, Excel sizden ‘’Makroları Etkinleştir’’menizi isteyebilir.
Şablonun tüm özelliklerinden faydalanabilmek için makroları etkinleştirmeniz
gerekmektedir.
Şablon (verilerinizi girdiğiniz) çalışma sayfalarından ve öngörülen bilançolar ile oran
analizinden (her ikisi de şablon tarafından kendiliğinden oluşturulan) oluşmaktadır. Çalışma
sayfalarını planınızın Ek’ine koymak isteyebilirsiniz. Bilançolar ve oran analizi İş Planının mali
kısmının parçalarıdır.

NOT: Mali Şablon ilave edilecek veya eklenecek satır veya sütunlar için tasarlanmamıştır.
Bu şekilde Mali Şablonun diğer kısımları ile de bağlantılı olan ön hesaplamaların
kaybedilmesi ya da bozulması riski ile karşılaşabilirsiniz. Şablona yalnızca pozitif rakamlar
(virgüller olmadan) girin. Bunun için tek istisna Tutulan Kazançlar hesabında kaybı olan
bir şirketinizin olması durumudur. Bu rakam Mevcut Şirket Başlangıç Sayfasındaki Geçmiş
Dönem Bilançosuna negatif olarak girilmelidir.

Mali Şablonun Özellikleri
Kullanım kolaylığı açısından şablona pek çok özellik eklenmiştir:
1. Çalışma sayfaları mali bilgilerin öngörülmesi açısından mantıksal bir sıra ile sunulmaktadır.
Çalışma sayfalarında sunuldukları sırayı takip ederek ilerlemeniz gerekir. Planın nasıl
işlediğini gördükçe her zaman geri dönerek düzenlemeler yapabilir veya varsayımlarınızı
değiştirebilirsiniz.
2. Püf noktaları/yorumlar şablon boyunca dahil edilerek şablon ve bütçe oluşturma süreci
hakkında daha fazla bilgi verilmesi amaçlanmıştır. İmlecinizi üzerinde kırmızı bir üçgen
olan herhangi bir hücre üzerine yerleştirerek bu püf noktalarına/yorumlara ulaşabilirsiniz.
3. Talimatlarınızı, çalışma sayfalarınızı ve mali bilgilerinizi yazdırmak, her çalışma sayfasında
bulunan yazdırma tuşları ile oldukça kolaydır. Yazdırma Seçenekleri Çalışma Sayfası,
şablonda bulunan tüm yazdırma seçeneklerini listelemektedir. Yazdırma tuşlarını
kullanmak için şablona girerken ‘’Makroları Etkinleştir’’meyi unutmayın.
4. Mali Şablonda kullanım kolaylığı açısından ilave işlevler da sunulmaktadır.
• Amortisman Planı—Bu işlev borçlarınızdaki anapara ve faiz ödemelerinizi hesaplar.
• Yazdırma Seçenekleri—Bir tıklama ile talimat, çalışma sayfası veya bilanço
seçimlerinizi yazdırabilirsiniz.

Mali Şablon Kullanılırken Takip Edilecek Adımlar
Aşağıdaki adımlar Mali Şablonun kullanılması için detaylandırılmıştır:
Adım 1 Şablonu indirmek ve kaydetmek.
Adım 2 Şablonu düzenlemek.
Adım 3 Bütçe bilgilerini girmek.
Adım 4 Bilançoları yazdırmak.
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Mali Şablonun Kullanımına Yakından Bir Bakış devamı
Adım 1 Şablonu indirmek ve kaydetmek. Mali Şablonu fasttrac.org/resources adresinde
ilk kez açtığınızda makroları etkinleştirmenizi ve dosyayı sabit diskinize kaydetmenizi öneririz.
Daha sonra yeniden adlandırarak başka bir yere daha kaydedin. Dosyayı yeniden adlandırmak
başka bir plan oluşturmayı istediğinizde yeni bir şablon açabilmenize olanak sağlar.
•
•
•
•

O Mali Şablonu açın.
Dosya Menüsünden Farklı Kaydet’i seçin.
Kendi taşınır veya sabit diskinize dosyayı MaliDurumum.xls ismiyle kaydedin.
Dosyada değişiklikler yaptıkça kaydetmeye devam edin. Güvenli bir yerde bir yedek kopya
saklayın.

Adım 2 Şablonu Düzenlemek. Giriş sayfasını okuduktan sonra bütçe bilgilerinizi girmeden
önce şablonu düzenlemek için aşağıdaki çalışma sayfalarını doldurun.

 Şirket Bilgileri Çalışma Sayfası
Şirket Bilgileri Çalışma Sayfası işiniz hakkında beş soru sorarak şablonunuzu düzenler.
Soruları cevaplamaya özen gösterin çünkü bu sorular şablonunuzun işletmenizdeki
uygulamalara göre özelleştirilmesinde yardımcı olacaktır. Mesela, Adım 4’teki ‘’İşiniz sadece
hizmet sağlayıcılığı mı mı?(Evet ya da Hayır)’’ sorusuna vereceğiniz bir evet yanıtı ile, hizmet
sağlayıcılar genellikle stok için bütçe oluşturmaya ihtiyaç duymadığından, Stok Çalışma
sayfası şablonunuzun bir parçası olmayacaktır.
Adım 3’teki ‘’Şirketiniz başlangıç aşamasında mı (geçmişe ait girilecek veri bulunmuyor)?
(Evet ya da Hayır)’’ sorusuna vereceğiniz yanıt doğrultusunda şablon aşağıdaki çalışma
sayfalarından birini kullanmanızı isteyecektir. Hayır derseniz, Mevcut Şirket Düzenleme
Sayfası Mali Şablona dahil olacaktır. Evet derseniz Başlangıç Şirketi Düzenleme Sayfası
dahil olacaktır. Siz bu soruya cevap verene dek her iki çalışma sayfası da Mali Şablona dahil
olmayacaktır.
 Mevcut Şirket Düzenleme Sayfası
Mevcut Şirket Düzenleme Sayfasında Geçmişe Ait Bilançoya en son Bilanço rakamlarını
gireceksiniz. Bu rakamlar devam eden mali raporlar öngörüleri için temel teşkil edecektir.
Güvenilir mali tahminler oluşturmak için doğruluğuna güvendiğiniz rakamlarla başlayın.
Bilanço
Bilanço aşağıdaki kategorilerde bilgi talep eder:
Nakit—Nakit ve diğer meblağlar için mevcut Bilançonuzdan para miktarını girin. Diğer		
meblağlar tasarruf hesaplarını, para piyasası hesaplarını, küçük kasa fonunu veya muhtelif
cari hesapları içerebilir.
Alacak Hesapları—Önceden satılan ürün ve hizmetler için şirketin alacaklı olduğu meblağı
girin.
Stok—Önceden satın alınan ürün ve hammaddeleri yansıtan stok miktarını para birimi
cinsinden girin. Bir imalat işletmesiyseniz, Satılan Malın Maliyeti (işçilik) ve Satılan Malın 		
Maliyeti (genel giderler) için önceden oluşan masrafları yansıtan stoku para birimi cinsinden
girin.
Teminat Bedelleri—Teminat Bedelleri için ödenen para miktarını girin. Teminat Bedelleri
genel bir maliyet türü değildir, (aktif) varlık olarak düşünülürler çünkü değerleri vardır.
Diğer Cari Aktifler—Diğer cari aktifleri para birimi cinsinden girin. Cari bir aktif bir yıl içinde
nakde dönüştürmeyi düşündüğünüz değeri olan aktiftir.
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Emlak, Tesis, & Ekipman—Her aktif kategorisi için meblağı ilgili hesaba girin ve toplam
birikmiş amortisman miktarını ilgili amortisman hesabına girin.
Sabit Aktif—Emlak, Tesis & Ekipmanda bildirilmeyen cari olmayan aktiflerin miktarını girin.
Cari olmayan bir aktif bir yıl içinde nakde dönüşmesini beklemediğiniz değeri olan aktiftir.
Borç Hesapları (Tedarikçiler)—Tedarikçilere ödenmesi gereken para miktarını girin.
Kredi Çerçevesi—Var olan bir Kredi Çerçevesi üzerinde vadelendirilmiş borcun anapara
bakiyesini girin. Mevcut bakiyeyi girmeyin.
Diğer Cari Borçlar—Cari borçlar için borçlu olunan para miktarını girin. Cari bir borç, bir yıl
içerisinde ödenmesi planlanan bir yükümlülüktür.
Borçlar—Ödenmemiş borçların anapara bakiyesini girin.
Gayrimenkul Borçları—Gayrimenkul kredileri için borçlu olunan anapara bakiyesini girin.
Diğer Sabit Borçlar—Sabit borçlar için borçlu olunan miktarı para birimi cinsinden girin.
Sabit bir borç, bir yıldan uzun bir süre sonra ödenmesi beklenen bir yükümlülüktür.
Öz sermaye —Şirket bir şahıs şirketi veya ortaklık ise önceden şirkete yatırılan öz sermaye
miktarını girin. Eğer şirket bir limitet şirket, limitet ortaklık, s şirketi veya c şirketi ise, yatırılan
öz sermaye miktarını girin.
Dağıtılmamış Karlar—İşletmede henüz dağıtılmamış olan karların miktarını girin. Bir kayıp
için negatif rakam girin.
Şirket Sahibi & Yatırımcının Geri Çektikleri—Şirket sahibi veya yatırımcının şirketten geri
çektiği öz sermaye miktarını girin. Bu hesap C şirket türü için tarafından kullanılmayacaktır.
Kapatma Planı
Mevcut işletmeler Mevcut Şirket Düzenleme Sayfasının en alt kısmında bulunan bir kapatma
planını doldurma ihtiyacı duyabilirler. Kapatma Planının amacı aktiflerdeki veya borçlardaki
bir bakiyeyi değiştiren nakit tahsilat veya ödemesinin kayıt altına alınmasıdır. Bilançonuzda
aşağıdaki hesapları içeren durumları tanımlayın:
Diğer Cari Aktifler veya Sabit Aktifler—Eğer Diğer Cari veya Cari Olmayan Aktiflerdeki bir
bakiyeyi düşürmek için nakit tahsilatı yapacaksanız, bu ödemeleri uygun aylara kaydedin.
Eğer bakiye sigorta gibi yıldan yıla sabit kalmasını beklediğiniz bir nakit ödeme mablağı
ise herhangi bir şey girmeniz gerekmez. Bakiye Yıl-Sonu Bilançosunda gelecek yıllara
devredecektir.
Borç Hesapları—Eğer Borç Hesabınızda bir bakiye bulunuyorsa, ödemelerinizi bu borçlar
doğrultusunda uygun aylara girin. Gelecek dönemler için İşletme Giderlerinizin nakit ile, Stok
alımlarınızın ise nakit veya kredi ile ödeneceği farz edilmektedir. Mevcut Borç Hesaplarınız
için bir ödeme planı girmezseniz, bakiye süresiz olarak devredecektir.
Diğer Cari Borçlar veya Sabit Borçlar—Diğer Cari Borçlar veya Sabit Borçlar doğrultusunda
ödeme yapacaksanız, bu ödemeleri uygun aylara girin. Eğer bakiye yıldan yıla sabit kalmasını
düşündüğünüz birikmiş bir meblağ ise (Tahakkuk Etmiş Ücretler gibi) herhangi bir şey
girmeniz gerekmez.
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Not: Kredi Çerçevenize, Uzun-Vadeli veya Emlak Kredilerinize yapılacak ödemeler kapatma
planına GİRİLMEMELİDİR. Bu borçlarla ilgili anapara ve faiz ödemelerini kaydetmek için Öz
sermaye & Borç çalışma planını kullanın.
 Başlangıç Şirketi Düzenleme Sayfası

Ş irket Bilgisi Çalışma Sayfasında Adım 3’teki soruya evet cevabını girerseniz, Başlangıç
Şirketi Düzenleme Sayfası kişiselleştirilmiş Mali Şablonunuzun bir parçası olacaktır.
Çalışma sayfasındaki detaylı talimatlar başlangıç tahminlerinin girilmesi sürecinde size yol
gösterecektir.
Bir işi başlatıyorsanız, araştırmalarınız yoluyla elde ettiğiniz mali bilgileri temel alarak Başlangıç
Şirketi Düzenleme Sayfasını doldurun. Sizin ve yatırımcınızın başlangıç olarak şirkete ne kadar
yatıracağı, aynı zamanda şirket kapılarını açmadan önce ne kadar borç almayı ve harcama
yapmayı düşündüğünüz sorulacaktır.
Adım 3 Bütçe Bilgilerini Girmek. Sonraki beş çalışma sayfası –Satışlar, Stok, İşletim Masrafları,
Sermaye Bütçesi, Öz sermaye & Borç—sizden gelecek üç yıl için bütçe kararlarını kayıt altına
almanızı isteyecektir. Mali Şablon, çalışma sayfalarına girdiğiniz bu bilgileri İş Planınıza dahil
etmeniz gereken bilançoları kendiliğinden oluşturmak için kullanır. Aşağıdaki detaylandırılmış
talimatlar, her bütçeleme çalışma sayfası için size yol gösterecektir.
 Satışlar Çalışma Sayfası

Bu çalışma sayfasında planlama döneminde ilk üç yıl için öngördüğünüz aylık satışları kayıt
altına alacaksınız. Satış tahminlerinde resmin tamamını ve satışların nakit akışınızı nasıl
etkilediğini görebilmeniz için, size şu sorular sorulacaktır:
1. Nakit ödeme yapan müşterilere yapılan satışların yüzdesi ne (kredi kartı ile yapılan ödemeler
dahil)?
2. Vadeli satışlardan alacakların toplanması ortalama ne kadar sürüyor?
3. Vadeli satışların yüzde kaçı tahsil edilemeyecek borç olarak ele alınıyor (tahsil edilemeyen
faturalar)?
4. Vadeli satışların yüzde kaçı için iade ve indirim öngörülüyor (herhangi bir sebeple iade edilen
ürünler)?

İlk ayda beklediğiniz satış miktarlarını girmeye başlayın. Sağlanan alanlara ürün/hizmet
isimlerini girerek çalışma sayfasını özelleştirebilirsiniz. Çok sayıda ürün veya hizmet
sunuyorsanız satış tahminleriniz için bunları kategorilere ayırın. Aylık satışlara ek olarak
ana iş faaliyetinizle ilgili olmayan faaliyetlerden de nakit elde ediyor olabilirsiniz. Şablon bu
meblağları girmeniz için size Diğer Gelirler adı altında bir kategori sağlamaktadır.
Bu çalışma sayfasının önemli bir bölümü varsayımlarınız için sunulan kısımdır. Her satış
varsayımını araştırılmış durumlara veya geçmiş bilgilere dayandırın ve mümkün olduğu kadar
net ve titiz olun. Bu bilgiler rakamları destekleyerek ayrıntıları hatırlamanıza yardım edecek
ve planınızı okuyanların tahminlerinizi nelere dayandırdığınızı anlamalarını sağlayacaktır.
Örneğin, İadeler ve Iskontolar için bir varsayım şöyle olabilir: ‘’Butik faaliyetleri için endüstri
ortalamalarına dayalı olarak %25 olması öngörülüyor’’ Endüstri istatistiğinin kaynağı
varsayımdan sonra doğrudan dahil edilmelidir. Varsayımları gireceğiniz alan sınırlı olduğundan
bunları kısaca yazın. Varsayımlarınızdan daha çok bahsetmek için planınızın Ekine başka
çalışma sayfaları ilave edebilirsiniz.
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 Stok Çalışma Sayfası (uygulanabilir ise)

Püf Noktası
Giderleri girerken bir
kereden fazla
girmemeye özen
gösterin. Üretim
çalışanları giderleri
yalnızca Stok Çalışma
Sayfasına girilmelidir.
Diğer tüm bordro
giderleri İşletme
Giderleri Çalışma
Sayfasına girilmelidir.

Ş irket Bilgileri Çalışma Sayfasında Adım 4’teki ‘’İşiniz sadece hizmet sağlayıcılığı mı? (Evet
ya da Hayır)’’ sorusuna hayır yanıtını verirseniz, bu çalışma sayfası kişiselleştirilmiş Mali
Şablonunuzun bir parçası olacaktır. Perakendeciler ve imalatçılar gibi ürün bazlı tüm
işletmeler bir stok bütçesi oluşturmak için bu bölümü doldurmalıdır. Ürün satan hizmet
işletmeleri de bu bölümü tamamlamalıdır:
Stok ihtiyaçlarınızı doğru bir şekilde bütçeleyebilmeniz için, size aşağıdaki sorular sorulacaktır:
1. Satışların yüzde kaçı ürünlerden geliyor?
2. Satışların yüzde kaçı ürünleriniz için Satılan Malın Maliyet ortalamasına denk geliyor?
3. Ne kadar stok veya ham malzeme satın alacaksınız? Bunların bir kısmını vadeli mi alacaksınız?
Ödeme tarihine kadar size verilen ortalama ay sayısı nedir?
4. Stoku kendi tesisinizde mi üretiyorsunuz? Üretim giderleriniz neler? Stok Çalışma Sayfasındaki
kategoriler genel giderleri kapsamaktadır. Giderleriniz bu listeye uymuyorsa Diğer Üretim
Giderleri kategorisini kullanın.

 er stok veya ham malzeme miktarı için, bu tahminin nasıl belirlendiğine ilişkin bir varsayım
H
yazacaksınız. Her varsayımı araştırılmış durumlara dayandırın ve mümkün olduğunca açık
ve titiz olun. Mesela, bir şaraphane için 15.000$’lık bir stok/ham malzeme alımı şu varsayımı
içerebilir, ‘’ton başına 800$’dan 15 ton üzüm ve hediyelik eşya mağazasına stoklamak için
3.000$’lık stok.”

 İşletme Giderleri Çalışma Sayfası

 u çalışma sayfasına işletme giderleri için öngördüğünüz, üretim dışı bordro, pazarlama
B
ve kira giderleri gibi aylık meblağları gireceksiniz. Geçmiş mali verileriniz ve araştırılmış ek
bilgileriniz bu çalışma sayfasının doldurulmasında size faydalı olacaktır. Bazı giderler kolayca
atlanabildiğinden bu program boyunca size işletmenin her işlevsel alanı için giderleri
hesaplamanız hatırlatılacak. Buradaki kategorilere uymayan giderleriniz bulunuyorsa, liste
sonundaki ‘’Diğer’’ kategorilerini bu giderleri girmek üzere yeniden adlandırabilirsiniz.
Her tahminin nasıl belirlendiğine dair bir varsayım yazın. Örneğin, küçük bir dergi yayınlayan
bir şirket maaşlar için şu varsayımı dahil etmiş, ‘’Tasarımcı için 1750$/ay baş. Ağu.; Editör için
60K$/yıl, baş. Eyl;Tanıtım Md. için 30K$, Rek. Md. için 1K$/ay + %15 Komis., Yayıncı için 60K$/yıl”
 Sermaye Bütçesi Çalışma Sayfası
Sermaye Bütçesi Çalışma Sayfasında masraf olarak sayılmayan ve
karlılığı belirlemek için gelirlerden düşülmeyen tüm nakit harcamaları
Şirket Sahiplerine ve Yatırımcılara 		 gireceksiniz. Gider olarak görülmeyen ve nakit akışınızı büyük ölçüde
		
Yapılan Ödemeler
etkileyen bu nakit harcamalar şunları kapsamaktadır:
Öz sermaye dağıtımları ya da şirket sahiplerine
Cermaye Harcamaları				
Diğer Harcamalar
ve yatırımcılara yapılan ödemeler işletmenin
hukuki yapısına bağlı olarak değişik isimlerle
• Bilgisayar Ekipmanı
• Gelecek Dönemlere Ait Giderler
adlandırılır. Şahıs şirketlerinde ise şirket sahibi
• Ekipman & Makine
• Teminat Bedelleri
herhangi bir zamanda ödenek olarak bir çek
• Mobilya & Demirbaş
•	Şirket Sahiplerine ve Yatırımcılara
alabilir, buna şirket sahibinin çektiği para denir. • Özel Maliyetler
Yapılan Ödemeler
Şirketlerde şirket sahibine yapılan bu ödemelere • Vasıtalar
kar payı ya da temettü denir. Limitet şirketlerde
• Bina
ise buna dağıtım denir. Buna aynı zamanda
• Arazi
(şirket sahibine yapılan) ödeme veya (şirket
sahibi tarafından) çekilen para da denir. Ne
denirse densin bu öz sermayede bir azalma
anlamına gelir.
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Sermaye Bütçesi Çalışma Sayfasının değişik kısımları, gider-dışı nakit harcamalar için
harcanması planlanan nakdin kayıt altına alınması sürecinde size yol gösterecektir. Şablonun
her kısmı için verilen talimatlar hangi kısımların işletmenize uygun olduğunu belirlemenize
yardım edecektir. Bu süreçte şunları tanımlayacaksınız:
•	Mevcut sabit aktifler üzerindeki aşınma payı (örneğin ekipman, demirbaş, vasıtalar)
•	Sermaye alımları üzerindeki aşınma payı.
•	Diğer sermaye harcamaları (örneğin şirket sahibine ödemeler, kar payları)
 Öz sermaye & Borç Çalışma Sayfası

Öz sermaye & Borç Çalışma Sayfasına sermaye yatırımları ve kredi gelirlerini içeren
kalemlerden elde ettiğiniz nakdi girin. Bu çalışma sayfası arayacağınız kaynak yaratma türünü
–öz sermaye veya borç—temsil eden çok sayıda bölüme ayrılmıştır. Çalışma sayfasının her bir
kısmındaki soruları, o kaynak yaratma şekline ihtiyacınız olup olmayacağını belirlemek için
değerlendirin. Uygunsa sermaye yatırımını, yeni alınan kredileri, mevcut ve yeni krediler için
kredi ödemelerini kayıt altına alacaksınız. Şu soruları yanıtlamanız istenecek:
1.	Sizden ve/veya diğer yatırımcılardan öz sermaye olarak beklenen nakit miktarı nedir?
2.	Mevcut bir gayrimenkul krediniz (bina, arsa) var mı, ya da planlama sürecinde bir gayrimenkul
kredisine başvurmayı düşünüyor musunuz?
3.	Mevcut bir işletme krediniz var mı, ya da işletmeyi başlatmak, operasyonları finanse etmek
veya işletmeyi büyütmek için bir işletme kredisi alacak mısınız?
4.	Mevcut bir çerçeve krediniz (ortaya çıkan nakit sıkıntılarını gidermek için kullanılan kısa vadeli
bir kredi türü) var mı, ya da bir çerçeve kredisi almayı düşünüyor musunuz?

T üm harcama ve satış tahminlerine, aynı zamanda süreç içinde bu zamana kadar
bütçelediğiniz borçlara ve sermaye yatırımlarına dayalı olarak mevcut nakit bakiyelerini
gösteren bir analiz aracı –Kısım E Nakit Durumu—sunulmaktadır. İşletmenin başlatılmasını,
günlük operasyonların yönetilmesini ve şirketin büyümesini desteklemek için yeterli olup
olmadığını belirlemek üzere sizden nakit bakiyenizi değerlendirmeniz istenecek. İşletmenin
operasyonları yönetmek için hala ilave nakite ihtiyaç duyduğunu düşünmeniz durumuna
karşı pek çok seçenek sunulmaktadır.
Adım 4 Bilançoları Yazdırmak. Aşağıdakileri İş Planınıza dahil etmek üzere Bilançoları yazdırmak
için Yazdırma Seçenekleri Çalışma Sayfasını kullanın:
 Aylık Gelir Tablosu
 Aylık Nakit Akışı Raporu
 Yıl Sonu Gelir Tablosu

 Yıl Sonu Bilançosu
 Mali Analiz/Oranlar

Bilgileri tahmin etmek için kullandığınız çalışma sayfaları aynı zamanda İş Planınız için faydalı bir kaynak
niteliğindedir. Aşağıdaki çalışma sayfalarından size uygun olanları yazdırmak için Yazdırma Seçenekleri
Çalışma Sayfasını kullanın. Bu çalışma sayfalarının İş Planınızın Ekine dahil edilmesi gerekmektedir.
 Mevcut Şirket Düzenleme Sayfasının Geçmiş Bilançosu veya Başlangıç Şirketi Düzenleme
Sayfasının Başlangıç Kaynakları & Harcamaları Çalışma Sayfası
 Satışlar Çalışma Sayfası
 Stok Çalışma Sayfası
 İşletme Giderleri Çalışma Sayfası
 Sermaye Bütçesi Çalışma Sayfası
 Öz sermaye & Borçlar Çalışma Sayfası
 Amortisman Planı
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İşletmecilik Dili
Muhasebe kavramları ve mali kavramlar size bir yabancı dil kadar yabancı olabilir. Yine de
her girişimci için mali bilgileri anlayabilme ve aktarabilme kabiliyeti son derece önemlidir.
İşinizde başarılı olmak için işiniz ile ilgili mali raporları ve bilgileri anlamanıza ve bu bilgileri
başkalarına aktarmanıza imkan veren işletmecilik dilini öğrenmeniz gerekir.

Muhasebe Sistemi
Mali işlemler işinizin her günü karşınıza çıkar. Bir faturanın ödendiği ya da bir satışın yapıldığı
her an bir mali işlem gerçekleşir. Bu mali işlemler kullanışlı bir formata dönüştürülmedikçe
yorumlanmaları da olanaksızdır. İşlemlerin, bir girişimci doğru mali kararlar almak için ihtiyaç
duyduğunda, ona istediği bilgiyi kolayca sağlayabilen bir şekilde kayıt altına alınması gerekir.
Muhasebe sistemi işte bu düzenlemeyi sağlar.
Muhasebe sistemi işlemleri alarak onları Kamu Hizmeti Giderleri, Danışmanlık Gelirleri
ve Banka Kredileri gibi hesaplar şeklindeki kategorilere ayırır. Hesaplar önce kategorilere
ayrılarak sonra başta Gelir Tablosu, Bilanço ve Nakit Akış Raporu veya Nakit Akış Tablosu gibi
raporlar şeklinde düzenlenirler.

Muhasebe Dili
Yeni bir dili öğrenmeye başlarken birkaç temel kuralı
öğrenmek her zaman faydalı olur –telaffuz, gramer, söz
dizimi gibi--. Bu bilgiler dili anlama konusunda bir temel
oluşturur.Muhasebe sistemleri de kurallar üzerine kuruludur.
İşletmelerin kullandığı iki temel muhasebe yöntemini
anlamanız gerekmektedir, çünkü belirli kurallar bunlar ile
bağlantılıdır. Bunlar muhasebenin tahakkuk esası ve nakit
esası yöntemleridir. Seçtiğiniz muhasebe yöntemine göre mali
raporlarınız farklı bir mesaj iletecektir.

Muhasebe Sistemi Kategorileri
Bilanço
Aktifler
Pasifler
Öz Sermaye

Gelir Tablosu
Gelirler
Giderler

Tahakkuk Usulü Muhasebe—İşletmeleri çoğu, nakdin ne
zaman el değiştirdiğini dikkate almadan, kazanılan gelirleri ve
elden çıkan giderleri eş zamanlı olarak rapor eden tahakkuk
usulü muhasebe yöntemini kullanır. Bu yöntem doğruluk oranı
yüksek bir mali durumu temsil eder. Örneğin, sigorta her altı
ayda bir ödeniyorsa bu ödendiği an Bilançoya Peşin Ödenen
Masraf şeklinde kaydedilir. Her ay sigortanın bir dilimi Gelir
Tablosuna o ay ile bağlantılı olan sigorta dilimini temsil etmek
üzere kaydedilir.

Nakit Usulü Muhasebe—Bazı işletmeler gelirleri nakit girişi olduğunda, giderleri ise
faturalar ödendiğinde kaydeden nakit usulü muhasebe yöntemini kullanırlar. Bu kullanılması
oldukça kolay bir yöntemdir ancak en doğru mali resmi sağlamaz, çünkü gelir ilgili giderler
ile uygun biçimde eşleştirilemeyebilir. Sigorta örneğine bakıldığında her altı ayda bir
ödemenin yapıldığı ay sigorta şirketine yapılan bir ödeme kaydedilir, ancak bu yıllık sigorta
borcunun yarısını temsil eder. Nakit açısından bakıldığında bu doğru bir tahsis olabilir, ancak
aylık gelirler ile bağlantılı olduklarından giderler hakkında kesin bir bilgi vermez.
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Karlara Karşı Nakdin Bildirilmesi—Gelir Tablosu işletmenin karlılığını bildirmesine
rağmen, Net Kar aşağıdaki nedenlerden ötürü her zaman pozitif nakit akışının bir göstergesi
değildir:
•

Tahakkuk usulü muhasebe yöntemi kullanılırken Gelir Tablosu elde edilen geliri ve karşılaşılan
giderleri, nakdin el değiştirip değiştirmemesini dikkate almadan yansıtır.

•

Aşınma payı ve amortisman gibi nakit dışı giderler Gelir Tablosuna dahil edilir.

•

Borçların geri ödenmesi, stok alımı ve işletme sahiplerine yapılan (temettü ya da ödenek) gibi
nakit çıkışları ile bankalardan ve diğer mukrizlerden alınan borçlar yoluyla gelen nakit girişleri
Gelir Tablonuzda görünmezler .

Gelir Tablosunda gösterilenler ile gerçekte işletmenize giren ve çıkan tutarlar arasındaki bu
çelişkiler üç mali tablonun –Gelir Tablosu, Bilanço ve Nakit Akış Raporu-- hepsini anlamayı,
sizin için son derece önemli hale getirir.

Gelir Tablosu
Gelir tablosu işletmenin belirli bir zaman aralığı boyunca elde ettiği net karları veya kayıpları
gösterir. Bu şirketinizin mali puan kartıdır. Bu zaman aralığı bir gün, hafta, ay, çeyrek veya
yıl olabilir. Bu rapor karları elde ettiğinizi veya kaybettiğinizi belirlemenize yardım eder.
Gelir tablosu şirketinizin elde ettiği gelirleri (satışlar) ve bu gelirleri elde ederken karşılaştığı
giderleri gösterir. Daha sonra belirlenen zaman aralığı için bu gelirleri ve giderleri baz alarak
Net Karı bildirir.
Gelir Tablosu Kategorileri
Gelirler— Ciro (veya Satışlar) işletme faaliyetlerinden kazanılan para olarak tanımlanabilir.
Buna Gelir Tablosunda bazen Net Satışlar denir.
Giderler—Giderler işletme faaliyetlerinin desteklenmesi sonucu ortaya çıkan maliyetlerdir.
Gelir Tablosunda görünen giderler genellikle Gelirler İdaresinin gelir vergileriyle ilgili olarak
yaptığı kesintilerdir. Ek olarak Gelir Tablosu aşınma payı ve amortisman gibi bazı nakit
olmayan giderleri de içerir.
Net Kar—Herhangi bir işletmenin nihai hedefi uzun vadede pozitif bir net gelir veya kar
elde etmektir.

Gelir Tablosu
Ciro (Satışlar)
-

Satılan Malların Maliyeti

Sample %
100%
75%

= Brüt Kar

25%

-

15%

İşletme Giderleri

= İşletme Karı
-

İşletme-Dışı Giderler

= Net Gelir

10%
7%
3%
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Backyard Solutions Gelir Tablosu Mali
Şablonun kullandığı formatı göstermektedir.
Ayrıntılı bir Gelir Tablosundaki başlıkları, alt
başlıkları ve hesapları incelemek için bu örneği
kullanın.
					
İlgili Kalem Açıklamaları
Net Satışlar herhangi indirim veya iadeler ile
azalan tüm satışları içerir.
Satılan Malın Maliyeti satılan tüm stokun
maliyetlerini üretim işçiliğini, malze2meleri
ve genel giderleri içerecek şekilde kapsar. Bu
meblağ Bilançoda Stok Hesabından çıkarılır.
Brüt Marj veya Brüt Kar ilk dilimdir. Şirketin satış
fiyatları satılan öğelerin tüm üretim maliyetlerini
karşılayabilir mi?
İşletme Giderleri işletmenin çalışması için
karşılaşılan giderlerin tümünü listeler. İşletme dışı
giderler –faiz giderleri gibi—hariç tutulur.
Reklam ürünlerin/hizmetlerin potansiyel
müşterileri tanıtımı ile doğrudan ilişkili tüm
maliyetleri kapsar.
Tahsil Edilemeyen Borçlar ödeme yapması
beklenmeyen müşterilere kesilen faturaları gider
olarak yazmak için kullanılır.
Banka Ücretleri çek hesabı, emtia hesabı ve
diğer hesaplar için bankanın aldığı ücretleri içerir.
Aşınma Payı & Amortisman belirli bir zaman
dilimi boyunca sabit ve maddi olmayan aktiflerin
giderlerinin tahsis edilmesinde kullanılır.

Backyard Solutions
Yıl Sonu Gelir Tablosu (Tahmini)

Net Satışlar
Satılan Malın Maliyeti
Brüt Marj

İşletme Giderleri
Reklam
Tahsil Edilemeyen Alacaklar
Banka Ücretleri
Aşınma Payı & Amortisman
14,095
Aidatlar & Üyelikler
220
Sigorta
2,700
Lisanslar & Ücretler
215
Pazarlama & Tanıtım
11,300
Yemekler & Eğlence
1,000
Muhtelif
1,200
Ofis Giderleri
1,800
Ofis Gereçleri
Dış Hizmetler
1,640
Bordro Giderleri		
Maaşlar & Ücretler
44,000
Bordro Vergileri
3,600
Faydalar
12,000
Uzman Ücretleri
4,000
Emlak Vergileri
Kira
50,400
Onarım&Bakım
720
Sevkiyat & Teslimat
Telefon
3,840
Eğitim & Gelişim
Seyahat
5,000
Kamu Hizmet Giderleri
7,400
Taşıtlar
1,440
Kiralık Ekipman
4,800
Diğer
Diğer
Toplam İşletme Giderleri
171,370
İşletme Geliri
Faiz Masrafı
Diğer Gelir (hisse, telif hakları)
Vergi öncesi Gelir
Gelir Vergisi

Net Kar şirketin kar veya kayıp durumunu belirtir.
Karlar işletme sahibi (sahipleri) için işletmenin
değerinde bir artışı temsil eder. Bu yüzden bu meblağ
Bilançonun öz sermaye kısmında Birikmiş Karlar
şeklinde görünecektir.
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2012
$775,175
542,623
232,552

Net Kar

%
100.0%
70.0%
30.0%
1.8%
0.0%
0.3%
0.0%
1.5%
0.1%
0.2%
0.2%
0.2%
5.7%
0.5%
1.5%
0.5%
6.5%
0.1%
0.5%
0.6%
1.0%
0.2%
0.6%
22.1%

61,182

7.9%

3,477
-

0.4%
-

57,705

7.4%

-

-

$ 57,705

7.4%
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Pazarlama & Tanıtım müşterilere pazarlama veya bir işletme imajı oluşturma ile ilgili tüm maliyetleri
içerir.
Yemek & Ağırlama öğünlerin ve potansiyel müşteriler ve danışmanlarla yapılan diğer toplantıların
düzenlenmesinde karşılaşılan maliyetleri kapsar.
Muhtelif diğer herhangi bir kategoriye uymayan giderleri içerir.
Ofis Giderleri posta ücretleri dahil ofisin çalışması için gerekli giderleri kapsar ancak ofis gereçlerini
kapsamaz.
Ofis Gereçleri ofis ihtiyaçları için satın aldığınız gereçleri kapsar, müşterilere tekrar satılacak ürünleri
içermez.
Dış Hizmetler dışarıdan tutulan danışmanlara, taşeron firmalara ve diğer tedarikçilere ödenen
ücretleri kapsar.
Bordro – Maaşlar, Vergiler, & Faydalar girişimcinin maaşını, sosyal yardımları, şirketin ödediği
vergileri ve tüm çalışanların maaş, sosyal yardım ve vergilerini içerir. Şahıs şirketi sahipleri ‘’maaş’’larını
şirket sahibine ödenek şeklinde kaydederler.
Uzman Ücretleri yönetim danışmanları, avukatlar, muhasebeciler ve diğer uzmanlar gibi değişik iş
alanlarında yardımına başvurulan uzmanları tutmak için harcanan giderleri kapsar.
Emlak Vergileri işletmenin sahip olduğu gayrimenkuller için ödenen vergileri kapsar. Gelir vergilerini
içermez. Gelir vergileri bir işletme gideri değildir.
Kira özellikle işletme tesisinin kiralanması için ödenen giderleri kapsar ve ortak alan bakımı
giderlerini de içerir.
Onarımlar & Bakım bilgisayar, ekipman ve diğer tüm sermaye alımlarının bakımını içerir.
Sevkiyat & Teslimat ürünlerin/hizmetlerin sevkiyatları veya teslimatları ile bağlantılı maliyetleri içerir.
Telefon yerel hizmet, uzun mesafe ve mobil telefon hizmetleri (bulunuyorsa) ile ilgili maliyetleri içerir.
Eğitim & Gelişim personel eğitimi ve gelişimi maliyetlerini içerir.
Seyahat eğitim seansları, şehir dışı birlik toplantıları veya iş ile ilgili diğer etkinlikler için yapılan iş
seyahati masraflarını içerir.
Kamu Hizmetleri elektrik, su ve doğalgaz gibi kamı hizmet giderlerini içerir.
Vasıta şirkete ait vasıta giderlerini veya vasıta şirkete ait değilse mil iadelerini kapsar.
Kiralık Ekipman Ekipmanlara ödenen kira bedellerini içerir. Backyard Solutions yönetimi Mali
Şablondaki Diğer kategorilerinden birini bu başlık ile değiştirmiştir.
Diğer adı altında üç kategori daha Mali Şablona dahil edilmiştir, böylece kullanıcılar ilave hesap
kategorilerini dahil edebilir. Bu şirket Kiralık Ekipman kategorisi için bu başlıklardan birini kullanmıştır.
İşletme Geliri Faiz ve Vergi Öncesi Kar olarak da bilinir ve işin yürütülmesi sonucu oluşan gelirdir.
(Brüt Marj eksi Toplam İşletme Giderleri)
Faiz Giderleri yıl içindeki kredi ödemelerinin faiz dilimidir.
Diğer Gelirler İşletme harici kira geliri gibi normal işletme faaliyetleri haricindeki faaliyetlerden gelen
gelirlerdir.
Vergi Öncesi Kar, ödenen gelir vergilerinin aşağı çektiği bir rakam olmadığından bir şirketin diğeri ile
karşılaştırılmasında sık sık kullanılan bir Net Kar hesaplamasıdır.
Gelir Vergileri (C Şirketi ise) bu raporda gerçek ‘’an alt satır’’ın tanımlanmasına yardım etmek
üzere hesaplanır. Şahıs şirketlerinde, ortaklıklarda, S şirketlerinde ve limitet şirketlerde gelir vergileri
malikler üzerinden geçirilir, böylece buraya dahil olmazlar.
Net Kar vergiler ödendikten sonraki gelirdir –‘’en alt satır’’. Yüzde olarak ölçüldüğünde bu kalem Net
Marj, Net Kar Marjı veya Net Gelir Marjı olarak adlandırılır.
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Bilanço
Muhasebe denklemi, bilançoya temel oluşturan bir muhasebe kuralıdır. Şirket aktiflerinin,
alacaklı hakları (pasifler) ve şirkete konan özkaynak haklarının (öz sermaye) toplamına eşit
olması gerektiğini ifade eder. Bu yüzden şirket aktifleri (varlıkları) olarak görülseler de, bu
aktifler üzerinde hem malikler hem de dış unsurlar hak sahibi olabilirler.
The Accounting Equation

A = L + E
Assets

Liabilities

Equity

The accounting equation is used as a basis to
report all of the account categories on one
report—the Balance Sheet. Notice how Assets
equal Liabilities plus Equity.

Bilanço

Sample %

Aktifler
Nakit

20%

Stok

80%

Toplam Aktifler

100%

Pasifler
Borç Hesapları

25%

Borç Senetleri

15%

Toplam Pasifler

40%

Öz Sermaye
Öz Sermaye Yatırımları

35%

Dağıtılmayan Karlar

25%

Toplam Öz Sermaye

60%

Toplam Pasifler ve Öz Sermaye

100%

Herhangi bir anda bir Bilanço şu hesap kategorilerindeki değerin beyan edilmedi için
oluşturulabilir:
Aktifler—Aktifler işletmenizde nakit, ekipman, stok ve yatırımlar gibi değeri olan unsurlar
olarak tanımlanabilir. Arabanız veya evinizin size ait olma şekli ile bu unsurların işletmeye
ait olma şekli aynıdır. İşletmeler bu aktifler üzerinde yegane mülkiyet hakkına sahip
olmayabilirler, bu da sizin arabanız veya eviniz üzerindeki haklarınızı size borç veren banka
ile paylaşmanıza benzer.
Bilanço üzerinde aktifler Cari Aktifler ve Sabit Aktifler kategorilerine ayrılmıştır. Cari Aktifler
bir yıl içerisinde nakdi dönüştürülecek veya dönüştürülebilecek nakdi veya aktifleri içerir.
Örnekler Nakit, Alacak Hesapları ve Stoku kapsar. Bir yıl içerisinde nakde dönüştürülmesi
beklenmeyen tüm aktifler sabit olarak görülür. Bu hesaplar Arsa, Tesisler, Ekipman ve
Vasıtaları kapsar. Diğer Cari Olmayan Aktifler Uzun Vadeli Alacak Senetleri ile Şerefiye,
Patentler ve Telif Hakkı gibi Gayri maddi Aktifleri içerir.
Pasifler—Pasifler, işletmeye borç veren bankalar ve geri ödeme vadelerini uzatan
tedarikçiler gibi başkalarının işletme değerleri üzerinde sahip oldukları haklarını temsil eder.
Bu meblağ kişisel yükümlükleriniz olan eviniz veya arabanız için hala borçlu olduğunuz
meblağlar ile kıyaslanabilir. Pasiflerin Cari Pasifler ve Cari Sabit Pasifler şeklinde iki
kategoriye ayrıldığını göreceksiniz. Cari Pasifler Borç Hesapları gibi bir yıl içinde ödenmesini
beklediğiniz yükümlülükleri içerir. Kredi çerçevelerinin sıklıkla kredi sözleşmelerine dahil
edilen bir yenileme şartı olduğundan onlar da cari olarak geçer. Uzun Vadeli Pasifler,
bankalardan veya diğer mali kuruluşlardan bir yıl üzeri vadelerle alınan borçları içerir.
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Öz sermaye—Öz sermaye Aktifler ve Pasifler arasındaki farktır. Bu malikin şirket değeri
üzerindeki haklarını gösterir. Şirket yapısına bağlı olarak bu rakam sizin tek malik olarak şirket
içerisinde neye sahip olduğunuzu veya birden çok malik olması durumunda sizin ve diğer
hissedarların neye sahip olduğunu yansıtır.
İşletme sahipleri için en önemli öz sermaye hesaplarından biri Dağıtılmamış Karlardır. Bu hesap
birikmiş karları ya da maliklere temettü ya da malik ödeneği şeklinde ödenmemiş olan Net
Karı temsil eder. Ancak, Dağıtılmamış Karlardaki meblağ her zaman işletmenin elinde mevcut
bulunan meblağa denk olmayabilir. Bu farklılığın açığa çıkmasının sebebi işletme karlarını yeni
ekipmana veya yeni bir binaya yatırmış olabileceğinizdir. Ayrıca işletmenin operasyonlarını
arttırmak gibi stratejik bir karar da alabilirsiniz, bu da daha çok envanterin satın alınmasını
gerektirir. Dağıtılmamış karlar hesabı işletme karlılığı olmadığı veya işletme sahiplerinin işletme
gelirlerinden daha fazla miktarı çekmiş olduğu durumlarda eksi bir rakam da gösterebilir.
S. 150’deki Bilanço Mali Şablon formatını yansıtmaktadır. Bu örneği ayrıntılı bir bilançodaki
hesapları gözden geçirirken kullanın.
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Hesap Açıklamaları
Nakit & Eşdeğerleri şirketin bankada o anda
bulunan nakit miktarıdır.
Alacak Hesapları müşterilerin şirkete borçlu
olduğu para miktarıdır.
Stok şirketin elinde bulunan ve müşteriye satışa
hazır olan ticari veya bitmiş malların miktarıdır.
Teminat Bedelleri kamu hizmetleri ve kiralama gibi
hizmetlere teminat bedeli olarak ödenen paradır.
Bu ödemeler aktif olarak değerlendirilir çünkü
değerleri vardır.
Diğer Cari Aktifler bir yıl içinde nakde
dönüştürülebilecek olan ve başka bir kategoriye
uymayan aktiflerin toplanması için kullanılan bir
kategoridir.
Emlak, Tesis, & Ekipman işletmenin sahip olduğu
sürekli bir değeri olan tüm maddi aktifleri içerir.
Birikmiş Amortismanlar bir aktifin yıllara
paylaştırılmış olan satın alım ücretinin toplam
miktarıdır.
Diğer Cari Olmayan Aktifler bir yıl içinde nakde
dönüştürülecek olmayan ve başka bir kategoriye
uymayan aktiflerin toplandığı bir kategoridir.
Alacak Hesapları şirketin genellikle 30 ila 60 gün
vade üzerinden borçlu olduğu kredi giderlerini
kapsar.
Kredi Çerçevesi genellikle bir bankanın önceden
belirlenmiş bir limite kadar sağladığı kısa vadeli
finansman için kullanılır.
Diğer Cari Borçlar bir yıl içinde ödenecek olan ve
diğer hiçbir kategoriye uymayan diğer borçların
toplanması için kullanılan bir kategoridir.
Krediler şirketin ödünç aldığı, bankalara ve
başkalarına borçlu olduğu para miktarını içerir.
İpotekler genellikle gayrimenkul kredileri için
ayrılan, taşınmazlar için borç alınan meblağları içerir.
Diğer Cari Olmayan Pasifler bir yıl içinde
ödenecek olmayan ve diğer kategorilere uymayan
pasiflerin toplandığı kategoridir.
Öz Sermaye yatırımları maliklerin işletmeye yatırım
yaptıkları sermaye miktarıdır.
Dağıtılmamış Karlar malikin şirketteki hissesini
yansıtır. Bu tekrar yatırımda kullanılan veya şirket
içinde tutulan Net Kardır.

Malik ve Yatırımcıya Yapılan Ödemeler
şahıs işletmelerinde malikler veya yatırımcılar
tarafından çekilen para miktarını gösterir.
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Backyard Solutions
Yıl-Sonu Bilançosu (Öngörülen)
			
2012
Aktifler					
Cari Aktifler			
		 Nakit & Eşdeğerleri
$110,320
		 Toplam Alacak Hesapları
15,291
		Envanter
5,352
		 Teminat Bedelleri
		 Diğer Cari Aktifler
Toplam Cari Aktifler
130,963
			
Sabit Aktifler			
		 Emlak. Tesis&Ekipman
72,000
		 Eksi: Birikmiş Amortismanlar
(14,095)
		 Diğer Cari Olmayan Aktifler
Toplam Cari Olmayan Aktifler

57,905

			
Total Aktifler
$188,868
			
Pasifler
Cari Pasifler		
		
Borç Hesapları
$
		 Çerçeve Kredi		
		 Diğer Cari Pasifler
8,428
Toplam Cari Pasifler
8,428
			
Uzun Vadeli Pasifler			
		Krediler
37,735
		 İpotekler
		 Diğer Cari Olmayan Pasifler
Toplam Cari Olmayan Pasifler

37,735

			
Toplam Pasifler
46,163
			
Öz Sermaye		
Öz Sermaye Yatırımları
85,000
Dağıtılmamış Karlar
57,705
Eksi-Yatırımcıya Yapılan Ödemeler
Toplam Öz Sermaye

142,705

			
Total Liabilities and Equity

$188,868

Bu şirket henüz bir yaşında olduğundan,
Dağıtılmamış Karlar hesabı şirketin ilk yılının
Net Karı ile aynı miktarı yansıtmaktadır.
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Mali Tablolara Yakından Bir Bakış devamı
Nakit Akış Raporu ve				
Nakit Akış Tablosu
Girişimciler çoğu zaman aldıkları mali kararlarda
kendilerine yardım etmek üzere iki nakit akış
aracından birini kullanırlar: Nakit Akış Raporu veya
geleneksel Nakit Akış Tablosu. Bunlardan her ikisi
de geçmiş rakamların bildirilmesinde veya gelecek
nakit akışının bütçelenmesinde kullanılabilir. İki
belge arasındaki fark bilginin hazırlanma ve sunulma
şeklindedir.
Bu raporlardan her ikisi de şirketin; eline geçen
nakit, ödediği krediler, hissedar yatırımları ve sabit
aktiflerin satın alınması için dışarı ödediği miktarları
kapsayan nakit akışlarını içerir. Ancak aralarındaki
temel fark Nakit Akış Raporunda, bir Gelir Tablosunda
da göreceğiniz gibi, nakit faaliyetlerinin birbirinden
ayrı gelir ve gider kategorileri ile ilişkili olarak
kaydedilmesidir. Geleneksel Nakit Akış Tablosu ise
nakit faaliyetlerini işletmenin işletim, yatırım ve
finansman faaliyetleri ile ilişkili olarak bildirir.
Nakit Akış Raporu—Aylık Nakit Akış Raporu işinizde
kullanabileceğiniz en önemli planlama ve kaydetme
araçlarından biridir. Nakit Akış Raporunu kişisel
çek defter kayıtlarınız ile karşılaştırın. Hesabınıza
her para yatırdığınızda veya hesabınız dışına çek
yazdığınızda, işlemi kaydeder ve toplam meblağı
sürekli değiştirirsiniz. Aynı yolla Nakit Akış Raporu
işletmenize olan her nakit girişinin ve çıkışının aylık
bazda kaydını tutar. İçeri ve dışarı bu nakit akışları Öz
sermaye Katkısı, Stok Alımları veya İşletme Giderleri
gibi diğer mali tabloları etkileyecek olan kategoriler
şeklinde gruplara ayrılır.
Nakit Akış Raporu’nun normalde kullandığınız
çek defteri kaydına karşı avantajı, yıl içinde nakit
akışındaki geçmiş dalgalanmaları analiz etmenizi
kolaylaştırması ve gelecek yıl için olması muhtemel
dalgalanmaları öngörmenize yardımcı olmasıdır.
Nakit Akış Raporu her gün yaptığınız nakit bütçesi
oluşturma işlemlerinizde size yardımcı olur. Nakit
akış analizine ihtiyaç duyarsınız çünkü satışları
gerçekleştirebilmek için dışarı yaptığınız ödemelerin
zamanı ile (örneğin stok alımı veya personel
maaşlarının ödenmesi) bu satışlardan nakit elde
ettiğiniz zaman arasında genellikle bir gecikme
olur—buna nakit döngüsü de denir. Satış işlemlerinin
genellikle günlük, haftalık, hatta aylık nakit döngüleri
olabildiğinden, bu döngülerin tamamlanmasını
beklerken işin devam etmesi açısından ilave
kaynakları tahsis etmeniz gerekecektir.

Backyard Solutions
Nakit Akış Raporu (Öngörülen)
2012
JAN
Nakit Girişi		
Nakit Satışlar
$
Alacak Hesaplarından Toplananlar
15,504
Gelen Öz Sermaye
Gelen Borçlar
20,000
Diğer Nakit Girişi (diğer aktiflerden tahsil edilen)
Diğer Nakit Girişi (hisse, telif ücretleri)
Toplam Nakit Girişi
35,504
Mevcut Toplam Nakit
45,504
Nakit Çıkışı		
Envanter Harcamaları		
		 Envanter/Hammadde (nakit)
8,363
		 Envanter/Hammadde (vadeli)
		 Üretim Giderleri
2,256
İşletme Giderleri		
		 Reklam
		 Banka Ücretleri
		 Aidatlar & Üyelikler
		 Sigorta
225
		 Lisanslar & Ücretler
215
		 Pazarlama & Tanıtım
3,500
		 Yemekler& Eğlence
1,000
		 Muhtelif
100
		 Ofis Masrafları
150
		 Office Gereçleri
		Dış Servisler
70
		Bordro Giderleri		
Maaşlar & Ücretler
2,000
		 Bordro Vergileri
300
		 Faydalar
1,000
		 Uzman Ücretleri
1,200
		 Emlak Vergileri
		Kira
4,200
		 Onarım&Bakım
		 Sevkiyat & Teslimat
		 Telefon
300
		 Eğitim & Gelişim
		 Seyahat
5,000
		 Kamudan Alınan Hizmetler
500
		 Taşıtlar
120
Kiralık Ekipman
400
Diğer
Diğer
Vadeli Ödenen
İşletme Dışı Maliyetler		
		 Sermaye Alımları
		 Tahmini Gelir Vergisi Ödemeleri
		 Faiz Ödemeleri
309
		 Kredi Anapara Ödemeleri
594
		 Hissedara Ödenenler
500
		 Diğer Nakit Çıkışları
Toplam Nakit Çıkışları
32,302
Aylık Nakit Akışı (Nakit Girişi – Nakit Çıkışı)
3,202
Başlangıç Nakit Bakiyesi
10,000
Bitişi Nakit Bakiyesi
$13,202
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FEB
$
13,798
13,798
27,000
8,363
2,256
225
200
100
150
70
2,000
300
1,000
200
4,200
350
500
120
400
306
598
500
21,838
(8,040)
13,202
$ 5,162
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Mali Tablolara Yakından Bir Bakış devamı
İşin içine rakamların girmesi iş yükünü arttırsa da, nakit akış planlaması kavramsal olarak
basittir. Nakit akışı, isminden de anlaşılacağı gibi nakdin şirket içine giriş ve çıkış hareketlerinin
önceden tahmin edilmesidir. Bu analiz yalnızca nakit işlemlerini kapsar. Nakit Akış Raporunda
görünmeyen Aşınma Payı ve Amortisman gibi nakit dışı muhasebe girdilerini göz ardı
edebilirsiniz.
Nakit Akış Raporu aylık bazda işletmeye girmesi beklenen nakit kaynaklarını listeler. Bu liste
nakit satışları, alacak hesabından toplanan meblağları, maliklerden gelen sermaye katkılarını
ve maliklerden veya dış kaynaklardan gelen borçları içerir. Gelmesini beklediğiniz nakit o ayın
mevcut nakit miktarının toplamını göstermek üzere önceki aydan devreden nakit bakiyesine
eklenir. Mevcut toplam nakit miktarından nakit ile ödenen tüm kalemler çıkarılarak o ay
sonundaki nakit bakiyesi ortaya çıkar. Bu meblağın her zaman sıfırın üzerinde olması gerekir.
Aslında bütçelenmiş nakit akışı ile gerçek nakit işlemleri arasındaki beklenmeyen farklılıkları
karşılaması açısından yeterli bir tampon meblağı korumanız gerekir.
Nakit Akış Tablosu—Muhasebecilerin hazırladığı geleneksel Nakit Akış Tablosu, Bilanço
hesaplarında işletme operasyonlarından sağlanan nakit miktarında görülen değişimler için
gerekli düzenlemeleri yapar. Yatırım ve finansman faaliyetlerinden gelen nakit akışı da rapor
edilir. Bu tablolar gelecek nakit akışlarının bütçelenmelerinde kullanılabilseler de, gerçek nakit
aktivitelerinin rapor edilmesinde öngörülen faaliyetlerin bütçelenmesinden daha etkilidirler.
Backyard Solutions
2012 Yıl-Sonu İçin Nakit Akışlarının Tablosu (Öngörülen)
İşletme Faaliyetlerinden Gelen Nakit Akışı
Net Kar

57.705$

	Net Karı işletme faaliyetlerinden gelen Net Nakit ile tutarlı hale
getirmek için yapılan düzenlemeler:
		
		
		
		

Aşınma Payı & Amortisman Gideri
Alacak Hesaplarındaki Düşüş
Stoklardaki Düşüş
Borç Hesaplarındaki Düşüş

14.095$
2.650$
5.730$
(6.834)

İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
			
Yatırım Faaliyetlerinden Gelen Nakit Akışı
Emlak & Tesis & Ekipman Alımları
Yatırım Faaliyetlerince Kullanılan Net Nakit
			
Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit Akışı
Kredilerden Gelen Miktar
Kredilere Giden Anapara Ödemeleri
Malike Yapılan Ödemeler
Malikin Yatırımlarından Gelenler
Finansman Faaliyetlerinden Gelen Net Nakit
			
Nakitteki Net Artış

73.346

(25.000)
(25.000)

40.000
(7.026)
(6.000)
25.000
51.974
100.320

Yıl Başlangıcındaki Nakit
Yıl Sonundaki Nakit
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Girişimciliğin en temel prensiplerinden biri sürekli gelişimdir. Yeni bir girişimci olarak bir zamanlar
mükemmel ürün veya hizmeti yaratacağınıza ve bundan sonra geliştirmenize gerek kalmayacağına
inanmış olabilirsiniz. Şimdi ise işlerin böyle yürümediğini biliyorsunuz. Sunduğunuz ürün veya
hizmetleri sürekli olarak geliştirmezseniz rakipleriniz önünüze geçerler. Pazarınızla bağlantınızı
koparırsanız müşterileriniz sizi geride bırakır.
Bu modül ürün ve hizmetlerinizi pazar ihtiyaçlarını baz alarak geliştirme, ürün ve hizmetlerinizi
rakiplerinizden koruma ve ürün ve hizmetlerinizi fiyatlandırma için gerekli yöntemleri derinlemesine
düşünmenize yardımcı olacaktır. Alacağınız tüm kararların işinizin genel stratejik yönüne uyması ve
onu desteklemesi gerekir. Bu kararları belgelemek için İş Planınızın iki kısmını hazırlayacaksınız: Ürün/
Hizmet Planı ve Pazarlama Planının Fiyatlandırma Kısmı.

Kilit Sorular
•

Değişen müşteri ihtiyaçlarını baz alarak ürün ve hizmetlerimi nasıl geliştireceğim?

•

Ürün ve hizmetlerimi rakiplerimden nasıl koruyacağım?

•

Fiyatlarımı iş stratejimi destekleyecek ve rekabetten üstün çıkacak şekilde nasıl
değiştireceğim?

Eylem Adımları

Bitiş Tarihi



5.1 Ürün/Hizmet Planını Hazırlamak



5.2 Pazarlama Planını Hazırlamak – Fiyatlandırma



5.3 Ürün/Hizmet Mali Tahminlerine Son Şeklini Vermek



Modül 6 Pazarın Ele Geçirilmesini Okumak
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Pazara Adapte Olmak
İşletmeniz ürünlerini veya hizmetlerini pazarın beklentilerine göre pazara uygun hale
getirmelidir. Bazı işletmeler için ürün veya hizmetin değişik türdeki faydalarının pazara
tanıtılması demektir. Başkaları için bu mevcut ürünler ve hizmetler üzerinde değişiklikler
gerektirir. Bazen bu yeni ürünlerin veya hizmetlerin geliştirilmesi anlamına gelir.
New Belgium Brewing Company® kurucusu Jeff
Lebesch şöyle diyor: “Söz konusu özel biralar olduğunda
başından beri sürekli yenilik sağlamak için bir stratejimiz
vardı.’’ New Belgium bu pazarın –özel bira içicileri-susuzluğunu gidermek için yeni biraların geliştirilmesi
üzerine zaman harcıyor.
Camden, Maine’deki Moss Tent Works’ün kurucuları Bill
ve Marilyn Moss, sırt çantalı geziler için ileri teknoloji
ürünü çadırlar üretiyordu. Ana yetkinliklerinin güçlü,
hafif çerçeve-ve-kumaş yapılarını tasarlamak ve imal
etmek olduğunu biliyorlardı ve bu güçlü yönlerini ticaret
gösterileri endüstrisinde fuar yapıları için yeni bir ürün
grubu için kullanma potansiyelini gördüler. Bu yeni
pazarda o kadar başarılı oldular ki ticari gösteri işine
odaklanmak için çadır birimlerini sattılar.
Aynı pazara satış yapmaya devam eden Lebesch ile yeni bir pazarı hedef alan Moss’ların ortak bir
paydaları var: ana yetkinliklerini anlıyorlar ve değişen pazar ihtiyaçlarına cevap veriyorlar.
Bu şirketleri örnek alıp güçlü ve kısıtlı yönlerinizi öğrenerek, stratejinizi geliştirip düzelterek,
müşteri ihtiyaçlarını anlayarak ve stratejinizi müşteri ihtiyaçları ile aynı doğrultuda belirleyip
sunduğunuz ürün ve hizmetleri güçlendirerek başarı şansınızı arttıracaksınız.
Bu modülün sizden yapmanızı istediği incelik gerektiren bir iş: vizyon ve hedeflerinizi
müşterilerinizin günlük mücadeleleri ile dengelemek. Bu iki gücü bir araya getirmek zor
gibi görünse de bunun üstesinden gelebilen girişimciler –ürün ve hizmetlerini stratejileri
ve müşterileri doğrultusunda yönetenler—en büyük işletmeleri kuran ve uzun vadede bu
başarılarını en çok sürdürebilenlerdir.
Sonraki sayfadaki örnekte, Wayne Hampton’ın bir fiyat savaşına nasıl .çekildiğini ve nasıl bir yanıt
vermeyi seçtiğini okuyacaksınız.
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Rekabeti kazanmak için oyunu değiştirmek
Wayne Hampton Waco Composites, Ltd.’yi kurduğunda dört farklı firma daha
inşaat endüstrisi için kurşuna dayanıklı ve kurşun geçirmez paneller üretmekteydi.
Hampton bu firmalar ile nasıl rekabet edeceğine karar vermek için onları dikkatlice
inceledi. Müşteriler ürününü pazarda diğerlerine benzer bulacağından endüstri
lideri ile ücretlerini eşleştirmeye karar verdi. Benzer fiyatları olan benzer bir ürünü
Hampton mantıklı buluyordu.
“Bir fiyat savaşını başlatmaktan korktuğumuzdan düşük fiyatlarla girmek istemedik’’
diyor Hampton. ‘’Hiçkimse bir fiyat savaşını kazanamaz—müşterileri saymazsak—.’’
Ancak asıl rakibi olaylara aynı şekilde bakmıyordu. Waco Composites pazar payı
elde ettikçe rakip de fiyatları kırmaya başladı ve en çok satan panellerinde ayak-kare başına 15$
seviyelerinden 13$ seviyelerine düştü.
Buna karşılık olarak Hampton da fiyatlarını düşürdü ve brüt kar marjının yüzde 28’lerden yüzde 18
seviyelerine düşmesine tanık oldu. Birkaç ay sonra rakip fiyatları tekrar kırarak ayakkare başına 10.50$
seviyelerine çekti. Hampton da aynı hareket ile cevap verdi ancak aynı şekilde devem ederek uzun süre
ayakta kalamayacağını biliyordu. Bunun yerine ürününü farklılaştırmak için şöyle yollar buldu:
Tüm özel siparişler için bedava kesme hizmeti sunmak –başka hiç kimsenin yapmadığı bir şey.
•

14:00’dan önce verilen siparişler için aynı gün teslimat teklif etmek.

•

Yangına dayanıklı paneller için yeni bir imalat süreci uygulamak.

•

Underwriters Laboratuarları’ndan (UL) sekiz bölgede güvenlik onayı almak.

•

Ses geçirmezlik, mukavemet ve ısıya dayanım gibi belirli ürün özellikleri için dereceler belirlemek .

UL onayı almak en masraflı iş oldu—yaklaşık 20,000$-- ve ürün özelliklerini derecelendirmek de bir 10,000
dolara mal oldu. ‘’Yine de bu veriler mühendisler ve mimarlar—projeler için ürünlerimizi belirleyen kişiler-için oldukça önemliydi, çünkü bu bilgiyi başka hiç kimse sağlamıyordu, bu sayede endüstri için bir kıstas
haline geldik’’ diyor Hampton.
Hem ürünlerini hem de hizmetlerini farklılaştırmak Waco Composites’e fiyatlarını arttırma, kar marjını
düzeltme ve 4.5 milyon dolar gelir elde ederek büyümesini devam ettirme imkanı sağladı.
Bazı değişikliklerin maddi değerinden ziyade algılanan değerde olduğunu varsayalım. ‘’Yine de algılanan
değer müşteri için gerçek değer kadar önemlidir,’’ diyor Hampton ve ekliyor: ‘’ Rakiplerin fiyatlandırmalarının
aksine şirketinizin algılanan değeri sizin kontrol edebileceğiniz bir şeydir.’’

Hampton’ın başarısının temelinde ne vardı? Başlangıçtaki ‘’herkes ne yapıyorsa sen de onu
yap’’ stratejisi işe yaramadığında stratejisini değiştirdi. Waco Composites’ın ayakta kalmasını ve
büyümesini sağlayan şey hem ürün hem de hizmetlerini güçlendirme konusundaki çabaları
oldu. En önemlisi, müşterilerinin ne istediğini bulmak için zor olanı yaptı ve onların ihtiyaç ve
isteklerine yanıt vererek ürününü geliştirdi. Onlara değer verdikleri ve rakiplerinin sağlamadığı
faydaları sağladı.
Wayne Hampton şirketinin sunduğu ürün ve hizmetleri bütün bir paket olarak görüyordu. En
başarılı girişimciler genelde bunu yapar. Bu modülde aşağıdakileri yaparak ürünlerinizi veya
hizmetlerinizi güçlendirme yollarını ele alma şansı bulacaksınız:
•

Pazar ihtiyaçlarını baz alarak ürünlerinizi/hizmetlerinizi geliştirmek.

•

Ürünlerinizi/hizmetlerinizi rakiplerden ve düzenleyici uyum eksikliklerinden korumak.

•

Stratejik üstünlük elde edecek şekilde ürünlerinizi/hizmetlerinizi fiyatlandırmak.
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Ürünün/Hizmetin
Güçlendirilmesi
Ürünlerin/Hizmetlerin Geliştirilmesi
Ürünlerin/Hizmetlerin Korunması
Ürünlerin/Hizmetlerin
Fiyatlandırılması

Pazar İhtiyaçlarına Göre Ürün/Hizmet Geliştirilmesi
Ürünlerinizi ve hizmetlerinizi güncelleştirmek için düşünülebilecek pek çok yol
vardır. Bunların hepsi pazarınız için doğru değerin üretilmesi çevresinde döner.
Mevcut pazarınızı hedefleyebilirsiniz ya da yeni bir müşteri grubu bulunan
tamamen yeni bir pazara yönelebilirsiniz. Modül 2’den hatırlayacağınız gibi mevcut
birçok taktik bulunuyor.

Mevcut Ürün/Hizmet
Mevcut
Pazar

Pazara Yayılma
Ürün/Hizmetteki Gelişmeler

Ürün ve hizmet özellikleri az veya fazla oranda
değişebilir. Vurgulanan faydalar yeni müşterilerin
çekilmesi veya mevcut müşterilerin yaptığı alımların
arttırılması yönünde değişebilir.

Örnek

Örnek
Arm ve Hammer® pişirmenin yanında diğer faydalarını
da vurguladığında daha fazla kabartma tozu satmaya
başladı: daha temiz, koku giderici, diş temizleyici ve
mide asidi giderici.

Yeni Pazar

Pazarı Genişletme
Ürün/Hizmetteki Gelişmeler
Ürün ve hizmet özellikleri az veya fazla
oranda değişebilir. Vurgulanan faydalar yeni
müşterilerin çekilmesi yönünde değişebilir.

Eğitim programları sunan bir danışmanlık şirketi birebir
eğitim seansları sunarak hizmetlerini genişletti. Bu kişiye
özel eğitim hem yeni müşterilerin hem de bu yeni birebir
yardımdan faydalanmak isteyen katılımcıların dikkatini
çekti.

Yeni Ürün Geliştirme
Ürün/Hizmetteki Gelişmeler
Mevcut kategorilerin dışında yeni ürünler ve/
veya hizmetler geliştirilir ve yepyeni bir müşteri
grubuna yeni bir takım faydalar vurgulanır.
Örnek

Örnek
Küçük kamyonet imalatçıları pazarlarını geleneksel
kamyonet pazarından (çiftlik ve inşaat çalışanları)
üniversite öğrencileri ve şehir sakinlerine genişletirken
birçok değişik faydanın altını çizdiler.
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Yeni Ürün/Hizmet
Ürün/Hizmet Grubu Genişlemesi
Ürün/Hizmetteki Gelişmeler
Yeni müşterilerin çekilmesi veya mevcut
müşterilerin alımlarının arttırılması için farklı
özelliklerin ilave edilmesi ile aynı pazar için yeni
ürünler ve/veya hizmetler geliştirilir.

İlk başlarda bilgisayarları ile tanınan Apple®, iPod® ile
kişiselleştirilmiş, taşınabilir müzik vadeden ve müzik indirmek
için kullanımı kolay bir çevrimiçi mağaza olan iTunes®’u sunan
yepyeni bir ürün grubu geliştirdi. Bu müşterilerden çoğunun ise
hiçbir zaman bir Apple bilgisayarı olmadı.
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S. 156’daki örneklerde fark etmiş olabileceğiniz gibi her açıklamada faydalar ve özellikler
terimleri öne çıkmaktaydı. Bu ayrım bir ürün veya hizmetin geliştirilmesinde ve pazarlanmasında
önemli bir kavramdır. Özellikler ürün veya hizmetinizin sahip olduğu vasıflardır. Örneğin bazı
fırınlarda kendi kendini temizleme, ısıtma cepleri veya konveksiyon kabiliyeti gibi özellikleri
içerir.
Faydalar müşterilerin ürün veya hizmeti satın alma nedenleridir. Mesela bazı fırınların müşteriler
için faydaları güvenliği, kullanım kolaylığını, satın alınabilirliği veya –paslanmaz çelik gövde
sunan fırınların çoğu için—prestiji içerir.
Aynı ürünler gibi hizmetler de farklı özellik ve faydaları ile birbirlerinden ayrılırlar, yine de bu
farklılıklar potansiyel müşteriler için her zaman çok belirgin olmayabilir. Bir inşaat taşeronu
usta boyacıları kullanırken diğeri boyama işi için işçileri kullanabilir. Her ikisi de size boya işini
yaptığını söyleyecektir, fakat birinde usta boyacılar (bir özellik) vardır ve daha iyi görünen boya
işçiliği üretir (belirgin bir fayda).
Her ürün veya hizmetin bir amacı vardır. Örneğin bir fırının amacı ham yiyeceği pişirmekken tüm
fırınlar aynı özellik ve faydalara sahip değildir.
Bir ürün veya hizmetin benzersizliği onu rekabetten ayırabilir. Özellikler bir ürün veya hizmetin
yeterliliğini aktarabilirler. Fakat özellikler yalnızca müşteriler bu belirli özelliklere değer
verdiğinde değerlidirler. Müşterilerin değer vererek fayda olarak algılayacağı özelliklere sahip
ürün veya hizmetler sunmalısınız. Pazarlama ve satış çalışmalarında faydaların altını çizerek
satışlarınızı ve karlılığınızı arttırabilirsiniz.
Müşterilerin ancak çözmeleri gereken bir sorun ya da karşılamaları gereken bir ihtiyaçları olması
durumunda ürün ve hizmetleri satın aldıklarını unutmamanız gerekir. Bilinçli veya bilinçsiz olarak
müşterileriniz her zaman şu soruyu soracaktır, ‘’Bana ne faydası var?’’. Ürün ve hizmetleriniz
sorunları çözmek ve ihtiyaçları gidermek zorundadır, aksi halde başarılı olmazlar.
Sonuç olarak faydaların müşterileriniz için özelliklerden daha önemli olduğunu öğrendiğinize
göre ürünlerinizin ve hizmetlerinizin sağladığı faydaları anlamanız, bu faydaları satış
çalışmalarınızda vurgulamanız ve müşterileriniz yeni veya ek faydalar talep ettiğinde ürünlerinizi
ve hizmetlerinizi güncellemeniz gerekecektir.
Otomotiv imalatçılarının nasıl reklam yaptıklarını ele alın. Bir mini-van satmak için aracın ana
hatlarını veya taşıma kapasitesini vurgulamazlar. Çocuklarını, spor aletlerini ve oyuncaklarını
aracın içine taşıyan mutlu aile görüntüleri gösterirler. Özelliklerin üzerindeki ve ötesindeki
faydaları vurgularlar. Aşağıda özelliklerin ötesindeki faydaları vurgulayan bazı örnekleri
görebilirsiniz:

•

Orta ölçekli işletmelere yer sağlayıcılık çözümleri sunan bir internet sitesi alışveriş sepeti
yazılımı satıcısı, bir internet sitesini idame ettirmek zorunda olmamanın kolaylığını ve
kazandıracağı zamanı vurgulayabilir. Bu, yazılım değil rahatlık satmaktır.

•

Bir halı şirketi, halılarının güzel dekore edilmiş ortamlar yaratmaya nasıl yardım ettiğini
tasvir edebilirse daha başarılı olabilir. Bir yığın halı numunesi veya bir dokuma özellikleri
listesi yerine güzel dekore edilmiş oda resimleri daha faydalı olabilir.

•

Bir danışmanlık şirketi pazarlama çalışmalarına danışmanlık yöntemlerine değil de son
ürününü –geliştirilmiş performans ve artan karlar—vurgu yaparak odaklanabilir. Bu
şirket danışmanlık değil karlılık satmaktadır.

•

Bir bilgisayar yazıcısı imalatçısı güvenilirlik veya kaliteden çok, daha az sorun ve daha az
vakit kaybına vurgu yapabilir. Yazıcıları ve kaliteyi değil, kullanım kolaylığını satmaktadır.

•

Bir som balığı satıcısı som balığı yemenin faydalarına vurgu yapabilir. Balık değil sağlık
satmaktadır.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

CHAPTER 5 157

Eyleme Geçmek

A

DE

ST

RT

Ürünün/Hizmetin Güçlendirilmesi

A

5
U P YO U R

I

Özellikler En Çok Ne Zaman Önemlidir?
Özellikler her zaman önemlidir, çünkü ürün veya hizmetinizin müşteriye sağlayacağı faydalar
konusunda ipucu verirler. Genellikle faydalar özelliklerden daha önemli olsa da, asıl farkı
özelliklerin yarattığı zamanlar da olmaktadır.
• Bir kategori içindeki tüm ürünler aynı temel faydaları sağladığında, benzersiz bir özellik
rekabet üstünlüğü getirebilir. Örneğin, taşınabilir kaset ve cd çalarların hepsi kaset veya
cd çalarken, tüketicinin istediği fayda minimum olduğunda dahi bas yükselticili bir kaset,
cd çalar göze çarpar. Diğer bir örnek ise, tüm liderlik danışmanlarının benzer performans
geliştirme getirilerinden bahsederken, çevrimiçi teşhis koyma araçlarını geliştiren
danışmanların çalışmalarını rakiplerinden ayırt edilir hale getirmesidir.

Püf Noktası
Ürün veya hizmetinizin
müşterilere sağladığı faydaları
aktarmaya odaklanın. Özellikleri
zaten kolaylıkla göreceklerdir,
faydalar ise o kadar açık
olmayabilir. bvious.

• Ürün ve hizmetler rakiplerinki ile kolay bir şekilde kıyaslanabilir olduğunda—
internetin oldukça kolay hale getirdiği gibi—müşteriler de en çok özelliklere
sahip ürünleri ve hizmetleri seçebilmektedir. Böylece cep telefonlarının çoğu
müşterilerine aynı genel iletişim faydalarını sağlarken, hangi cep telefonunu
alacağını düşünen bir kişi, rakiplerin telefonunda olmayan bir özelliğe sahip
olan telefonu almayı tercih edebilir. Mesela, bir telefonda Bluetooth özelliği
varsa ve diğerinde yoksa müşteriler Bluetooth’un ne olduğunu bilmeseler
bile, bu ekstra özelliğe sahip modeli almayı tercih edecektir, bunun sebebi
ise bağlanabilirliğin önemli olması değil, özellik gruplarının kolay bir şekilde
karşılaştırılabilir olmasıdır.

Özellikleri ve faydaları birbirinden ayırt edebilmek, Eylem Adımı 5.1’de üzerinde çalışacağınız
Ürün/Hizmet Planınızın bir parçası olacak. Sonraki modülde bu bilgiyi pazarlama mesajlarınıza
yanıt verme potansiyeli en çok olan müşterilere bu özellikleri ve faydaları nasıl ileteceğinizi
planlarken kullanacaksınız.

Müşterileriniz Sizde Rekabet Üstünlüğü Olarak Neyi Görüyor?

Modül 3’te rekabet üstünlüklerinizi ana hatları ile ortaya koymanız istenmişti. Avantajlarınızı
kendi açınızdan doğal bir şekilde tanımlandırmış olabilirsiniz. Ancak müşterilerinizin iyi ya da
kötü sizden farklı algılayış biçimleri vardır. Kendinizi endüstrideki en hizmet-odaklı şirket olarak
düşünün, ancak müşteriler sizden seçkin imajınızdan ötürü alım yapacaktır. Eğer bunu
bilmiyorsanız, sizi başarılı kılan bir hususu değiştirmekle yükümlüsünüzdür, ya da konumunuzu
güçlendirecek fırsatları göremeyebilirsiniz.
Levi’s® kotlarının ve Dockers®’ın üreticisi Levi Strauss & Co.®, bir keresinde bir müşteri anketinden
ve bazı seçilmiş müşterilerle yapılan ve videoya alınan görüşmelerden oldukça etkilenmişti.
Müşterileri zayıf dağıtım ağından ve hizmetten hoşnut değildi. Sonuç olarak büyük değişiklikler
yapıldı. Birincisi, müşterilerinin onlardan alma sebebi marka egemenlikleriydi. İkincisi,
müşterilere benzer marka gücüyle daha üstün müşteri hizmeti sunan rakiplerine kaybetme
tehlikesi ile karşı karşıyaydılar.
Şirketiniz şunları yaptığında bir rekabet üstünlüğü kuracaktır:
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•

Müşterileri tarafından değerli bulunan ürünleri ve hizmetleri sunduğunda.

•

Kendisini pazardaki rakiplerinden farklılaştırdığında.

•

Diğerlerinin taklit etmesinin kolay olmadığı uzmanlıkları, süreçleri ve formülleri
kullandığında.
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sürüden farklı olmak

Dallas’ta bulunan ve egzotik kuşlar için yüksek kaliteli kafesler üreten Avian Adventures®’ın kurucusu
Carol Frank’e göre ‘’Rakiplerinizden daha iyi veya farklı değilseniz vakit kaybediyorsunuz demektir.’’
Bir evcil hayvan dükkanı alıp yıllarca kuş ürünleri sattıktan sonra Frank daha iyi bir kuş kafesine olan
ihtiyacı gördü. Rakipleri ile karıştırılmayacak eşsiz bir tasarım yaratmak için peyzaj mimarlığında
master derecesi olan ve Dallas Hayvanat Bahçesi’nde uzun yıllar çalışmış olan kuşlardan sorumlu bir
hayvanat bahçesi görevlisini işe aldı.
Ocak 1996’da iş hayatına başlamış olan Avian Adventures bugün yıllık 2 milyon dolardan fazla gelir
elde ediyor.
Kaynak: “Yaptığım Gibi Değil, Dediğim Gibi Yapın!: İş Dünyasında Başarılı İnsanların Hatalarından
Dersler Çıkarmak,’’ Carol Frank (Entrepreneurial Adventures, Mart 2005).

Müşterileriniz İçin Neyin Değerli Olduğunu Öğrenmek
Ürünlerinizin ve hizmetlerinizin geliştirilmesi kafanızdaki genel strateji ve
müşterilerinizin en iyi şekilde anlaşılması ile gerçekleştirilmelidir. Bunu
yapmak için müşterilerinizin—ve potansiyel yeni müşterilerinizin—nelere
Bir müşterinin yaptığınız
değer verdiğini öğrenmeniz gerekir. Önceki satın alma alışkanlıkları size
araştırmaya katılmasını teşvik
ipuçları verecektir, ancak müşterileriniz hakkında bilgi sahibi olmak için
etmek için katılım karşılığı olarak
elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekir. Onlarla konuşun. Anketler
onlar için değerli olan bir şey
düzenleyin. Görüşmeler yapın. Onlar hakkında okuyun. Onlarla vakit
sunun.
geçirin. Odak grupları düzenleyin. Onlara prototipler göstererek tepkilerini
sorun. Sorulacak en güzel sorulardan biri ‘’Neden diğerleri yerine bizim ürün ve hizmetlerimizi
alıyorsunuz?’’ olacaktır.

Püf Noktası

Aynı zamanda önceki müşterilerinizi ve müşteri olmayan bağlantılarınızı da unutmayın. Önceki
müşterileriniz, yaptığınız değişiklikler sonucu veya sizde olmayan bir şeyi sunduğu için bir
rakibinize gitmiş olabilir. Mevcut müşterilerinize baktığınızda yanıltıcı sonuçlar alabilirsiniz.
Örneğin önceden çay satmamış olan bir kahve dükkanı, yalnızca kahve tiryakisi olan
müşterilerine anket düzenleyerek çay içicileri pazarı hakkında çok fazla bilgi elde edemeyebilir.
Sonuç olarak, herkesi memnun edemeyeceğinizi ve etmeye çalışmamanız gerektiğini
hatırlamanız önemlidir. Müşterilerinizin büyük çoğunluğundan aynı mesajları almadıkça
kolayca değişikliklere gitmeyin.
Müşterilerinizin sunduğunuz ürün ve hizmetlerle ilgili olarak en çok neyi değerli bulduğu
üzerinde düşünmek için aşağıdaki çizelgeyi kullanın.
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Müşterileri Teşvik Edici Unsurlar

Müşterileri ürünlerinizi veya hizmetlerinizi satın almaya teşvik eden, bunlardan elde etmeyi
düşündükleri faydalardır. Faydalar sorunların çözülmesine ya da sadece müşterilerin arzularının
yerine getirilmesine yardımcı olurlar. Müşterilerinizin ihtiyaçlarını ve isteklerini ele alın.
Müşterilerinizi etkileyeceğini düşündüğünüz teşvik edici unsurların yanına bir onay işareti koyun.
Örnek Eylemler
TASARRUF ETME…

Örnek Teşvik Unsurları
 Zaman

 Para

 Enerji

 Alan

KORUMA…

 Yatırımı

 Kendini

 Çalışanları

 Mal-mülkü

 Parayı

AZALTMA…

 Yatırımı

 Endişeyi

 Giderleri

 Rekabeti

 Riski

 Memnuniyeti

 Karı

 Güven Duygusunu

 Rahatlığı

 Keyfi

 Müşteri
İlişkilerini

 Çalışanlarla
İlişkileri

ARTTIRMA…

GELİŞTİRME…
 Gelirleri
 İmajı
 Statüyü
								
KAZANMA…
 Para
				

 Memnun
Müşteri

 Sıkıntıyı

 İyi İzlenimler

Belirli Müşteriyi Teşvik Unsurları
Yanıtlar üretmenize yardımcı olması açısından yukarıda listelenmiş genel kategorileri kullanın.
Müşterilerimin ürünlerimden ve hizmetlerimden nihai olarak beklediği nedir?

Ürünlerim ve hizmetlerim müşterilerimin ihtiyaçlarını özellikle hangi yollarla karşılıyor?

Ürünlerim ve hizmetlerimde müşterilerimin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaları için hangi
değişiklikleri yapabilirim?
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Ürün/Hizmet Yaşam Döngüsü
İşletmeler belirli aşamalardan geçerken ürün ve hizmetler de aynı şekilde aşamalardan geçer.
Ürün veya hizmet yaşam döngüsü ürün veya hizmetin ne kadar süre pazarlanabilir olduğu ile
belirlenir. Her gün daha çok cep telefonunun satın alınması ile ev telefonunun yaşam döngüsü
sonuna yaklaşmaktadır. Tablet bilgisayarlar her gün daha çok insanın bu ürünü denemesi ile
büyüme aşamasına giriş yapmaktadır.
Bir ürün veya hizmetin içinden geçebileceği ortak aşamalar giriş, büyüme, olgunluk ve düşüş ya
da yenilik aşamalarıdır.
Giriş aşaması—Bu aşamada karlar düşüktür
çünkü araştırma ve geliştirme, üretim ve pazarlama
maliyetleri yüksektir. Bu aşamada geliştirme ve
başlangıç maliyetlerinin bir kısmını karşılayabilmek
için ürün veya hizmet için belirlenen fiyatlar yüksek
tutulur. Örneğin, şu anda 50 dolardan satın alınabilen
mikrodalga fırınların fiyatı piyasaya ilk sunulduklarında
2000 ile 3000 dolar arasındaydı. Bu aşamada pazarın
ürün ve hizmetlerinize vereceği tepkiyi yakından
takip etmek isteyecek ve değişiklik yapmaya hazırlıklı
olacaksınız. Bazen çok sayıda ürün ve hizmet
uyarlaması ile denemeler yapmak bu ilk aşamalarda neyin iş yapabileceğini görmeye yardımcı
olur.
Büyüme Aşaması—Genellikle ürüne talep arttıkça satışlar da artar. Nakit akışı gelişir ve
karlar zirve noktasına gelir. Sabit kıymetler geliştirildikçe yapılara ve gelişimi destekleyen
ürün ve hizmetlere olan talep artar. Rekabetin ilerisinde kalmak için düzenlemeler yapın.
Artan satışlardan elde ettiğiniz nakiti ürün ve hizmetlerinizin geliştirilmesinde kullanın.
Olgunluk Aşaması—Satışlar yükselmeye devam edebilir veya sabit seyredebilir. Rekabet
amacıyla fiyatlar sürekli düşürüldüğünden karlar da düşer. Yine de satışlardan büyük miktarlarda
nakit girişi elde edilir. Trendleri tespit etmek için pazar araştırması yapın. Araştırma ve
geliştirmeye yatırım yapın. Ürün veya hizmetinizi gelmekte olan yeni trendlere adapte edin. Yeni
pazarlarda yeni fırsatların ve yeni ürünlerin arayışı içine girmezseniz, sonrasında gelecek olan
düşüş aşaması sizi artık satmayan ürün ve hizmetler ile baş başa bırakacaktır.
Düşüş veya Yenilik Aşaması— Fiyatlar düşmeye devam etse dahi satışlardaki düşüş hızlanır. Bu
aşamada karlar son derece düşüktür, ancak ürün veya hizmet yaşamı süresince yeterli miktarda
nakit üretmiştir. Bir ürün veya hizmet bu aşamaya geldiğinde, çoğu girişimci onu yeni bir
özellik veya fayda ile piyasaya tekrar sunar. Bir çubuk şekerin boyunu basitçe üçte biri oranında
arttırmak yaşam döngüsünü baştan başlatabilir. Ürün veya hizmetinizde veya onu pazarlama
şeklinizde değişiklikler yapmayı düşünün. Kayıplar satışlardan gelen nakit akışını kemirmeye
başlamadan önce o ürün veya hizmetten vazgeçmeye karar verebilirsiniz.
Ürünlerinizin veya hizmetlerinizin yaşam döngülerinin hangi noktasında olduklarını bilmek,
onları 1 ve 3. Modüllerde geliştirdiğiniz vizyon ve strateji ile aynı doğrultuda tutmak için
yapılması gereken düzenlemeleri ve ayarlamaları belirlemenize yardımcı olacaktır.
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Ürünün/Hizmetin Geliştirilmesi İçin Fikir Üretmek
Yukarıdaki pazar ihtiyaçları, özellikler ve faydalar, rekabet üstünlüğü ve ürün yaşam döngüsü
üzerine yazılanları okuduğunuza göre şimdi sizi mevcut uygulamalarınızın ötesine geçirebilecek
yollar bulmak için hepsini bir araya getirerek fikir üretmeye başlayabilirsiniz. Önceki modüllerde
bir veya iki büyüme stratejisi üzerinde çoktan karar kılmış olabilirsiniz. Bu çizelge stratejilerinizi
nasıl gerçekleştireceğinizin detaylarına odaklanabilmeniz için size bir fırsat vermektedir.
Ürün veya hizmetinizin özelliklerinde ne gibi değişiklikler yapabilirsiniz veya faydalarından
bahsederken vurgu yaptığınız hangi unsurları değiştirebilirsiniz? Aşağıdaki çizelgeye fikirlerinizi
yazın.

c
-

Ürün/Hizmet Fikirleri
Mevcut Ürün/Hizmet

Yeni Ürün/Hizmet

Mevcut
Pazar

Pazara Yayılma
Ele Alınacak Fikirler

Ürün Grubunu Genişletme
Ele Alınacak Fikirler

Yeni
Pazar

Pazarı Genişletme
Ele Alınacak Fikirler

Yeni Ürün Geliştirme
Ele Alınacak Fikirler

Sıraladığınız fikirlerden hangi ikisi veya üçü gelecek altı ay veya sonrası için üzerinde düşünülmeye değer?
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Temel Yetkinliklerinizin Dışına Çıkmayın
Bir temel yetkinlik işletmenize rekabet üstünlüğü kazandırabilecek bir kabiliyet olduğundan temel
yetkinliğiniz aynı zamanda dahilinde sunulacak ürün ve hizmetlerin tercih edilmesi mantıklı olacaktır.
Modül 3 Stratejik Kararların Alınmasında Eylem Adımı 3.1’de şirketinizin temel yetkinliklerini ana hatları
ile ortaya koymuştunuz.
Zamandan zamana müşterileriniz üzerine düşündükçe karşınıza yeni ürün veya hizmetleri içeren
fırsatlar ya da bunların sayısını indirecek düzenlemeler çıkacaktır. Bunlardan bazıları şirketinizin temel
yetkinliklerini içerirken, bazıları ise açık bir şekilde gücünüzün ötesinde olacaktır. Temel yetkinlikleriniz
dahilindeki fırsatların üzerinde durmak daha mantıklı olsa da, temel yetkinlikleriniz dışındakiler de
dikkate alınmaya değer olabilir.
Bazen şirketler kabiliyetlerini zorlayarak çığır açan ürün veya hizmetler ortaya koyabilirler. Şirketler
bazen de ayakta kalabilmek için kabiliyetlerinin ötesine geçmek zorunda kalabilirler. Microsoft’un
başlarda internet-tarama teknolojilerini oluşturmada sınırlı yetkinliği bulunuyordu ve internet
Netscape’in hakimiyetindeydi. Pazar internete bağlanabilirlik yolunda hızla ilerlerken ikinci sırada
kalmanın rekabet açısından tehlikesinin farkına varan Microsoft, Internet Explorer®’ı yaratabilmek
için büyük miktarda araştırma geliştirme yatırımı yaptı, bu da sonuçta yüzde 95’lik bir pazar payı ile
internete hakim olmasının yolunu açtı.
Microsoft’un çılgın başarısı sizi temel yetkinliklerinizin ötesine geçmeniz konusunda teşvik etse de
dikkatli olmanız gerekir. Microsoft’un bahsedilen zamanda bankada 20 milyar doları bulunuyordu. Yeni
bir takım temel yetkinlikler oluşturmayı karşılayabilecek durumdaydılar. Çoğu girişimci şirketin böyle
bir lüksü olmaz. Diğer taraftan, kendinizi modası geçmekte olan bir endüstri içinde bulursanız, esaslı
bir değişim yapmaya zorlanmanız da mümkün.
Bir mühendislik teknolojisi girişimcisi liderlik ile ilgili teorilerini mevcut pazarı dışında paylaşmak ister
ve mevcut danışmanlık işinin yanında ikinci bir iş olarak teknoloji liderliği hakkında bir dergi çıkarma
imkanını keşfeder. Keşif araştırması sırasında dergilerin bilgi verme amacından çok reklam verme ve
pazarlama –temel yetkinlikleri dışındaki alanlar-- üzerine yoğunlaştığını anlar ve en iyi bildiği şeye bağlı
kalmaya karar verir.

c
-

		

Ürün/Hizmet Geliştirmeye Başlamadan Önce İnceleme Yapmak

Mevcut pazarlar için yeni ürünler/hizmetler veya yeni pazarlar için yeni ürünler/hizmetler aramaya
başlamadan önce aşağıdaki soruları cevaplayın.Bu sorular yeni bir ürün/hizmet geliştirmeye yatırım
yapmanın stratejik ve taktiksel artılarını ve eksilerini göz önünde bulundurmanızda size yardımcı olacaktır.
Mevcut durumunuzu en iyi biçimde açıklayan cevabı yuvarlak içine alın
Müşteri talebini karşılamak için yeni bir ürün/hizmet eklemek genel vizyonum açısından uygun mu?

Evet

Belki

Hayır

Yeni bir ürün/hizmet var olan örgütsel yapıma uyacak mı?

Evet

Belki

Hayır

ilişkin uygulamalarıma ayna tutacak mı?

Evet

Belki

Hayır

Yeni ürün/hizmet ile ilgili araştırma şu anda mevcut mu, böylece geliştirme hemen başlayabilir mi?

Evet

Belki

Hayır

Yeni ürün/hizmet için de aynı kar marjı geçerli olacak mı?

Evet

Belki

Hayır

Yeni ürün/hizmete ilişkin günlük uygulamalar var olan ürün/hizmet gruplarıma

Bu sorulara verilen evet cevapları mevcut kabiliyetlerinize ve yeni geliştirdiğiniz iş stratejinize uyabilecek
yeni ürün/hizmetleri tanımlamaktadır.
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Ürününüzün/Hizmetinizin Korunması

Ürününüzün/
Hizmetinizin
Güçlendirilmesi
Ürünlerin/Hizmetlerin Geliştirilmesi
Ürünlerin/Hizmetlerin Korunması
Ürünlerin/Hizmetlerin Fiyatlandırılması

		

Bir girişimci olmak, değeri olan bir şeyi ortaya çıkardığınız anlamına gelir.
Örneğin; öncelikle ahşabı boya ile koruma altına almadan ahşap bir ev inşa
etme zahmetine girişmezsiniz—ve bu bir zaman, alın teri ve para yatırımından
çok daha fazlasıdır. Çoğu girişimci inşaatçılardan çok ebeveynler gibi hisseder.
Bir ebeveyn olarak çocuklarınızı korumak ve beslemek için elinizden gelen
her şeyi yaparsınız. Çocuklarınızın sokakta oynamasına ya da yabancılar ile
dolaşmasına izin vermezsiniz. Onları tüm kalbiniz ve ruhunuzla korursunuz. Bir
girişimcinin işi de aynı tür bir korunmayı hak eder ve buna ihtiyaç duyar.
Bu kısım işinizi korumak ve devlet düzenlemelerine uymak için yapmanız
gereken pek çok şeyi açıklamaktadır.

Fikri Mülkiyetinizi Tanımlayın ve Koruyun
Taklit edilmesi zor olan uzmanlıklar, süreçler ve formüller geliştirerek şirketiniz için bir rekabet
üstünlüğü yaratabilirsiniz. Bu fikri mülkiyet hakları sadece patent ve ticari markalardan çok daha
fazlasını içerebilir. İş yapma şeklinize ilişkin belirli yönleriniz bir rekabet üstünlüğü yaratabilir.
Ürününüz, hizmetiniz ile birlikte onları hayata geçirmek için kullanılan uzmanlık, süreç ve formüller
korunduğunda bu üstünlük daha fazla karlılık elde etmenizi sağlayabilir.
Fikri mülkiyeti aynı zamanda şirketinizin değerini arttırmak için de kullanabilirsiniz. Örneğin,
stratejilerden biri rakiplerinizin aynı teknolojiyi bir süre boyunca kullanmasını engellemek amacıyla
buluşlarınıza patent almak olabilir. Marka oluşturma genellikle ürün veya hizmetinizi değerini
arttırarak büyük ve sadık bir müşteri tabanı geliştirir. Logolar, etiket başlıkları, paketleme, imaj
gibi ticaret ve hizmet işaretleri ürün ve hizmetlerdeki gelişmelerle birlikte şirketiniz için bir değer
yaratmak üzere birleşirler.
Aşağıdaki kısım fikri mülkiyete kısa ve genel bir bakış sağlamaktadır. Daha fazla bilgi için s. 186189’daki Fikri Mülkiyetin Korunmasına Yakından Bir Bakış’ı okuyun.
Fikri mülkiyet üç şekilde bulunur: patentler, markalar, telif hakları ve ticaret sırları gibi yasal
mülkiyetler; çalışanların bilgi ve becerileri gibi insanla ilgili mülkiyetler ve müşteriler, tedarikçiler,
bağımsız taşeronlar ve danışmanlar gibi ilişkisel mülkiyetler.

Yasal Koruma
Fikri mülkiyetin korunması büyüme, değer ve şirketinizin istikrarı açısından son derece
önemlidir. Ancak bu tek seferlik bir durum değildir. Yalnızca bir ticaret markasının kaydını
Haklarını savunmayan bir
yaptırarak, bir telif hakkını dosyalayarak ya da bir patent elde ederek bu işin bittiğini
şirket kaybolacaktır.
düşünemezsiniz. Fikri mülkiyetinizi güvence altına almanız ve alanınızı ihlal eden rakiplere
göz dağı vermeniz gerekir. Fikri mülkiyetler bir kez kanunen koruma altına alındığında, şirket
haklarını sıkı bir şekilde korumalı ve sürdürmelidir. Bir şirket başkalarının kendi ticaret markalarını
veya telif haklarını kullanmasına ya da yasal dayanak olmaksızın patent haklarına tecavüz etmesine
izin verdiğinde, fikri mülkiyeti elinden çıkıp kamusal alana geçebilir ve kamu mülkiyeti haline
gelebilir.

Püf Noktası

Başarı fikri mülkiyeti tek başına saf dışı bırakabilir. Bir isim o kadar yaygın hale gelebilir ki, o ürün
veya hizmete ilişkin genel bir anlam kazanır. Örneğin Kleenex®, Xerox® ve Ketchup® marka isimleri,
tek bir marka olmaktan çok ürün çeşitleri ile eşanlamlı hale gelmişlerdir. Ne yazık ki fikri mülkiyet
haklarını korumak zaman ve paraya mal olur, ancak bu hakların savunulması işletmeniz açısından
değerlerinin korunmasını sağlayan bir esastır. Patentler, ticaret markaları ve diğer hukuki araçlar
hakkında daha fazla bilgi için s. 186-189’daki Fikri Mülkiyetin Korunmasına Yakından Bir Bakış’ı
okuyun.
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İnsan Öğelerinin Korunması
Girişimciler çoğu zaman en değerli varlıklarının çalışanları olduğunu söylerler. Tabii ki
çalışanlarınız bilançonuzda aktif olarak görünmezler ve sizin veya şirketinizin mülkiyetinde
değildirler. Ama yine de bir rekabet üstünlüğü yaratılması için işletmenin en kritik yönü
olabilirler. Çalışanlar bir ürün veya hizmet üretmek için bir tarifi, işlemi veya formülü kullanırlar.
Bu bilgiler şirketiniz dışındakilerin tam olarak aynı tarifi, işlemi ve formülü kullanmalarına karşı
koruma altına alınabilir İşletmenizi kilit çalışanlarınızı ve dolayısıyla sahip olabilecekleri bilgileri
kaybetmeye karşı da koruyabilirsiniz. .
Kilit çalışanlarınızı ve sahip oldukları bilgileri kaybetmeye karşı nasıl bir koruma sağlarsınız?
Çalışanlarınızın çoğu şirketinizin başarısının sürekliliği açısından son derece önemli olan
bilgiler geliştirecektir. İşe alım sözleşmelerinde rekabet etmeme ve ifşa etmeme hükümlerini
kullanmalısınız. Tabii ki kanunlar, size yalnızca şirketten ayrıldıktan sonraki belirli bir dönem için
(genellikle bir yıl civarı) çalışanlarınızın faaliyetlerini sınırlandırma imkanı verecektir. Yaşamlarını
sürdürmek için sahip oldukları kabiliyetleri ellerinden almak adil olmayacaktır.
Yasal seçenekler mevcut tek korunma yolu değil tabii ki. Saygı duyulan bir işveren olarak, kilit
çalışanlarınızla güvene dayalı ilişkiler geliştirerek ve kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olarak
da önemli oranda korunma sağlayabilirsiniz.

7

c

Korunmak için plan yap

Carol Frank’in en iyi müşterilerinden biri Frank’in en büyük rakiplerinden birinin kendilerine Avian
Adventures kuş kafeslerini satmaya çalıştığını söylemek için aradığından Frank buz kesildi—ve bu
kesinlikle bir hata olmalıydı. Müşterinin açıkladığına göre Frank’in rakibi bir imalatçı ile Avian
Adventures kafeslerini üretmek için anlaşma yapmıştı.
İlk başta imalatçı kızmıştı, ancak Frank sonrasında kendine kızdı çünkü kafes tasarımının patentini
almak için gerekli zamanı ve parayı harcamamıştı.’’Fikri sermayem çalınmıştı ve bunun önüne
geçebilirdim,’’ diyor Frank.

İlişkisel Koruma
Sizin ve çalışanlarınızın müşterileriniz, tedarikçileriniz, bağımsız taşeronlarınız ve danışmanlarınız
ile olan ilişkilerinizin hepsi bir fikri mülkiyet türüdür. Bu ilişkiler ve bu müşterilerin, tedarikçilerin
ve diğerlerinin nasıl çalıştığına ilişkin bilgiler zamanla oluşmuştur ve oldukça değerlidir. Fikri
mülkiyet–belki çalışanlarınızın aklı dışında hiçbir yerde kayıtlı olmayan-- bilgiden oluştuğuna
göre bunun rakiplerinizin eline geçmemesi gerekir. Onu bir yere kilitleyemezsiniz ya da
dosyalayıp kaldıramazsınız. Çalışanlarınızın bunu ifşa etmesini veya sizinle rekabet etmek için
kullanmasını önlemelisiniz.
Şirketinizi çalışanlarınızın gizli bilgileri paylaşmasından korumak için tüm çalışanlarınızın,
sizinle çalışmaları esnasında veya sonrasında onlara belirli bilgileri ifşa etmelerini ya da
kendileri veya rakipleriniz için size karşı çalışmalarını engelleyen bir ifşa etmeme ve rekabet
etmeme sözleşmesi imzalamalarını isteyeceksiniz. Bu tarz sözleşmeler bir işe alınma şartı olarak
çalışanlardan en kolay alınabilecek olanlardır. Çıkışlarında da yükümlülüklerini hatırlatmak üzere
onlarla görüşmeler yapabilirsiniz. Son çare olarak dava etme sözleşmelerini ihlal etmelerini
önleyebilir. Bu sözleşmeler kapsam ve zaman bakımından makul ve her zaman sizin avukatınız
tarafından yazılmış olmalıdır.
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Fikri Mülkiyetinizi Korumak

Talimatlar
Her işletmenin bir tür fikri mülkiyeti vardır. Fikri mülkiyet
öğelerine ilişkin aşağıdaki liste size işletmenizin fikri
mülkiyetini tanımlamanızda yardımcı olabilir.
1.	Bir rekabet avantajı sağlamak ve işinizde değer
oluşturmak için kullanacağınız öğelerin yanına birer
onay işareti koyun.
2. Eylem adımlarınızı sağdaki sütuna yazın



















Eylem Adımları
Şu anda şirketimin fikri mülkiyetini korumak adına
ne yapıyor olmalıyım?
Fikri mülkiyetinizi eksiksiz bir şekilde
korumuyorsanız aşağıdaki alana işinizi korumak
adına gelecek iki hafta içinde yapacağınız birkaç
şeyi yazın

İşletme adı
İşletme logosu
Ürün ambalajı
Tanıtım broşürleri
Fiyat listeleri
Şirket anteti
Ürün/Hizmet tasarımı
Faydalı işlem, makine, ürün veya bileşen
Bir nesnenin dekoratif görünümü
Ürünleri veya hizmeti tanımlayan kelime,
isim, aygıt veya sembol
Reklamlarda kullanılan slogan veya deyişler.
Müşteri listesi
Tedarikçi listesi
İmalat tekniği
Operasyon veya işlem sistemi
Diğer:
Diğer:

Fikri mülkiyetinizi korurken size yardımcı olması açısından genel ticaret avukatınızdan bir
fikri mülkiyet avukatı önermesini isteyin. Daha fazla bilgi için 186-189’daki Fikri Mülkiyetin
Korunmasına Yakından Bir Bakış’ı okuyun.

Kısıtlamalarınızın Üzerine Eğilin ve Yükümlülüklerinizi Azaltın

Püf Noktası
Gerçekçi bir şekilde bir
ürün veya hizmetin
onarılamaz kısıtlamaları
olduğunu tespit etmek bir
başarısızlık değildir, asıl
başarısızlık işletmenizin
bunlardan ötürü yok
olmasına izin vermektir.
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Fikri mülkiyetinizi korumaya ek olarak,dönemsel olarak işinizi korumanıza yardımcı olacak
başka bir unsuru gözden geçirmeniz gerekir—şirketinizin ürün imal edebilme, hizmet
götürebilme ve yeni ürün ve hizmetleri yaratabilme kabiliyeti.
Kısıtlamalar
Mevcut ürün veya hizmetlerinizdeki kısıtlamalar düzeltilebilir türde mi? Sorunları
gidermek için elinizde mevcut uzman veya personel bulunuyor mu? Yeni ürünlerde ne
gibi kısıtlamalar bulabilirsiniz? Eleme yapmak için yeterli kaynağınız var mı? İş stratejiniz
bu gibi kısıtlamalarla savaşmak için uygun adımları atmanızda size nasıl yardım ediyor?
İlave personel ve uzmanlık nereden gelecek. Bunlar işinize katılmak için nasıl ikna edilecek?
İlave bordro giderleri, yeni veya yeniden modellenmiş üretim tesislerinin maliyetleri, daha
fazla hammadde veya envanter giderleri, ya da işletmenizi bir büyüme ya da yenilenme
aşamasına taşımak için gerekli nakit ihtiyacı mali planınızda ne gibi etkilere yol açacak?

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

ST

A

5
A

RT

DE

Ürünün/Hizmetin Güçlendirilmesi

Eyleme Geçmek

U P YO U R

I

Tüm bu etkenler birbirleri ile ilişkilidir. Hiçbiri tek başına etkili olmaz. Sadece yeni ürünleri veya hizmetleri
tasarlamak yeterli olmayacaktır; bunların pazara sunulması ile işletmenizin tüm yönleri etkilenecektir ve
gerçekçi bir şekilde hesaplanarak planlanmaları gerekir.
Aspirinin Reye Sendromu’na yol açtığını, bu yüzden çocuklar ve gençler için zararlı olabileceğini öne süren
araştırmalar ilk ortaya çıktığında St. Joseph’s®’in Çocuk Aspirininin üretim müdürü olduğunuzu düşünün.
Bu tarz bir kısıtlamayı önceden kestirmek zor olabilse de potansiyel kısıtlamalar ve çözümleri üzerinde
fikir üreterek şansınızı arttırabilirsiniz. Tıbbi raporlar su yüzüne çıktığından beri ürün ana pazarını anında
kaybetmiş olsa da, 2000 yılında McNeil Pharmaceutical markayı satın aldı ve şu anda aspirinin pazardaki
konumunu yetişkinlerde kalp krizlerini engelleme yönünde yeniden belirliyor.
		Yükümlülükler
Başarılı girişimciler yükümlülükleri hakkında düşünürler, böylece üstesinden gelebilir veya etkilerini
azaltabilirler. Güvenilir danışmanlar yardımıyla yeni veya mevcut ürün veya hizmetlerinizden doğan
potansiyel yükümlülüklerinizi ele alın ve bunların üzerine eğilmek için stratejiler geliştirin. Bazı
durumlarda, yükümlülükler tasarımınız, üretiminiz, ambalajınız, etiketiniz ve ürün veya hizmetinizle ilgili
sağladığınız talimatlarınız yoluyla sınırlandırılabilir. Sigorta veya diğer risk paylaşım türlerini de ele alarak
üzerinizdeki yükümlülüğün değerlendirilmesi yoluyla bu risklerin işiniz üzerindeki etkisini en aza indirmek
isteyeceksiniz. Şu hususlar için yükümlü olabilirsiniz:
•
•
•
•
•
•

Kusurlu ürün tasarımı veya ambalajı.
Yetersiz ürün veya hizmet testi.
Ürünün kullanım amacı doğrultusunda güvenli bir şekilde kullanımının sağlanmaması.
Yanlış kullanıma karşı yeterli uyarının yapılmaması.
Çevreye zararlı olması.
Güvenlik ihlalleri.

Yükümlülükler ürün bazlı şirketlerle sınırlı değildir. Herhangi bir şirket—hizmet sağlayıcı, imalatçı,
toptancı, distribütör veya perakendeci—bir ürünün kullanımı ya da yanlış kullanımından
kaynaklanabilecek tüm yaralanma ve hasardan sorumlu tutulur. Hizmetler hukuk veya tıp gibi alanlarda
uzman değerlendirmeleri gerektiriyorsa hizmet şirketleri de risk altındadırlar. Hataları ya da performans
yetersizlikleri müşterilere derin ekonomik zararlar verebilecek olan taahhüt işi yapan işletmeler
ve tedarikçiler gibi diğer hizmet türleri de yükümlülük riskini paylaşırlar. Getirecekleri potansiyel
yükümlülükler bakımından her ürün ve hizmeti dikkatlice değerlendirin.
Potansiyel yükümlülüğü tanıma ile eşdeğer derecede önemli olan konulardan biri de size açılacak
potansiyel bir davaya karşı işinizi ve kişisel varlıklarınızı korumak için planlar yapmaktır. Modül 7’de
detayları ile açıklanan yasal yapı tercihi, kişisel varlıklarınız için esas korunmayı teşkil eder. İşletme
varlıkları, işletmenin sebep olduğu yaralanma veya hasarların sonucu olarak risk altına girebilir. Sigorta
ve risk değerlendirmesi ile önleme analizi işletmenizi çok büyük kayıplara karşı koruyabilir. Ticaret
birlikleri yükümlülük riski ve koruma bilgileri için iyi birer kaynaktır. Bu tip birlikler genellikle sigorta için
pazarlık yaparak en azından grup ücretleri elde ederler. Deneyimli bir avukata danışın ve ürün ve hizmet
yükümlülüklerinde hem açıklanan hem de ima edilen garantiler hakkında bilgi alın ve bunları anlayın.
En azından bir genel yükümlülük politikanız olması gerekir. İyi bir bağımsız sigorta acentesi veya risk
danışmanı belirli ihtiyaçlarınızı tanımlamanıza yardımcı olabilir.

Yeterli Üretim Tesislerinin Sağlanması
En büyük potansiyel pazara sahip en iyi ürün veya hizmet bile üretim kapasitesi olmadan uygulanabilir
değildir. Planlamanız mevcut üretim kabiliyetlerinizin tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi ile
başlamalıdır. S.13-14’deki İç Değerlendirme ve Eylem Acımı 1.1.’deki SWOT analizi, işletmenizin mevcut
yeterliliklerine ilişkin size bir fikir vermiştir. Üretimler ve tesisler hakkında ne tür güçlü ve zayıf yönler ile
fırsat veya tehditler açığa çıktı? Belki şu anki tesisiniz mevcut talebi karşılama açısından yetersiz. Belki de
kapasitesinin altında kullanılıyor. Üretim personeliniz kalite ve nicelik standartlarını karşılayabiliyor mu,
ya da daha iyi eğitimli veya daha yetenekli personel gerekiyor mu? Değişiklikler yapılmış ya da yeni ürün
veya hizmetlerinizi üretebilirler mi? Üretim ve tesis planlaması mevcut durumunuzun değerlendirilmesi ile
başlar ve sorunların çözülmesini ya da gelecekteki ihtiyaçların tespit edilmesini içerir.
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

CHAPTER 5 167

Eyleme Geçmek

A

DE

ST

RT

Ürünün/Hizmetin Güçlendirilmesi

A

5
U P YO U R

I

Hizmet sağlayıcıların fiziksel üretim tesislerine ihtiyaçları olabilir veya olmayabilir. Eğitim
şirketlerinin eğitim kılavuzlarını basabiliyor olmaları gerekir. İnternet yer sağlayıcıları sunucuları
depolamak ve bakımını yapmak için özel tesislere ihtiyaç duyar. İnşaat şirketleri gereçleri
ve malzemeleri depolamak için bir yere ihtiyaç duyar. Bu fiziksel üretim tesislerine ek olarak
bazı hizmet sağlayıcılar fikri sermaye üretebilmek için gerekli insan sermayesine sahip olup
olmadıklarını göz önünde bulundurmalıdırlar. Danışmanlık şirketleri genellikle fikirler ile yoğun
işgücü ve yetenek gerektiren prosedürleri üretmek için yeterli bir kapasiteye ve toplantı odaları
veya proje-ekip alanları gibi özel tesislere ihtiyaç duyarlar.
İster bir ürün ister bir hizmet firması olun, üretim süreçlerinizi tasarlarken veya yenilerken
endüstrinizdeki lider rakiplerin üretim süreçleri ile kıyaslamayı mutlaka göz önünde
bulundurun. Rakiplerin üretim süreçlerine bakın ve şirket performansınızı şu etkenler üzerinden
değerlendirin:
•
•
•
•
•
•

Üretim kapasitesi
Hataların ve tekrar işlemlerinin azlığı
Dakik işlemler ve teslimat
Envanter azaltma
Maliyet azaltma
Ürün veya hizmete ilişkin diğer kriterler

Mükemmel Tedarikçileri Belirleyin
Eğer işinizde ürünlerin üretilmesi veya hizmetlerin sunulması tedarikçilere bağlıysa,
mevcut tedarikçilerle aranızdaki ilişkilerin etkinliğini değerlendirin. Yeni iş stratejiniz yeni
tedarikçi ilişkilerini tesis etmeyi kapsayabilir. O zaman işinizin planlanması ve vizyonunuzun
gerçekleştirilmesi için çok zaman harcamanız gerekecektir. Başarı ihtimalinizi onu bilinmeyen bir
tedarikçiye bağlayarak riske atmayın.

Püf Noktası
Yeni tedarikçilerle
anlaşmadan önce sizinle
aynı temel değerlere dayalı
çalışıp çalışmadıklarını,
sözlerini tutup
tutmadıklarını ve onlara
ihtiyacınız olduğunda hazır
olup olmayacaklarına
dikkat edin.

İyi tedarikçiler bulma şansınızı arttırmanızın bir yolu da bir tedarikçi-tercihi süreci
oluşturmaktır. Bir tedarikçi ile uzun vadeli ilişkiler kurmadan önce aşağıdaki soruları
sorun ve yanıtlayın:
•
•
•
•

Bu tedarikçi başka kimlerle iş yapıyor?
Tedarikçinin stratejik planı nedir?
Şirket mali açıdan ne durumda?
Başka hangi alternatif şirketleri dikkate almalıyız?

Şirketler sizinle iş yapmak istiyorsa, kendileri ile uzun vadede çalışabilirliği
değerlendirebilmeniz açısından size temel mali bilgilerini sağlamak isteyebilirler. Bu
bilgileri sağlamak istemiyorlarsa kredi derecelerini kontrol edebilir veya Better Business
Bureau’dan Dun & Bradstreet® gibi ticari derecelendirme bürolarından onlar hakkında
bilgi alabilirsiniz. Bulduğunuz hiçbir şeyi göz ardı etmeyin. Bu başarı ile başarısızlık
arasındaki farkın ta kendisi olabilir.

Hükümet Düzenlemelerine Uyun
Şirketiniz tüm federal, eyalet ve yerel hükümet düzenlemelerine uymalı ve operasyonlarına
başlamadan veya onları genişletmeden önce gerekli tüm lisansları ve izinleri almalıdır. Bu
gereksinimlerin çoğu kişilerin gelir, satış, Sosyal Güvenlik, işçi tazminatları, işsizlik ve kişisel mülk
(envanter) gibi çeşitli vergi kayıtlarını tutmak içindir. Diğer gereksinimler bir kişiyi tehlikeli veya
istenmeyen şeyleri yapmaktan alıkoymak için tesis edilmiştir.
Planlamanın bir bölümü de hangi düzenlemelerin yürürlüğe girdiğine (gireceğine), bunlara
uyumun nasıl sağlandığına ve maliyetlerinin ne olduğuna ilişkin uyanık olmaktır. Büyüme,
genişleme, ilave personel alımı, ürün veya hizmette bir değişiklik, brüt karda bir artış—bunların
bir kısmı ya da hepsi sizi yeni veya farklı hükümet gereksinimleri ile karşı karşıya bırakabilir.
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Türüne bakılmaksızın tüm işletmeler hükümetin her düzeyindeki –federal, eyalet ve yerel—
düzenleyici kuruluşlara uymak zorundadır. İşinizle ilgili olabilecek düzenlemelere ilişkin daha
fazla bilgi için s.190-192’deki Hükümet Düzenlemelerine Yakından Bir Bakış’ı okuyun.
Ürün veya hizmetinizle ilgili aldığınız pek çok karar İş Planınıza dahil edilecektir. Gelişmeler
ile ürün veya hizmetinizi nasıl koruma altına alacağınız ve hükümet düzenlemelerine nasıl
uyacağınız, Ürün/Hizmet Planı’nızın bir parçası olacak. Bu modülün geri kalanı Pazarlama PlanıFiyatlandırma’nın büyük bir kısmında üzerinde durulacak olan kararlara odaklanacaktır.

Ürün/Hizmetinizin Fiyatlandırılması
Belirlediğiniz fiyatlar ürün ve hizmet özellik grubunuzun en önemli bileşenlerinden biridir.
Bunlar sadece rakam değildirler. Müşterilerinize satın aldıkları ürün veya hizmet hakkında bilgi
verirler. Ürünün değerini müşteriye aktarırlar. Onları satın almaya veya almamaya teşvik ederler.
Marka imajinızı destekleyebilir veya belirsizleştirebilirler
Fiyatlar işletmenizi marka imajı, satış rakamlarınız, nakit akışınız, karlarınız, işletme
operasyonlarına yatırım yapma kabiliyetiniz, pazarlamanız ve hatta yeni ürün veya hizmet
geliştirme durumunuz gibi hemen hemen tüm açılardan etkilerler.
Ürünlerinizi ve hizmetlerinizi nasıl fiyatlandırdığınız bu altı etken üzerinde doğrudan etkilidir:
Satış Hacmi—Satış hacmi ürün veya hizmetlerin karşılığı olarak alınan ücretler ile orantılıdır.
Yüksek fiyatlar genellikle düşük hacim anlamına gelirken, düşük fiyatlar da genellikle yüksek
satış hacimleri ile sonuçlanır. Bazı girişimciler ürünlerinin veya hizmetlerinin ilave veya algılanan
faydaları dolayısıyla daha yüksek fiyatlar uygulayabilirler.
Satış Gelirleri—Ürün veya hizmetler için belirlenecek fiyatlar toplam gelir beklentisini de
etkileyecektir. Fiyatlar yükselirse satış hacmi düşebilir ve bu da toplam gelirlerde bir düşüşe sebep
olur. Ancak etkin bir şekilde fiyatlandırılan ürün veya hizmetler gelirleri ve karları arttırabilir.
Pazar Payı—Ürün ve hizmetlerin nasıl fiyatlandırıldığı ve şirketlerin fiyatlandırma pozisyonları
Pazar paylarını belirleyecektir. Bazen daha düşük fiyatlandırma daha
büyük pazar paylarının elde edilmesini sağlayabilir.
Rekabet Üstünlüğü—Fiyatlandırma şirketlerin pazarda bir rekabet
üstünlüğü elde etmelerinde ve bunu korumalarında önemli bir rol
oynar. Üstünlük sağlama büyük ölçüde rakiplerin ürünlerini veya
hizmetlerini nasıl fiyatlandırdığına ve pazardaki fiyat değişikliklerine
nasıl cevap verdiklerine bağlıdır
Şirket İmajı—Ürünler veya hizmetler için belirlenen fiyatlar
müşterilerin aklında algılanan bir imaj yaratır. Müşteriler bazı şirketleri
en düşük fiyatlı sağlayıcılar olarak algılarken diğerlerinin ise yüksek
marjlarla çalışan
kaliteli ürünlere sahip pazar
liderleri olduklarına inanırlar

Ürününüzün/
Hizmetinizin
Güçlendirilmesi
Ürünlerin/Hizmetlerin Geliştirilmesi
Ürünlerin/Hizmetlerin Korunması
Ürünlerin/Hizmetlerin Fiyatlandırılması

Karlılık—Karlılık şirketlerin
Brüt Marjlarını ve Net Karlarını
etkiler. Ürünlerin veya
hizmetlerin satış hacmi ve
gelirleri ile aynı doğrultuda
fiyatlandırıldığında genel
karlılığı belirleyecektir
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Fiyatlandırma Süreci

Fiyatlandırma Süreci
1. Fiyatlandırma sınırlarınızı belirleyin
2. Pazar fırsatlarını yakalamak
için ince ayar yapın
3. Fiyatları belirleyin

Fiyatlandırma stratejilerinizin hedeflerinize ulaşmada size yardım edip
etmediğini nasıl anlıyorsunuz? Ürünleriniz veya hizmetleriniz için belirlediğiniz
fiyatların ne zaman ve nasıl değişmesi gerektiğini belirlemek için hangi bilgileri
kullanıyorsunuz? Bu kısımda fiyatlandırma sürecini gözden geçirecek ve ürün
veya hizmetiniz için belirlediğiniz fiyatları yeniden değerlendireceksiniz.
İş planlama sürecinizin bir parçası olarak fiyatlandırmanın işinizin iki yönünü
nasıl etkileyeceğini değerlendirmek isteyeceksiniz: pazardaki konumunuz ve
iş hedeflerinize ulaşabilme kabiliyetiniz. Üstünde durabileceğiniz çok fazla şey
olduğundan bu hedeflere odaklanmış şekilde kalmak genellikle zordur.

Fiyatlandırma kesin bir bilim olmamasına rağmen üç adımlı fiyatlandırma sürecini bu görevi
kolaylaştırmak için kullanabilirsiniz:
1. Fiyatlandırma sınırlarınızı belirleyin
2. Pazar fırsatlarını değerlendirmek için ince ayar yapın
3. Fiyatları belirleyin
Adım 1: Fiyatlandırma Sınırlarınızı Belirleyin
İlk adım fiyat sınırlarınızda yer alan seçeneklerin sayısını düşürmeyi kapsar. Bu adımı
tamamladıktan sonra fiyatlandırma stratejileriniz arasından seçim yapabileceksiniz.
İşletmeler fiyatlarını normal bir şekilde seyredeceği sabit bir aralığa sahip olacak şekilde—bir
tavan fiyat ve bir taban fiyat arasında bir yerlerde-- yapılandırmaktadır. İsteyebileceğiniz en
yüksek fiyat, yani tavan fiyat, genellikle müşterileriniz tarafından belirlenir. Bu fiyatın üstüne
çıkarsanız müşteri kaybedersiniz. Koyabileceğiniz en düşük fiyat, yani taban fiyat, maliyetleriniz
ile belirlenir. Bu fiyatın altına düşerseniz her satışta para kaybedersiniz.
Bu sınırlar bazen dışarı taşabilir. Örneğin bazı şirketler yüksek düzeylerde fiyatlandırma yapmayı
tercih edebilir. Bu strateji yalnızca bir şirket net bir rekabet üstünlüğüne sahip olduğunda,
bir niş pazarına veya özel bir pazara hizmet verdiğinde ya da nispeten az rakibi olduğunda
başarılı olabilir. Özellikle ürünlerin imajından etkilenen müşteriler ücretini ödemek isteyecektir.
Starbucks® pazara ilk girdiğinde, sunduğu eşsiz ortam ve özel içecekler ile, müşterilerin bir fincan
kahve içmek için ödemeyi göze aldığı tavan fiyatını yukarılara çekme olanağı buldu.

Püf Noktası
Konumlandırma ürün üzerinde gerçekleştirilen bir olgu
değildir. Konumlandırma muhtemel müşterinin
algısında gerçekleştirilen bir olgudur. Şöyle ki, ürünü
muhtemel müşterinin zihninde konumlandırırsınız.
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Diğer şirketler bazı zamanlarda müşterileri cezbetmek ya da
sert bir şekilde rekabet etmek için taban fiyatlarının altına
düşerler. Bazı şirketler ise fiyatlarını kendi başa baş noktalarının
altına çekerek daha zayıf rakiplerini zor durumda bırakmaya
çalışırlar. Mesela havayolu şirketleri bazı güzergahlara yaptıkları
sefer ücretlerini başa-baş noktalarının altına çekerek rekabeti
zorlaştırırlar.

Başa baş noktasının altına inmek için başka sebepler de vardır.
Bazı şirketler geçici olarak müşteri çekmek için büyük indirimler
—Al Ries ve Jack Trout
yaparlar. Perakende dükkanları çoğu zaman başa baş noktasının
üzerinde iyi satan diğer ürünleri satmak amacıyla müşteri
çekebilmek için bazı ürünlerin fiyatlarını bu noktanın altına çekerler. Hizmet firmaları bazen
ekonomi zayıf olduğunda bordro giderlerini karşılayabilmek ve kilit çalışanlarını elde tutabilmek
için hizmetlerini başa baş noktasının altında sunmak zorunda kalırlar. Son olarak, bazen şirketler
başka bir şansları olmadığından başa baş noktasının altında satış yapmaya zorlanırlar. Bir meyve
bahçesi hasat döneminde pazar fiyatları en düşük seviyesinde olsa bile armutlarını başa baş
noktasının altında satmak zorunda kalabilir.
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Rekabete Karşı Fiyatlandırma
Tavan ve taban kavramı geniş bir fiyatlandırma aralığı sunar. Seçeneklerinizi daha da elemek
için fiyatlarınızın rakiplerinizin fiyatları karşısındaki durumu göz önünde bulundurmanız gerekir.
Öncelikli olarak aşağıdaki üç fiyatlandırma konumlarından birini alabilirsiniz:
1. Rekabetten daha düşük fiyatlandırma düzeyleri
Fiyatlama tavanınız veya tabanınız nerede?
•
Düşük fiyatlandırma düşük kar marjlı yüksek satış
hacimlerini hedefler.
•
Amaç pazarı genişletmek, rakiplerden pazar payı
çalmak, pazarda rekabet edebilirliği korumak veya
pazara rekabetin girmesini engellemektir.
•
Örnek: elektronik gereçler satan bir perakendeci
ürünleri bölgedeki diğer müşterilerden yüzde 10 ile
20 düşük fiyata satmaktadır çünkü gereçleri toptan
düşük fiyatlara alan daha büyük bir oluşuma aittir.
2. Rekabetten daha yüksek fiyatlandırma düzeyleri:
•
Yüksek fiyatlandırma pazarda üretim maliyetlerini
ve tanıtım faaliyetlerini destekleyecek yüksek
kar marjları olan prestijli bir konum elde etmeyi
hedefler.
•
Amaç kısa ömürlü olan bir ürünün geliştirme
maliyetlerinin ötelenmesi, bir kalite imajının elde edilmesi, pazardaki bir
yüksek talep düşük arz durumundan faydalanmak veya rakiplerin taklit
etmesinin zor olmasından ötürü fiyatın arttırılmasıdır.
Rakiplerinizden daha
•
Örnek: ödüllü bir peyzaj şirketi, toplum tarafından bilinen yüksek kaliteli,
fazla fiyat talep
eşsiz, çevre dostu tasarımlarını yansıtır şekilde hizmetlerini yüksek fiyatlarla
edebilmek için kendinizi
sunuyor
onlardan açık bir şekilde
3. Rekabete denk fiyatlandırma düzeyleri:
farklılaştırmanız ve
•
Denk fiyatlandırma rekabetteki en yüksek veya en düşük fiyatları sunan rakip
müşterinin zihninde
olmadan belirli bir pazar dilimini elde tutmayı hedefler.
aradaki farkı haklı
•
Amaç, ürün veya hizmette ufak bir farklılaşma görüldüğünde veya fiyatlar
gösterecek bir değer
rekabetin temelini teşkil ettiğinde oyunda kalabilmektir.
yaratmanız gerekir.
•
Örnek: Bir danışmanlık şirketi aynı bölgede benzer hizmetleri sunan diğer
danışmanlık şirketleri ile hizmet bedellerini aynı fiyat aralıklarında tutar.

Püf Noktası

Fiyatlandırma stratejilerinin aşağıdaki faydalarını ve dezavantajlarını değerlendirin:
Faydalar
•
•
•

Dezavantajlar

Daha Yüksek Fiyatlandırma

Daha Düşük Fiyatlandırma

•
•
•

Rakipleri fiyatlarını düşük
tutmaya zorlar
Özel veya düşük
fiyatlardan faydalanmak
isteyen müşterileri çeker
Satışları ve satın alma
sıklıklarını arttırabilir.
En düşük fiyatlar veya en
iyi anlaşmalar için pazar
lideri olması gerekir.
Çok düşük marjlarla
rekabet eder
Fiyatlara duyarlı
müşterileri çeker.

•
•
•

•
•

Kar marjları yüksektir ve
daha az işlem gerekir.
Markanın algılanan değeri
ve imajı daha yüksek olur
Müşteriler ürünlerin/
hizmetlerin pazardaki
diğerlerinden daha iyi
olduğunu düşünür

•
•

•
Pazarın küçük bir niş
diliminin dikkatini çeker
Satış hacmi veya işlemlerin •
sayısı pazardaki diğer
•
sağlayıcılardan daha
düşük olabilir.
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Denk Fiyatlandırma
Rakipleri pazar
fiyatlarını adil tutmaya
zorlar
Maliyetler ve marjlar için
endüstri standartları
yaratır

Diğer rakiplerle aynı
fiyatları koruması gerekir
Düşük veya adil
marjlarla rekabet eder.
Rakiplerinden
farklılaşmayabilir.
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Fiyatlandırma Kısıtlamaları
Fiyatlandırma kısıtlamaları fiyatlandırma kararlarınızda esnekliğinizi elinizden alan şeylerdir.
Tavan ve taban fiyatlardan bahsederken bu kısıtlamalardan ikisine değindik. Ancak üstesinden
gelmeniz gereken kısıtlamalar yalnızca müşterilerinizin ödemek istediği (tavan) fiyatınız ve başa
baş (taban) fiyatınız ile sınırlı değildir.
Bazı endüstrilerde fiyatları hükümet düzenler. Duruma bağlı olarak bu yararınıza ya da
zararınıza olabilir. Düzenlemeye tabi bir endüstri içindeyseniz bunun nasıl işlediğini zaten
biliyorsunuzdur. Değilseniz düzenlemelere tabi pazarlara geçerken nasıl bir ortama gireceğinizi
bildiğinizden emin olun.
Müşteri talebi genellikle fiyata odaklıdır. Bazı pazarlardaki bazı ürünler için fiyatlarınızı
arttırmanın veya azaltmanın müşterilerinizin ne kadar satın alacağı üzerinde pek fazla etkisi
olmaz. Örneğin, benzin fiyatları inip çıkarken işlerine arabayla giden ve başka bir ulaşım
alternatifi olmayan insanlar yine de her hafta aynı miktarda benzin satın alacaktır. Konut fiyatları
yükseldiğinde yaşayacak bir yer isteyen müşterilerin bu fiyatları ödemesi gerekecektir.
Diğer durumlarda müşteriler fiyat değişimlerine karşı oldukça duyarlı olabilir. Bifteğin fiyatı
yükselirse insanlar bunun yerine tavuk alabilir. Eğer 20 inçlik bir yer vantilatörü rakip ürünlerden
üç dolar ucuza satılıyorsa, müşterilerin büyük çoğunluğu daha maliyetli olan alternatifler yerine
bu ürünü tercih edebilir. Rakip ürünler birbirleri ile çok benzer olduğunda fiyatlar insanların satın
alma alışkanlıklarında değişiklikler yaratabilir.
Müşteriler için Değer Yaratılması
Çoğu şirket için, hatta emtia ürünleri satanlar için bile, fiyatın müşteriler için tek kriter olmasını
önleme bakımından değer katma yolları mevcuttur.

fiyatın ötesinde düşünmek
Lawrenceville, Georgia, Parham’da 3.5 milyon dolarlık bir ambalaj malzemeleri
tedarikçisi olan Eagle Packaging’in sahibi Neil Parham’a göre güzellik de değer gibi
göreceli bir kavramdır.
“Karton bir kutu karton bir kutudur. Bir palet bir palettir. Siz hizmette kendinizi
farklılaştırmadıkça ancak fiyatta rekabet edersiniz—ve fiyata dayalı çalışan
işletmenin kaybedilmesi de kolaydır’’ diyor Parham.
Bu şekilde düşünen Parham müşterilerine geleneksel olmayan yollarla hizmet
verebilmek için gözünü dört açıyor. Bu günün belli saatlerinde teslimat yapmak veya
bazı alımları depolayarak müşterilerin daha küçük siparişler vermelerine izin vermek
olabilir. ‘’Herhangi bir reçetesi veya tek bir çözümü yok, bu fırsatlar için tetikte olmakla alakalı’’ diyor
Parham.
Parham’a göre: ‘’Bir müşteri için özel bir şey yapıyorsanız, şirketiniz için değer yaratıyorsunuz ve de
müşterinin sadakatini kazanıyorsunuz demektir’’. Küçük şirketler kişiye özel hizmetler verebilirler
çünkü daha çeviktirler. Ancak olumsuz sonuçlardan kaçınmak için ilerisini de düşünmek gerekir.
‘’Fikir üretebilir ve müşteriler için yapılabilecek güzel şeylerle gelebilirsiniz, ancak bunun sizin
açınızdan ekonomik yönden uygulanabilir olması gerekir’’ diyor ve ekliyor ‘’her iki tarafın da
kazanması gerekir’’
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Mevcut fiyatlandırma stratejilerinizi analiz etmek için aşağıdaki çizelgeyi kullanın.

c
-

Mevcut Fiyatlandırma Stratejileri

Endüstrimde bulduğum fiyatlandırma kısıtlamaları neler?
 Maliyetler fiyatları kontrol ediyor.
 Fiyat hükümet tarafından düzenleniyor.
 Rakipler fiyatlandırma kısıtlamalarını kontrol ediyor.
 Müşteri talebi fiyata duyarlı.
How do these issues affect my prices?

Şu anda hangi fiyatlandırma konumunu kullanıyorum?
 Daha düşük

 Daha yüksek  Rakiplerle denk

Mevcut fiyatlarım rekabet üstünlüğüm ile ne kadar eşleşiyor?

Mevcut fiyatlarım iş stratejimi ne kadar destekliyor?

Pazarda sahip olmak istediğim imaj ile tutarlı olan fiyatlandırma pozisyonu hangisi?
 Daha düşük

 Daha Yüksek  Rakiplere denk

Adım 2: Pazar Fırsatlarını Değerlendirmek İçin İnce Ayar Yapın
Fiyatlandırma stratejilerinizi seçmeden ya da değiştirmeden önce
hedef pazarınızı göz önünde bulundurmanız gerekir. Müşterilerinizin
ürün ve hizmetlerinize yönelik tutumlarına, kilit faydaları nasıl
algıladıklarına, özel nişlere veya uygulamalara, özellikle hedeflenen
kullanıcılara ve müşterilerinize sunduğunuz kalite düzeyine özel bir
dikkat göstermeniz oldukça önemlidir.

Fiyatlandırma
Süreci
1. Fiyatlandırma sınırlarınızı belirleyin
2. Pazar fırsatlarını değerlendirmek
için ince ayar yapın
3. Fiyatları belirleyin

S.174’deki Fiyatlandırma Stratejileri kontrol listesinde en genel
fiyatlandırma stratejilerini dikkate alın. Bunların üç fiyatlandırma
konumunu –daha düşük, daha yüksek ve denk fiyatlandırma-- nasıl
etkilediğine dikkat edin. Bu alıştırma geniş stratejiler üzerinde
durmanıza yardım edecektir. Hemen ardından strateji seçimlerinizi yapacaksınız, fiyatlandırma
planlamanıza daha fazla odaklanmak için bazı belirli fiyatlandırma politikalarını tercih etmeniz
istenecek.
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Rakiplerin Fiyatlandırma Stratejileri

En yakın rakipleriniz tarafından kullanılan bir fiyatlandırma stratejisini temsil eden stratejiye kontrol
Daha Düşük Fiyatlandırma
Stratejileri

 Yayılma Fiyatlandırması
Ürün/hizmetlerin payı elde etmek
için zararına fiyatlandırılması. Büyük
satış hacimleri için düşük fiyatlar
sunulur. Yeni bir pazara girmek veya
bir emtia ürününü konumlandırmak
için kullanılır. Örnekler: otomobil
ve bilgisayar aksesuarları, besin
maddeleri, gereçler, ev eşyaları

 Predator pricing

Daha Yüksek Fiyatlandırma
Stratejileri

 İmaj, değer veya kalite

fiyatlandırması
Müşterilerin gelişmişlik algısına
uymak için fiyatlandırma.
Müşteriler markaları statü sembolü
olarak görür, miktarlar sınırlı,
talep yüksektir. Örnekler: imzalı,
sınırlı baskılar, lüks parfümler ve
otomobiller

Kasıtlı fiyat-kırmalar başkalarının
pazara girmesini önler ve rakipleri fiyat
ve düşük marjlar üzerinden rekabet
etmeye zorlar. Rakiplerin etkin bir
şekilde karşılayamayacağı bedava
hediyeler ile paket halinde ürün/
hizmetler sunulur. Örnekler: bilgisayar
ve yazılım paketleri, cep telefonları ve
özel sağlayıcı hizmet planları

 Fırsatçı fiyatlandırma

 Temel ilke veya hedef

 Pazarın kaymağını yeme

fiyatlandırması
Fiyatlar belirli kar düzeyleri korunacak
şekilde için belirlenir. Maliyet üzerindeki
fiyat artışları standarttır. Örnekler: giyim
ve büyük mağaza ürünleri

Talebi yüksek, tedariki düşük ürünler/
hizmetler için aşırı yüksek fiyatlar
belirlenir. Örnekler: taze balık, tıbbi
ürünler

Yaşam döngüsünün başındaki yüksek
talepli ürünler aşırı yüksek fiyatlarla
sunulur. İleri teknoloji veya yeni
buluşlar için pazardan azamı kar elde
edilir. Örnekler: akıllı telefonlar, video
oyunları

Denk Fiyatlandırma Stratejileri

 Rayiç bedel fiyatlandırması
Benzer ürünleri/hizmetleri sunan
rakipler arasında fiyatlandırma savaşları
çıkarır. Pazar payını kaybetmemek için
kimse daha fazla ücret istemez. Az
sayıda rakip fiyatlandırmayı kontrol
eder.Örnekler: benzin, uçuş ücretleri,
oteller/moteller, elektrik gereçleri

 Temel ilke veya hedef

fiyatlandırması
Fiyatlar belirli kar düzeyleri korunacak
şekilde için belirlenir. Maliyet üzerindeki
fiyat artışları standarttır. Örnekler: giyim
ve büyük mağaza ürünleri

 Katkı marja dayalı
fiyatlandırma

Değişken maliyetleri ve sabit
maliyetlerin bir kısmını karşılayabilecek
şekilde fiyatlar belirlenir. Maliyetler
ve karlar için endüstri standartlarına
uyulur. Örnekler: uçuş fiyatları, yiyecekiçecek hizmetleri

Hangi fiyatlandırma stratejilerinin hedeflerimi gerçekleştirmede bana daha çok yardımı olur ve neden?

Püf Noktası
Unutmayın ki bir ürünün fiyatı imajı ile tutarlı
olmalıdır. Aynı şey hizmet işletmeleri için de
geçerlidir: en ucuz danışman olmak
kabiliyetlerinizin yanlış algılanmasına sebep
olabilir.
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Belirli Fiyatlandırma Politikaları
Genel stratejilerinizi seçtiğinize göre aşağıdaki
belirli fiyatlandırma politikaları arasında daha iyi bir
seçim yapabilirsiniz. Stratejilerinizin; trendlere yanıt
vermek, endüstri uygulamalarını takip etmek ve
müşterilerin satın alma davranışlarını etkilemek için
kullanabilirsiniz.
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Fiyatlandırma Politikaları

Aşağıdaki fiyatlandırma politikalarından hangileri fiyatlandırma stratejilerinizi en iyi şekilde destekler?

 Toplu fiyatlandırma—Araştırmalar az miktardaki siparişlerin maliyetli olduğunu ve çoğunun zararına

satıldığını göstermektedir. Toptan alımlar için indirimler veya sipariş adedine göre kademeli fiyatlandırmalar
sağlayarak daha büyük siparişleri teşvik edin.

 Paket ürünler veya hizmetler—Birbiriyle ilgili ürünleri veya hizmetleri bir arada satarak alım başına satış
miktarını ve karlılığı arttırabilirsiniz.

 Sabit fiyat teklifi—Saat başına ücret karşılığı çalışmaktansa müşteriye iş için sabit bir fiyat teklif edin. Bu

uygulama müşteriyi korurken sizi de daha verimli çalışmaya teşvik eder. Müşteri zaman için değil sonuçlar
için para öder.

 Yüksek marjlı ürünler—Farklı ürünlerin genelde farklı brüt marjları olur. Daya yüksek marjları olan yeterli
ürün/hizmetleri satarak düşük marjlı ürünlerin satışlarını telafi edebilirsiniz.

 Peşin veya erken ödemeler karşılığı yapılan indirimler—Vade indirimleri sunarak nakit akışınızı

geliştirebilir ve alacaklarınızı daha erken toplayabilirsiniz. Örneğin 30 günlük ödeme süresi olan, ilk 10
günde yapılacak ödemeler için yüzde 2 indirim sağlayan 2/100, n/30 şeklinde bir fatura düzenleyebilirsiniz.

 Ödeme seçenekleri—Müşterilere faizli veya faizsiz ödemelerini zamana yayma imkanı tanıyabilirsiniz.
Ödemeler altı ay veya üzerinde uzuyorsa kupon defterleri sağlayın, bir dilimi iki veya üç ay üzerinde
faturalayın veya müşterilerin kredi kartlarından otomatik ödeme alın.

 Fiyatlandırma ihtilaflarına yanıt verilmesi—Fiyat savaşları genellikle maliyetlidir, o yüzden bunlardan

uzak duracak şekilde plan yapın. Bir fiyat savaşı gelişirse rakibin fiyatları kırmasına kuruşu kuruşuna karşılık
vermektense yaratıcı bir şekilde karşılık vermeye çalışın. Fiyat ihtilaflarından nasıl kaçınacağınıza dair bir
örnek olarak S.155’te Wayne Hampton’ın hikayesini okuyabilirsiniz.

Adım 3: Fiyatları Belirleyin
İşin zor kısmı olan fiyatlandırma sınırlarınızın belirlenmesi ve ilgili pazar
etkenlerinin analizini yapmış bulunuyorsunuz. Ancak süreç hala devam
ediyor, fiyatlandırma kararlarının alınmasını da yapmanız gerekiyor.
Eylem Adımı 5.2 Pazarlama Planını Hazırlamak’ta fiyatlandırma
stratejileriniz ile ürün ve hizmetlerinizin fiyatlarını açıklarken
kararlarınızı resmiyete dökme şansı bulacaksınız.
Fiyatlarınızı belirlerken aşağıdakileri dikkate almayı unutmayın:

Fiyatlandırma Süreci
1. Fiyatlandırma sınırlarınızı belirleyin
2. Pazar fırsatlarını değerlendirmek
için ince ayar yapın
3. Fiyatları belirleyin

Maliyetler—Ürün veya hizmetin üretilmesi veya ortaya çıkarılması
için gereken gerçek maliyetleri dikkate alın. Alan ve ekipman kiraları, maaşlar ve sigorta gibi sabit
maliyetler ile kamu hizmet giderleri, doğalgaz, gereçler ve primler gibi değişken maliyetleri de
dahil edin.
Pazar fiyatlandırması—Pazardaki benzer ürün veya hizmetler için tavan ve taban fiyatları
gözden geçirin. Müşterilerin ürünleriniz veya hizmetleriniz için ne kadar ödeyebileceğini göz
önünde bulundurun. Bir ürün veya hizmetin teklif edilen fiyata eşdeğer veya onun üzerinde
algılanan faydalarının olması gerekir.
Fiyat konumlama—Fiyatlandırmanızın, pazarda istediğiniz fiyat konumu ile tutarlı olduğundan
emin olun.

Püf Noktası
Bir ürünün kalitesi gözle görünür değilse, alıcıların kaliteyi belirlemesinde ana etken genellikle
fiyattır. Alıcılar genellikle yüksek fiyatın yüksek kaliteye işaret ettiğini farz eder
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Pazar Fiyatlandırması

Sunduğum ürün/hizmet için pazardaki fiyat aralığı nedir?

Ürünüm/Hizmetim için öngörülen tavan fiyat nedir?

Rakipler arasında fiyat aralığının üzerinde ürün/hizmet satan var mı? Varsa, müşterilerinin algıladığı değer artışı
nedir?

Fiyat Listesi
Fiyat listeniz önemli bir pazarlama aracıdır. Yalnızca bir fiyat listesini okumak müşterileri bir
ürünü veya hizmeti almaya teşvik edebilir. Bir fiyat listesinin çekici, bilgi verici, okunması ve
sipariş için kullanımı kolay olması gerektiğini unutmayın. Girişimcilerin çoğu listeye sadece fiyat
listesini dahil etme hatasını yapar. Bir fiyat listesi tüm farklı ürün ve hizmetleri, her birinin ne
kadar tuttuğunu ve satış sürecini kolaylaştıracak diğer bilgileri açık bir şekilde ortaya koymalıdır.
•

Online, faksla veya posta yoluyla gönderilebilecek, doldurulması kolay sipariş formları
hazırlayın

•

Ücretsiz bir telefon hattı edinin ve numarayı fiyat listesine dahil edin.

•

Fiyat listesinin arka kısmında ürünleri veya hizmetleri gösterin.

Temel ilke ürün veya hizmetlerin sipariş veya taleplerini müşteriler için mümkün olduğunca
kolay hale getirmektir. Ürünlerin nerede ve nasıl satın alınabileceğine ilişkin bilgiyi eklemeyi
unutmayın. Uzmanlar, geleneksel posta, internet siparişi, faks, telefon ve e-posta gibi sipariş
verme yöntemlerinden en az üçünü sağlamanızı önermektedir.
Fiyat listenizi müşterilerinizin kendi dosyalarından –müşterinin göremeyeceği—ayrı tutmak için
bir takvim, kartvizitlik, magnet veya kağıt deste kutusu gibi özel-promosyon ürünleri üzerinde
sunabilirsiniz. Tabii ki bu yaratıcı yöntemler her iş türü için uygun olmayacaktır.
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Özet
Ürün ve hizmetlerinizi güçlendirmek ve onları iş stratejiniz doğrultusunda geliştirmek
girişimcilikte başarılı olmak için son derece önemlidir. Bu modülde hangi düzenlemeleri,
düzeltmeleri ve yeni gelişmeleri gerçekleştirmeniz gerektiğini belirlemek için mevcut ürün veya
hizmetlerinizin yaşam döngülerine göz attınız. Sonrasında vizyon ve iş stratejinizi destekleyen
ürün veya hizmetler üzerinde durdunuz. Tüm bunlar müşterilerin ihtiyaç ve isteklerinin
analizini, temel yetkinliklerinizin dışına çıkmamayı, rekabet üstünlüğünüzü korumayı, ürün veya
hizmetinizin özellik ve faydalarını pazara açık bir şekilde aktarmayı, fikri mülkiyeti tanımlama ve
korumayı, kısıtlamalar ve potansiyel yükümlülükler ile başa çıkmayı, yeterli üretim tesislerinin
sağlanmasını, mükemmel tedarikçilerin tanımlanmasını, hükümet düzenlemelerine uyumu ve
fiyatlandırma stratejileri oluşturmayı içeriyor.
Hatırlanması Gerekenler
• Her ürün/hizmet bir yaşam döngüsünden
geçer ve sonunda yenilenmesi veya terk
edilmesi gerekir.
•

Ürün/Hizmet planlaması genel vizyon ve iş
stratejileri ile aynı doğrultuda yapılmalıdır.

•

Ürün/Hizmet planlaması, rekabet
üstünlüğünü koruma ve özellikleri faydaları
bakımından açıklama gibi alanlarda bir
işletmenin pazarlama planını doğrudan
etkiler.

•

Fikri mülkiyetin tanımlanması ve korunması
bir işletmede değer oluşturabilir.

•

Kısıtlamaları, potansiyel yükümlülükleri,
üretim tesislerini, tedarik meselelerini ve
hükümet düzenlemelerine uyumu ele
almak, ürün veya hizmetin iş stratejisi ile
uyumunu büyük ölçüde geliştirebilir.

•

Ürün/Hizmet için doğru fiyatın belirlenmesi,
pazarlama ve mali konumlandırmayı
içerecek şekilde işletmenin diğer tüm
alanlarını da etkiler

Modül 6 Pazarın Ele Geçirilmesi ürün veya hizmetlerinizin etkin bir şekilde tanıtılmasına ve satılmasına
odaklanacaktır. Pazarlama planınızı geliştirirken Modül 2’de tamamladığınız Pazar araştırmasını,
pazarlama strateji ve faaliyetlerinizi işinizin geri kalan kısmı ile aynı yönde yürütme hedefi çerçevesinde
kullanacaksınız.
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Faaliyet 5a: Özellik ve Faydaları Birleştirin

Ürünlerimi veya hizmetlerimi özellikleri veya faydaları bakımından açıklamayı öğrenme.

Talimatlar

Adım 1 Özellikleri ve Faydaları sıralayın. Aşağıdaki tabloyu kullanarak ürün veya hizmetlerinizden
birinin özelliklerini sol tarafta, faydalarını ise sağ tarafta sıralayın.
Özellikler ve Faydalar
Ürün/Hizmetinizin özelliklerini (neler yaptığını)
sol sütunda sıralayın.
Ürün/hizmetimin özellikleri
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Ürün/Hizmetinizin faydaları (neden satın
alındığını) sağ sütunda sıralayın.
Ürün/hizmetimin faydaları
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Faaliyet 5a: Özellik ve Faydaları Birleştirin devamı

Step 2 Bir faydalar tablosu oluşturun. S.160’daki Müşterileri Teşvik Edici Unsurlar’a başvurarak bu
ürün veya hizmet için bir faydalar tablosu oluşturun.
Ürün/Hizmet Adı

Fayda – Eylem

Fayda – Teşvik Edici

Özellik

Müşteriyi Teşvik Edici Unsurlar
Örnek Eylemler

Örnek Unsurlar

TASARRUF…

 Zaman

 Para

 Enerji

 Alan

KORUMA…

 Yatırımı

 Kendini

 Çalışanları

 Mülkü

 Parayı

AZALTMA…		

 Yatırımı

 Endişeyi

 Giderleri

 Rekabeti

 Riski

ARTTIRMA…

 Memnuniyeti

 Karı

 Güveni

 Rahatlığı

 Keyfi

GELİŞTİRME…
 Kazançları
 İmajı
 Statüyü
					

 Müşteri
İlişkilerini

 Personel 		
İlişkilerini

KAZANDIRMA…
 Para
 Memnun
				

 İyi İzlenim
Müşteri
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Faaliyet 5b: Strateji, Ürünler/Hizmetler ve Fiyatlar

Stratejiyi, ürünleri&hizmetleri ve fiyatları birbirleri ile uyumlu hale getirme

Talimatlar

Ürün veya hizmetleriniz için belirleyeceğiniz fiyatlar, rakiplere kıyasla ne durumda olduklarına ve de
genel iş stratejinize bağlıdır. Şu anki fiyatlarınızı değerlendirin ve herhangi bir düzenleme gerekip
gerekmediğini belirleyin.
Adım 1 Fiyatlandırma konumunuzu belirtin. Birkaç cümle ile, rakiplerine kıyasla daha düşük, daha
yüksek ya da denk fiyatlandırmadan hangisini kullanacağınızı açıklayın. Bu tarz fiyatlandırma ürün
veya hizmetlerinizin müşterilerine sağladığı faydalar ile uyumlu mu? Bu fiyatlandırma konumunun
piyasada rekabet etmenize nasıl yardımcı olduğunu açıklayın. S.173’deki Mevcut Fiyatlandırma
Stratejileri’ne ve s.174’deki Rakiplerin Fiyatlandırma Stratejileri’ne başvurun.

Adım 3 Fiyatlarınızı belirleyin. Fiyatlarınızı fiyatlandırma strateji ve konumuyla aynı yönde nasıl
belirleyeceğinizi tanımlayın. S.176’daki Pazar Fiyatlandırması’na başvurun.

Adım 4 Fiyatlandırma Politikalarınızı Belirleyin. Hangi fiyatlandırma politikalarının fiyatlandırma
strateji ve konumunuzu geliştireceğini tanımlayın. S.175’deki Fiyatlandırma Politikaları’na başvurun.

Step 4 Determine your pricing policies. Identify which pricing policies will enhance your pricing
strategy and position. Refer to Pricing Policies on p. 175.

Adım 5 Yanıtlarınızı bir ortağınız ile paylaşın
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Eylem Adımı 5.1: Ürün/Hizmet Planımı Hazırla

İş Planı Şablonunu kullanarak Ürün/Hizmet Planımı tarif et.

Directions

Ürün/Hizmet Planı yazacağınız İş Planının ilk önemli kısmını teşkil eder. Bir İş
Planı yazma süreci boyunca sürekli olarak önceden tamamlanmış bölümleri
güncellemek isteyeceksiniz. Örneğin programın ilerleyen bölümlerinde mevcut
yeni bilgilere ulaştıkça muhtemelen Ürün/Hizmet Planını güncelleme ihtiyacı
duyacaksınız.

c
c
BUSINESS

PLAN

Yazılı bir İş Planını tamamlamayı amaçlamıyor olsanız da, bu modülde ürün/hizmetinizle ilgili
olarak yaptığınız planlamayı görebilmek için İş Planı Şablonunu kullanın.
A. İş Planlama Şablonunu kullanın. Bu eylem adımı için Eylem Adımı 3.2 İdari Özetimi
Yaz’da başladığınız İş Planı Şablonu belgesini kullanacaksınız. Bilgilerinizi girmek için bu
şablonda Ürün/Hizmet Planı’na gidin.
Şablonun her bölümü, belgeyi yazdırdıktan sonra görünmeyecek olan mavi metin ile
yazılmış soru başlıklarını içerir. Bu yüzden cevabınızın soruyu da kapsaması gerekir.
Bu sorular sizden her başlık altına girilecek bilgi türünü göz önünde bulundurmanızı
isteyecektir. Sorular aynı zamanda kolay erişim açısından aşağıda da listelenmiştir. Size
uygun olan tüm soruları cevaplayın.
B. Aşağıdaki soru ve ifadeleri yanıtlayın. Yanıtlarınızı tam cümlelere ve paragraflara
dönüştürerek Ürün/Hizmet Planınızın ilk taslağını tamamlayın. Bir soruya tam olarak
yanıt veremezseniz verebildiğiniz en iyi cevabı verin ve programın devamında daha fazla
araştırma yaparak cevabı belirlemek için bir not düşün.

Ürün/Hizmet Planı
Ürünün/Hizmetin Amacı
Ürünün/hizmetin amacı nedir?
Ürün/hizmet müşteriye nasıl fayda sağlıyor?
Bir sorunu mu çözüyor yoksa bir fırsatı mı ele alıyor?
Lüks bir ürün mü yoksa bir ihtiyaç malzemesi mi?
Özellikler ve Faydalar
Ürünün/hizmetin benzersiz özellikleri—maliyet, tasarım, kalite ve kabiliyetler—gibi nelerdir?
Müşteri hangi faydaları elde eder?
Müşteri için hangi sorun çözülür?
Gelişim Aşaması
Ürünün/hizmetin yaşam döngüsündeki geçmişi nedir ve ürün/hizmet yaşam döngüsünün
hangi aşamasındadır?
Diğer gelişim aşamalarına ne zaman ulaşmayı planlıyorsunuz?
Fikri Mülkiyet
Fikri mülkiyetinizi nasıl koruyacaksınız?
Hangi patentler, ticaret markaları veya telif hakları alındı veya hangileri alınacak?
Hangi lisanslar veya imtiyaz sözleşmeleri ürün veya hizmet ile bağlantılı ve gelecek sözleşmeler
için şu ana kadar hangi planlar yapıldı?
Hangi dağıtım hakları alındı veya verildi?
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Eylem Adımı 5.1: Ürün/Hizmet Planını Hazırlamak

Hükümet Onayları
Hangi hükümet onayları gerekiyor ve bu gibi onayların statüsü ne? (Hükümet
onayı sağlayan büro örnekleri FDA, EPA, FCC, USDA, OSHA, IRS, devlet bakanlığı,
eyalet gelir ve vergi dairesi, işçi tazminatları birimi, sağlık müdürlükleri ile
planlama ve bölgelendirme komisyonlarını içerir.)
Ürün/Hizmet Kısıtlamaları

c
c
BUSINESS

PLAN

Var ise ürün veya hizmetinize özgü kısıtlamalar hangileri?
(Çabuk bozulma, sınırlı raf ömrü, kurulum ihtiyaçları, yasal kısıtlamalar, personel kabiliyeti
veya ilgili diğer kısıtlamaları dahil edin.)
Ürün/Hizmet Yükümlülüğü
Bu ürün/hizmetten doğacak yükümlülükler neler?
Sigorta gereksinimleri ve maliyetleri neler?
Ürün/hizmet yükümlülüğünü hangi diğer etkenler azaltabilir veya ortadan kaldırabilir?
İlgili Ürünler/Hizmetler ve Yan Ürünler
İlgili hangi ürünler/hizmetler sağlanacak ve bunlar girişimin karlılığını ne şekilde arttıracak
veya geliştirecek?
Hangi yeni ürünler/hizmetler (yan ürünler) bu veya diğer endüstrilerdeki değişen pazar
ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilebilir?
Üretim
İçeride ne kadar üretim yapılacak ve üretimin ne kadarı taşeronlara verilecek?
Taşerona vermeye dahil olan maliyetler ve hizmetler neler?
Yedek taşeronlar hangileri, maliyetleri neler ve hizmetleri kim sağlıyor? (Nakliyat, faturalama,
envanter, depolama ve ödeme vadeleri dahil)
Tesisler
Tesisler için neler planlanıyor (imalat, ofis, perakende)?
(İmalat tesislerini, üretim kapasitesini ve gelecekte tesislerin inşa edilmesi için gerekli
sermayeyi dahil edin.)
Tedarikçiler
Ana hammadde ve hizmet tedarikçileri hangileri ve onlarla ne gibi önemli satın alma
sözleşmeleri yapıldı?
Yedek tedarikçiler var mı?
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Eylem Adımı 5.2: Pazarlama Planını Hazırlamak – Fiyatlandırma

Pazarlama Planınızın Fiyatlandırma kısmını doldurun.

Talimatlar

Pazarlama Planınızın büyük bir bölümünü Modül 6’yı tamamladıktan sonra
yazacaksınız, ancak fiyatlandırmayı bu modülde ele aldığınızdan Pazarlama
Planınızın bu yönü için yapacağınız planlama sürecinizi kaydetmeye
başlayabilirsiniz. Mali kısımları gözden geçirdikten ve işletme maliyetlerinizi
belirledikten sonra bu kısma geri gelmek isteyebilirsiniz.

c
c
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PLAN

A. İş Planlama Şablonunu kullanın. Bu eylem adımı için Eylem Adımı 3.2 İdari Özetimi Yaz’da
başladığınız İş Planı Şablonunu kullanacaksınız. Pazarlama Planının Fiyatlandırma kısmına
giderek bilgilerinizi girin.
Şablonun her bölümü, belgeyi yazdırdıktan sonra görünmeyecek olan mavi metin ile yazılmış
soru başlıklarını içerir. Bu yüzden cevabınızın soruyu da kapsaması gerekir. Bu sorular sizden
her başlık altına girilecek bilgi türünü göz önünde bulundurmanızı isteyecektir. Sorular
aynı zamanda kolay erişim açısından aşağıda da listelenmiştir. Size uygun olan tüm soruları
cevaplayın.
B.

Aşağıdaki soru ve ifadeleri yanıtlayın. Yanıtlarınızı tam cümlelere ve paragraflara
dönüştürerek Ürün/Hizmet Planınızın ilk taslağını tamamlayın. Bir soruya tam olarak yanıt
veremezseniz verebildiğiniz en iyi cevabı verin ve programın devamında daha fazla araştırma
yaparak cevabı belirlemek için bir not düşün.

Fiyatlandırma
Fiyatlandırma Yapısı
Kısa ve uzun vadedeki fiyatlandırma stratejileriniz neler?
Ürün veya hizmetiniz için hangi fiyatlandırma kısıtlamaları ve hassasiyetleri var?
Fiyat Listesi
Satın alma fiyatını, miktar üzerinden indirimleri, pazara sunum tekliflerini, nakliyat maliyetlerini
ve garantileri veya bakım sözleşmelerini içeren fiyat listeniz nedir?
Fiyatlandırma Politikaları
Toplu fiyatlandırmayı, fiyat ihtilaflarını önlemeyi ve paket ürün veya hizmetleri içeren
fiyatlandırma politikalarınız nelerdir?
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Eylem Adımı 5.3: Ürün/Hizmet Mali Tahminlerine Son Şeklini Vermek

Şirketinizin ürün ve hizmetleri ile bağlantılı mali tahminlerinize son şeklini verin.

Talimatlar

Eylem Adımı 4.2’de Mali Şablonu planlama süreci boyunca mali bilgileri
derlemek için kullanılacak olan bir ön bütçe oluşturmak için kullandınız.
Bütçeye bu hızlı giriş mevcut yeni bilgiler geldikçe güncelleyeceğiniz mali
tablolar ile sonuçlandı. Mali Şablonun nasıl kullanıldığına ilişkin daha fazla bilgi
için s.148-143’deki Mali Şablonun Kullanılmasına Yakından Bir Bakışı okuyun.

c
FINANCIAL

TEMPLATE

A. Ön bütçenizi gözden geçirin. Şirketinizin ürün ve hizmetlerine bağlı olarak maliyetleri
Mali Şablona Eylem Adımı 4.2’de girdiniz. Ön bütçenizi gözden geçirmek için Çalışma
Sayfası sekmelerinden veya Yazdırma Seçenekleri sekmesinden aşağıdaki çalışma sayfalarını
yazdırın:
•

Envanter Çalışma Sayfası (ürün satan şirketler için)

•

İşletme Giderleri Çalışma Sayfası

•

Sermaye Bütçesi Çalışma Sayfası

B. Ürün veya hizmetinizle bağlantılı olan rakamları analiz edin. Her tahmin şirketin kendi
geçmiş mali tablolarından veya dış kaynaklardan toplanan durumları yansıtmalıdır. Bir
şirketin ürün veya hizmeti ile bağlantılı muhtemel maliyetleri içeren aşağıdaki listelere bakın.
Bu listeyi gözden geçirirken kendi rakamlarınızı da analiz edin. Geçerli her maliyet kalemini
dahil ettiniz mi? Öngörülen maliyetler güvenilir kaynaklardan gelen yeterli miktarda
araştırma ile destekleniyor mu? Bu soruların her ikisine evet cevabı verebiliyorsanız veya
maliyet sizin işletmeniz için geçerli değilse, aşağıdakileri kutulara bir onay işareti koyun.
Onay işareti almayan kalemler için, bu rakamın son bütçenizde daha net bir şekilde temsil
edilmesi bakımından gerekli olabilecek değişiklikleri tanımlamak için araştırma yaptığınız
kaynakların sayısını arttırın.
Unutmayın ki:
Mali Şablon işletmeniz için öngörülen tüm maliyetleri üç ana Çalışma Sayfasına –Envanter,
İşletme Giderleri ve Sermaye Bütçesi—girilmiş şekilde içerir. Bu süreç dolayısıyla her çalışma
sayfasındaki kategoriler ürün ve hizmetlerle bağlantılı rakamlarla beraber pazarlama veya
yönetim gibi diğer iş yapma maliyetlerini içerebilir. Örneğin Uzman Ücretleri ürün imalatı
ile bağlantılı yasal ücretlerle birlikte yasal örgüt ücretlerini de içerebilir. Ürünleriniz varsa, bu
ürünlerin imal edilmesi ile bağlantılı doğrudan maliyetler Envanter Çalışma Sayfasına girilir.
Mesela üretim için bordro giderleri Envanter Çalışma Sayfasına kaydedilirken, pazarlama ve
yönetim için bordro giderleri İşletme Giderleri Çalışma Sayfasına kaydedilir. Bu giderleri iki kere
yazmamaya özen gösterin.
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Eylem Adımı 5.3: Ürün/Hizmet Mali Tahminlerine Son Şeklini Vermek devamı

Envanter Çalışma Sayfası Bedelleri
 Sigorta – Olağanüstü hammadde ve bitmiş mamul kayıplarına ve iş
kazalarına karşı
 Bordro Giderleri – Maaşlar, ücretler ve üretime dahil olan çalışanların
bordro vergileri

c
FINANCIAL

TEMPLATE

 Faydalar – Üretime iştirak edenler için sağlık, emeklilik ve cenaze yardımları
 Kira – Hammadde ve bitmiş mamullerin depolanması
 Yeniden İşleme – Standart-altı bitmiş mamullerin yeniden işlenmesi veya hizmetlerin
tekrar verilmesi
 Taşerona Verme – İşletme dışındakilerin yaptıkları işin maliyeti
İşletme Giderleri Çalışma Sayfası Bedelleri
 Sigorta – Ürün/Hizmet yükümlülüğü, iş tesisleri ve genel iş yükümlülüğü
 Lisanslar & Ücretler – Yerel muayene ücretleri ve işletme lisansları, fikri mülkiyet başvuruları
 Uzman Ücretleri –Bir patentin alınması, bir ticaret veya hizmet markasının kaydı,
ifşa etmeme ve rekabet etmeme sözleşmelerinin veya ‘’işe alım karşılığı eser yaratımı’’
sözleşmelerinin hazırlanması için avukatlara yapılan ödemeler; satış vergileri ve stopaj için
bir muhasebe kaydı oluşturulurken muhasebeciye verilen ücret; garantiler ve yükümlülüğe
karşı koruma ile ilgili olarak avukat veya risk yönetim danışmanına verilen ücretler.
 Kira – Üretim tesisleri
 Onarımlar & Bakım – Üretim tesisleri ve ekipman için.
 Kamu Hizmeti Giderleri – Üretim için.
 Diğer – Yeni veya geliştirilen ürün/hizmet için araştırma ve geliştirme.
Sermaye Bütçesi Çalışma Sayfası Bedelleri
 Bilgisayar Ekipmanı – Yazılım ve çevre birimleri dahil işletmenin ve yönetimin işini
yapması için.
 Ekipman & Makine – Üretim için—yazarkasadan 100 tonluk bir prese kadar her şey.
 Demirbaşlar – Masalar, sandalyeler, bekleme odası, vitrinler, dosya dolapları ve diğer
eşyalar.
 Vasıtalar – İşletmede kullanılan ve işletmenin sahip olduğu.
 Özel Maliyetler – İşletmenin dekore etmek, işletme için uygun bir yer sağlamak için para
harcaması gereken veya OSHA, ADA, sağlık ve güvenlik yasaları veya kiralık bir alanda
bölgelendirme düzenlemeleri gibi hükümet yasa ve düzenlemelerine uygun olması
gereken duvarlar, tavanlar, döşemeler veya demirbaşlar.
 Bina – Satın alınıyor veya inşa ediliyorsa işçilik ve malzeme maliyeti ile birlikte izin ve
muayene ücretleri

C.	Uygun değişiklikleri yapın. Mali Şablonda ürün veya hizmetiniz için öngörülen maliyetlerin
daha iyi yansıtılması bakımından, mevcut yeni bilgiye dayalı olarak Envanter, İşletme
Giderleri veya Sermaye Bütçesi Çalışma Sayfasına yapılan değişiklikleri girin
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Fikri Mülkiyetin Korunmasına Yakından Bir Bakış
Çoğu insan bir işletmenin sahip olabileceği tek fikri mülkiyetin bir patent veya ticari marka
olduğunu düşünür. Her işletmenin bir tür fikri mülkiyeti vardır; bu işletmenin adı, logosu, ambalajı
olabilir. Broşürler, fiyat listeleri, antet, ilgi çekici ürün veya hizmet isimleri, bir renk düzeni, yazı tipi
veya bunların birleşimi işletmeyi ya da ürün veya hizmetlerini tanımlayan fikri mülkiyetlerdir. Fikri
mülkiyet bir işletmede değer yaratmak için çok iyi bir yoldur. Bu sadece fiziki varlıklardan daha çok
satacak şeyiniz olduğu anlamına gelir. Bir işletmenin değeri yalnızca mali tablolarının incelenmesi ile
belirlenmez.
İşinizdeki tüm fikri mülkiyetleri tanımladınız mı? Bunları geliştirmek için izlediğiniz bir strateji var mı?
Değerini azami düzeyde arttırıyor musunuz? Stratejik planlama bu soruların yanıtını vermektedir.
Fikri mülkiyet üç biçimde bulunur: patentler, ticaret markalar, telif hakları ve ticari sırlar gibi hukuki
olanlar; çalışanların bilgi ve becerileri gibi insanla ilgili olanlar; ve müşteriler, tedarikçiler, bağımsız
taşeronlar ve danışmanlar gibi ilişkisel olanlar. Girişimciler işletmelerinin hangi fikri mülkiyetlere sahip
olduğunu ve hangisini geliştireceğini, nasıl korunduğunu veya korunacağını ve bunların işletmenin
değerini nasıl arttıracağını açıklayabilmeleri gerekir.

Patentler

Bir patent Birleşik Devletler tarafından belirli bir mülkiyete on yedi yıllık bir dönem için verilen
yasal bir haktır. Verilen şey yapma, kullanma, satma veya ithal etme hakkı değil, başkalarının
bunları yapmasına izin vermeme hakkıdır. Yeni ve kullanışlı bir işlem, makine, ürün veya bileşen
keşfeden herhangi bir kişi bir patent için başvuruda bulunabilir. Bir patentin süresi bittiğinde
önceden korunan bu bilgiyi herkes kullanabilir. Tüm patent sahiplerinin hakları sona erer.
Patent hukuku bunu araştırması için bir patent avukatının yardımını gerektiren karmaşık bir alandır.
Tüm patent avukatlarının uzmanlıkları aynı değildir; değişik alanlarda uzmanlaşırlar. Çoğu patent
avukatının kendi uzmanlık alanında yansıttığı çok özel bir ürün veya hizmet deneyimi vardır.
Bir patentin elde edilmesi uzun ve pahalı bir süreçtir. Mevcut patentlerin araştırılmasını, bir
başvuruyu, muhtemelen bir geri çevrilmeyi ve sonrasında—verilse dahi—onu savunmayı
kapsar. Bir patentin maliyeti 20,000 dolar ve üstü kadar tutabilir ve alınması on sekiz ay ve daha
uzun sürebilir. Tüm bu masraflardan sonra size verilen tek hak diğerlerinin iddialarına karşı
bunu korumaktır. Çoğu şirket mevcut değerli patentlerin etrafında tasarım yapmaktan başka işi
olmayan mühendisleri ve patent avukatlarını çalıştırır, böylece icadın temel kısmı kullanılabilir ve
patentin asıl sahibi bu konuda hiçbir şey yapamaz.
Bir ürün veya hizmet için patent koruması almak amacıyla para harcamak her zaman uygun
değildir. Bir fikir için patent alınıp alınmaması gerektiğini belirlemek adına genellikle bir patent
avukatının hizmetlerinden faydalanmak gerekir. Pahalı bir patent avukatını tutmadan önce
patentle ilgili şu gerçeklere dikkat edin. Şu hususlarda ürün veya hizmete patent alınamayabilir:
1.

Ürün veya hizmetin patentini başka bir kurum çoktan almışsa. Patent için bir ön araştırma
alınmış olan benzer patentlerin tanımlanmasına yardımcı olabilir.

2.

Ürün veya hizmet faydalı olmayabilir. Patent kanununa göre patent yalnızca faydalı bir ürün
veya hizmet için verilir.

3.

Uygulamadan önce ürün veya hizmet kamu kullanımına dahil olmuşsa veya kamuya sunulmuşsa.

4.

Ürün veya hizmet yalnızca çalışan bir cihaz veya işlemi içermeyen bir fikirse.

5.

İcadın sahibi patent başvurusundan en az bir yıl önce bunu bir başkasına ifşa etmişse.

Bir Patent Araştırmasının Yapılması
Bir fikri mülkiyet avukatının tavsiyesi için masrafa girmeden önce uspto.gov, delphion.com veya
daha geleneksel olarak 2021 Jefferson Davis Highway, Arlington, Virginia, 22202-3513 adresinde
bulunan Patent ve Marka Ofisinin Bilimsel Kütüphanesinin Araştırma Odası’na başvurun. Bir
avukat bu araştırmayı bir ücret karşılığı sizin adınıza yapabilir
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Fikri Mülkiyetin Korunmasına Yakından Bir Bakış devamı
Ticaret Markaları ve Hizmet Markaları

Ticaret Markaları (TM, ®) veya Hizmet Markaları (SM, ®) bir teşebbüsün ürün veya hizmetlerinin
rakiplerininkinden ayırt edilebilmesine yardım eden önemli pazarlama araçlarıdır. Bunlar bir şirkete
fikri mülkiyet şeklinde değer katarlar. Ticari markalar ticari mallar, hizmet markaları ise hizmetler için
geçerlidir.
Bir ticaret markası bir işletmenin ürünlerini tanımlamak ve diğerlerinin sunduğu ürünlerden
ayırt edilmelerini sağlamak için kullandığı herhangi kelime, isim, cihaz, sembol veya bunların bir
bileşimidir. Birleşik Devletler’de en çok tanınan ticaret markası muhtemelen Nike® logosudur.
Ayırt edici ambalajlama, benzersiz renk grupları, benzersiz tasarımlar ve sloganlar da ticaret
markası haline getirilebilirler.
Hizmet markaları genellikle ürünlerin aksine hizmetlerin satışında veya reklamında kullanılan
başlıklar, sloganlar veya sözcük gruplarıdır. Mesela FedEx® posta teslimat hizmetinin ayırt
edilmesi için kolay tanınan bir hizmet markası kullanır. Ticaret markaları ambalajda görünürken,
bir hizmet markası hizmet için yapılan reklamda kullanılır.
Pek çok iş uzmanının gözünde, ticaret veya hizmet markaları bir işletmenin pazar
payının korunmasında patentlerden çok daha değerli olabilirler. Uygulamada
ticaret markaları işletme ömrü süresinde devam eder ve devredilebilirdir.
Ticaret markası ve hizmet markası hakları başkalarının karışıklık yaratacak şekilde
Marka hakkına tecavüz,
benzeyen markaları kullanmalarını önleyebilir, ancak bambaşka bir marka altında
patent hırsızlığından çok
aynı ürünleri yapmalarını, aynı ürün veya hizmetleri satmalarını engellemez.
daha kolaydır fakat kesin
Fikri mülkiyeti ticaret markaları ve hizmet markaları ile eyalet düzeyinde veya
bir şekilde
federal düzeyde koruyabilirsiniz. Federal düzeyde tescil çok daha avantajlıdır,
cezalandırılması
çünkü bu ülke çapında koruma sağlar ve daha büyük hasar tazminlerine izin verir.
mümkündür.
Marka tescil edilmeden ® sembolü kullanılamaz.
Ticaret markaları ve hizmet markaları fikri mülkiyeti korumak için ekonomik
tedbirlerdir. Tescillenmiş markaları uspto.gov adresinde görebilirsiniz.

Püf Noktası

Telif Hakları

Telif hakkı koruması kendiliğinden olur. Orijinal bir eser ortaya çıktığında var olur, ancak
materyalin ne zaman ortaya çıkarıldığını kanıtlamak ve bileşenlerini tanımlamak için Kongre
Kütüphanesi’nde Telif Hakları Sicili ile tescillenmesi gerekir.
Telif hakları, eseri ortaya çıkaran yazarın mülkiyetini korur. Telif hakları eser sahipliğinin eserlerini
yetkisiz kopyalamaya ve kullanıma karşı korur. Eser sahibinin ömrü artı yetmiş yıl geçerlidir. Edebi
eserler, heykelcilik, müzik, resim ve tiyatro eserleri, koreografi, resimsel, grafik, görsel ve işitsel
eserlerin hepsi telif hakları yoluyla korunabilirler. Telif hakları materyalin başkaları tarafından
eleştiri, yorum, habercilik, öğretim, akademik ve araştırma amaçlı olarak kısıtlı kullanımına izin
verir.
Her şirket işletmecilik kapsamında geliştirilen telif hakkı alınabilir materyale sahiptir. Çoğu
işletme bu gibi materyallerin üzerine rutin bir uygulama olarak telif hakkı bildirimi koyar.
Telif hakkı bildirimleri aşağıdaki üç öğenin tümünü içermelidir:
•
•
•

© sembolü, “Copyright,” kelimesi veya “Copr” kısaltması
İlk yayın yılı
Hak sahibinin veya şirketin adı

Örneğin: © 2012 John Doe.
Çalışanlar bir şirket için iş veya eser ürettiğinde, şirket bu iş veya eserlerin telif haklarına sahip
olur. Bağımsız bir taşeron tarafından üretilen iş, sözleşmede ‘’iş karşılığı eser yaratımı’’ ibaresi
geçmediği ve şirkete ait olduğu ifade edilmediği sürece taşerona aittir. Üretilen materyallerin
telif haklarının kime ait olduğu ile ilgili, çalışanlar ve taşeronlar ile açıkça yazılmış sözleşmeler
oluşturmalısınız.
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Fikri Mülkiyetin Korunmasına Yakından Bir Bakış devamı
Lisanslar ve Telif Ücretleri

Bazı şirketlerin kullandığı diğer bir strateji fikri mülkiyetlerinin lisansını başka bir şirkete
vermektir. Böyle bir anlaşma lisanslı kullanımı belirli bir ürün veya hizmet kategorisi ile
sınırlayabilir veya sınırsız kullanımına izin verebilir. Fikri mülkiyet gerçek bir mülkiyet
olduğundan, diğer herhangi bir mülkiyet gibi bütünüyle satılabilir. Fikri mülkiyet lisansı
verdiğinizde mülkiyeti sizde kalır ancak başka bir işletme veya kişi bunu sözleşmeye uygun
şekilde kullanabilir. Genellikle, bir lisans ücretini peşin veya zamanla alabilirsiniz ve kullanıma
veya telif ücretlerine bağlı olarak dönemsel ödemeler alabilirsiniz.
Bir lisansı belirli bir zaman için verebilirsiniz veya çalışma kotalarına bağlayabilirsiniz. Çoğu
zaman lisans veren kişi (mülkiyet sahibi) satışlara veya kullanıma bakmadan minimum bir telif
ücreti üzerinde ısrar edecektir. Bir lisans fikri mülkiyet için münhasır, belirli bir pazar veya alan
için münhasır veya münhasır olmayan, diğer durumlarda ise sözleşme ile kısıtlanmış olabilir.
Varyasyonlar yalnızca iştirak edenlerin hayal gücü ile sınırlıdır.
Lisans sözleşmeleri Bir lisans veren olabilir ve ürün veya hizmetlerin lisanslarını başkalarına vererek kar elde
edebilirsiniz, ya da lisans sahibi olarak başla şirketlerin ürünlerini kullanma veya satma hakkını
karmaşıktır. Tüm
elde edebilirsiniz. İster lisans veren ister lisans sahibi olun, lisans sözleşmesinin içeriğini dikkatli
yasal belgelerde
olduğu gibi, lisans bir şekilde ele alın. Şu soruları sormak yardımcı olabilir:
sözleşmeleri de
•
Lisans için herhangi bir ön ödeme yapılacak mı?
yalnızca deneyimli •
Telif ücreti olarak ne ödenecek? Bu zamana, birimlere veya satış yüzdelerine mi bağlanacak?
bir avukat
•
Satışlara veya kullanıma bakılmadan minimum bir telif ücreti ödenecek mi?
yardımıyla
•
Ne tür bir münhasırlık üzerinde anlaşılacak? Çoğu durumda girişimciler lisans alan bir kişi
hazırlanmalıdır.
bulduklarında, daha fazla bulma imkanı elde edeceklerdir.

Püf
Noktası

•
•
•
•
•
•

Püf
Noktası
Ticaret sırrı veya
patent kanunu
altında korunuyor
olabilecek bilgileri
açığa çıkarmadan
önce mutlaka bir
gizlilik sözleşmesi
edinin. Böyle bir
sözleşme ile dahi
bilginin ifşa
edilmesi ve
uygunsuz kullanımı
riski vardır.
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Lisans veren ve lisans alan ürünün pazarlanması ya da üretimin denetlenmesi konularında ne
düzeyde bir katılım istiyor?
Performans standardı nedir?
Lisans süresi nedir?
Lisans sahibinin başkalarına devretme veya alt lisans verme yetkisi var mı?
Lisansı verilen fikri mülkiyet üzerinde yapılan değişikliklere ve gelişmelere kim sahip olacak?
Fikri mülkiyetin gelecekteki araştırma ve geliştirme faaliyet masraflarını kim ödeyecek?

Lisans Veren Endüstri Tacirleri Birliği, Ulusal Küçük İş Yatırım Şirketleri Birliği, Ulusal Teşebbüs
Sermayesi Birliği, yerel ticaret odaları, Küçük İş Geliştirme Merkezleri, risk sermayedarları ve bankaları
içeren ve lisans verme konuları ile uğraşan örgütler de lisans ile ilgili hususlarda yardımcı olabilir.

Ticaret Sırları

Bir ticaret sırrı, bir girişimci veya firmanın bildiği ve diğerlerinin bilmediği bir şeydir. Ticaret sırları
kamu erişimi olmayan teknikleri, tasarımları, malzemeleri, işlemleri ve formülleri içerir. Bunlar da
bir patent ile aynı şekilde lisanslanabilirler. Bir tedarikçi veya müşteri listesi, imalat işlemi veya
tekniği ile satış veya tanıtım sistemi de ticaret sırrı olarak görülebilir ve çok değerli olabilir.
Bir işlemi, tekniği veya formülü işletme yönetiminin üst düzeyleri dışında herkese karşı sır olarak
tutmak isteyebilirsiniz. Çalışanlarınızın dahi öğrenmesine izin vermeyebilirsiniz. Örneğin, çok az
kişi Albay’ın KFC piliç tarifini bilir.
Özellikle çalışanlarınızın ticari sırları ifşa etmemesine dikkat etmeniz gerekir. Çalışanlar
kendilerini sizinle çalıştıkları süre boyunca veya sonrasında gizli bilgileri ifşa etmekten alıkoyan
bir ifşa etmeme sözleşmesi imzalamalıdır. Bunun da ötesinde ticari sırlar özenle korunmalı ve
yalnızca bilinmesi gereken durumlara dayalı olarak yayılmalıdır. Çalışanlar bilgiyi ortada ve
işletmedeki diğer kişilere açık şekilde bıraktığında mahkemelerin gizlilik sözleşmelerini yürütme
ihtimali düşük olur. Bazen bir formül ya da işlemin yalnızca bir kısmı diğer bireylerle paylaşılır,
böylece tek bir kişi formülü ifşa edemez.
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Fikri Mülkiyetin Korunmasına Yakından Bir Bakış devamı
Bir işletmenin tüm düzeylerindeki çalışanlar o işletme için son derece önemli olabilecek
beceri veya bilgiye sahip olabilirler. Bu müşterileri yakından tanıyan bir satıcı –kiminle nerede
buluşulacağını, onları ne zaman arayacağını ve kendi prosedürlerini bilen—olabilir. Bu satıcının
yazılı bir listeye ihtiyacı olmaz. Bir gün rakiplerden biri veya kendi işi için çalışmaya karar verdiğini
düşünün. Bir de ürününüzü nasıl üreteceğinizin her detayını bilen bir fabrika müdürünüzün
buna karar verdiğini düşünün.
Bunların ikisi de korunması gereken birer fikri mülkiyete örnektir. Bir işe
alım sözleşmesi bunu gerektirmedikçe çalışanlar çalışmaya devam etmeye
zorlanamazlar ve böyle olduğunda dahi sözleşmenin süresi bittiğinde
gidebilirler. İşe alım sözleşmelerine konulacak süre ve kapsam bakımından
Çoğu girişimcinin en değerli
tutarlı rekabet etmeme hükümleri belli bir süre için korunma sağlayabilir
ticaret sırrı müşteri listesidir.
Ticaret sırları genellikle bir işletmenin en değerli varlığıdır. Patentlerde olduğu
Bu değerli varlığı koruma
gibi ticaret sırlarının korunması da deneyimli bir avukatın yardımını gerektirir.
yolları üzerinde düşünün.

Püf Noktası

Fikri Mülkiyet Avukatlarını Kullanmak

Fikri mülkiyet meseleleri hızlı bir şekilde pahalı ve zaman alıcı hale gelebilir. İşiniz sizi bu sularda
yüzmeye zorluyorsa işinizle ilgili fikri mülkiyet türünde uzmanlaşmış bir avukat bulun
Sizden çalınmış olan değerli haklarınız olabilir ve bir dizi sebepten ötürü bu konuda elinizden bir
şey gelmeyebilir:
•

Sorunu çözmek için fahiş maliyetler

•

Hırsızlığa karşı delil yetersizliği

•

Eylemin görünür yasal delili olmaması

Patent taleplerinin alınması masraflıdır, şirketlerin mülkiyet haklarının korunması ise daha da
maliyetlidir. Bir icada patent alınmasının maliyeti kolayca 20,000 dolar ve üstünü bulabilir. Bir
patenti hak ihlaline karşı korumak ise daha da masraflı olabilir.
Bir fikri mülkiyet avukatı sorunların çözülmesi adına pek çok şey yapabilir. İlk olarak avukatlar
işinizdeki fikri mülkiyetleri belirleyebilir ve daha hızlı koruma yolları geliştirebilir. Avukatlar uygun
belgeleri hazırlayacaktır, ancak bunun yanında işe alma, işten çıkarma, yönetim ve operasyonlar
gibi hususlarda da önleyici tedbirler hakkında tavsiyede bulunabilirler. Önlemek her zaman
düzeltmekten daha ucuzdur.
Genel işletme avukatınızdan yardım alarak bir fikri mülkiyet avukatı önermesini isteyebilir ve
sonrasında olası adaylarla görüşebilirsiniz. Adaylar arasında tercih yaparken kendinize aşağıdaki
soruları sorun:
•

Avukat ile etkin bir şekilde iletişim kurabilir misiniz?

•

Avukat sizin anlayabileceğiniz bir dil ile tavsiyeler verebiliyor mu?

•

Avukata ve tavsiyeye güveniyor musunuz?

•

Avukat ücretlendirme ve faturalama işlemlerinden yeterince bahsediyor mu?

•

Avukata telefon ile ulaşılabiliyor mu?

•

Avukat telefonlara yirmi dört saat içerisinde geri dönüş yapıyor mu veya ofisten başka birilerinin
sizi arayacağı ve yardım etmeye çalışabilecekleri bir prosedür mevcut mu?

•

Avukatla konuştuğunuzda siz, işiniz ve eldeki meselenin durumu hakkında bilgili görünüyor mu?

Bu sorulardan herhangi birine olan cevap olumsuz ise avukatınıza ilişkinizdeki olumsuz
hususlardan bahsederek olumluya döndürmeye çalışın, cevaplardan çoğu olumsuz ise başka bir
avukat arayın.
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Hükümet Düzenlemelerine Uymaya Yakından Bir Bakış

Püf Noktası
Çoğu eyalet işletme
sahiplerine bilgi verebilecek
ve faydalı kaynaklara
yönlendirebilecek tekdurak-noktalarına sahiptir.
Küçük İş Geliştirme
Merkezleri (SBDCler) de iyi
birer bilgi kaynağıdır.

Türüne bakılmaksızın tüm işletmeler yönetmeliklere (yasama organları tarafından
geçirilen yasalar) ve düzenlemelere (düzenleyici kuruluşlar tarafından yönetmeliklerin
yürütülmesi için koyulan kurallar) uymak zorundadır. Bu yönetmelikler ve düzenlemeler
tüm hükümet, federal, eyalet ve yerel düzeylerden gelebilir. Bu yönetmelik ve
düzenlemelerin bazıları işin doğasına bakılmaksızın her işletme için geçerli olabilir
ve tabii ki bir iş ile birden çok eyalette veya yerel yargılama bölgesi içinde uğraşan
bir işletme, ilgili tüm yargı alanlarından gelen geçerli yasa ve düzenlemelere uymak
zorundadır.
Yürütme organının işletmeyi yasalara uyması gerektiği konusunda uyarması gerekmez.
Yasaları araştırmak ve bunlara uymak işletmenin kendi sorumluluğudur. Neyse ki çoğu
büroda yasal düzenlemeler hakkında bilgi sağlayarak yardımcı olan kamu bilgilendirme
daireleri bulunur.

Bu yasa ve düzenlemeler lisans verme ve işletme adının tescilini, işçi tazminatlarını, işsizlik
tazminatını ve şahıs işletmeciliği haricindeki işletmecilik türleri için iş yapma izinlerini kapsar.
Satış vergilerinin toplanması ve çalışan maaşları için vergi verilmesi uyulması gereken diğer
örneklerdir.
Mesleki İş Sağlığı ve Güvenliği Birliği (OSHA)’nın sağlık ve güvenlik hususunda pek çok
işletmenin çalışanları ve müşterileri için geçerli olan belli gereklilikleri vardır. Engelli Amerikalılar
Yasasının yürütülmesi hem işe alma uygulamalarında hem müşteri uygulamalarında çoğu
işletmeyi etkilemektedir.

Ürüne/Hizmete Özel

Bazı işletmeler doğaları gereği belirli yasa ve düzenlemelere karşı duyarlıdırlar. Çoğu eyalet
kurumsal veya diğer başka türlerde iş yapabilmek amacıyla onay alınmasından önce pek çok
adımdan geçmek için tıp, hukuk, mimari, muhasebe ve mühendislik gibi konularda belirli
uzmanlıkları gerektiren lisansları görmek ister.
Besinleri ve işlenmiş gıdaları tedarik eden işletmelerin sağlık izinlerine sahip olmaları, ön
muayeneler yaparak bunları dönemsel olarak tekrarlamaları gerekir. İlaç üreticileri ürünlerini
satışa sunmadan önce uzun ve maliyetli onay süreçlerinden geçerler. Patlayıcıların taşınması ve
patlatılması gibi tehlikeli işlerle uğraşanların da özel izinlerinin olması gerekir. Çoğu yasal ürün
yalnızca belli bir yaşa gelmiş ve belirli kriterleri karşılayan kişilere satılmaktadır.
Girişimcilerin hangi yasa ve düzenlemelerin kendi işleri için geçerli olduğunu bilmeleri gerekir.
O iş ile uğraşmaya başladıklarında hangi yeni veya düzenlenmiş yasa ve düzenlemelerin kendi iş
alanlarını kapsadığından sürekli haberleri olmalıdır.
Ticaret birlikleri bu tür bilgiler için mükemmel kaynaklardır ve yasa ile düzenlemelere uyma
konusunda yöntemler önerebilirler. Ticaret bilgileri genelde kendi üyeleri adına teklif edilen
yönetmelik veya düzenlemelerin aleyhine veya lehine lobi çalışmaları yapacaktır. Çoğu ticaret
grubu kendilerine üye örgütlere yeni veya değiştirilmiş düzenlemeler yürürlüğe girdiğinde
eğitim vermeyi teklif eder. Büyük bir grubun satın alma gücü ve ölçek ekonomisi bu hizmetlerin
indirimli fiyatlarla elde edilmesini sağlar.

Arazi Kullanım Düzenlemesi

İşletmenin türü veya konumuna bakılmaksızın –bir evde, üretim tesisinde, alışveriş merkezinde
veya çok katlı bir ofis binasında—arazi kullanımının hukuki yönleri girişimcinin üzerine dikkatle
eğilmesi gereken konulardır. Neredeyse tüm şehir, kasaba, köy ve ilçeler belirli bölgelerde sadece
belirli iş faaliyetlerinin yürütülmesine izin veren bölgeleme esaslarını benimsemişlerdir.
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Bölgeleme Ofisi, Arazi Kullanım Bürosu ve benzeri şekilde adlandırılmış diğer bürolar,
işletmenizin istediğiniz bölgede çalışma izni olup olmadığını belirleyen bölgeleme haritalarına
ve esaslarına sahiptir. ‘’Burası benim arazim ve ne yapacağım beni ilgilendirir’’ şeklindeki bir
tutum sadece yanlış değil, aynı zamanda tehlikelidir. Yalnızca bir bölgede bir iş yürütüyorsunuz
diye bunu yapmaya devam edebileceğinizi düşünmek, özellikle işiniz büyüyorsa sakıncalıdır.
Arazi kullanımı düzenlemelerinin ihlali, neredeyse itiraz hakkı tanınmayacak şekilde
işletmenizin kapanmasına sebep olabilir. En iyi ihtimalde bile bu işinizde maliyetli ve uzun
süreli duraklamalara sebep olacaktır. Gelecek hakkındaki planlarınızın bölgeleme hususları ile
uyuştuğundan emin olun.
Bir işletmenin bir evin hemen dışında faaliyet gösteriyor olması arazi kullanım sorununu çözmez.
Yerleşim alanlarını bölgeleme yasalarının çoğu, burada yapılabilecek işleri birkaç çalışandan
fazlasını kapsamayan, bazen aile üyesi olmayan iki veya üç kişiyi kapsayan işletmelerle sınırlar ve
aynı zamanda çok sık motorlu taşıyıcı teslimatlarını ve müşterilerin park yerlerini kullanmasını
yasaklar.

Bina ve Yangın Yönetmelikleri

Yerel bir lisans için başvuruda bulunurken işletme genelde itfaiye müdürlüğü ve yapı
yönetmeliği memurları tarafından incelemelere tabi tutulur. İtfaiye müdürlüğü potansiyel
yangına ya da kimyasal tehlikeye yol açabilecek herhangi bir şey yapıp yapmadığınızı ve
çıkışların yeterli sayıda ve düzgün şekilde gösterilmiş olup olmadığını, yangın söndürücülerin
bulunup bulunmadığını ve yangını geciktirici tedbirler için uygun materyallerin kullanılıp
kullanılmadığını bilmek ister. Aynı zamanda binanın yangın yönetmeliği talimatlarını karşılayıp
karşılamadığını bilmek ister. Yapı muayene müdürlüğü yapıyı planlanan kullanıma ve yapı
yönetmeliğine uygun olup olmadığını görmek için inceleyebilir.
Yerel hükümetler mevcut ve yeni yapılar için değişiklik isteyebilir. Örneğin, yeni bir tesiste zemin
kat kullanılmadığı halde birinci kat zemininin ortasına zemin kata inecek bir merdiven için
büyük bir delik açılması gerekmiştir Bu yeni merdiven işletmeye 9500 dolara mal olmuştur. Tesis
yerel yapı yönetmeliği gerekliliklerine uygun inşa edilmiş olduğu halde yerel makamlar ilave
merdiveni yapmaya zorlamış olabilirler

Vergilendirme

Milli Gelirler İdaresi (IRS) bir işletmenin nerede olduğunu ve ne yaptığını bilmek ister. Çoğu
girişimci işletmesini kayıt altına almak için SS-4 formu ile IRS’e başvuruda bulunur. Bir şahıs
şirketinin hiçbir çalışanı yoksa SS-4 formu gerekmeyebilir. .Dosyanın sunulmasının ardından
şirket sahibine ödenilmesi gereken vergi türlerine, bunların ne zaman, nerede ödeneceğine ve
ödenmesi gereken miktarların hesaplanmasına ilişkin bir işveren paketi verilir.
İşletme sahiplerine aynı zamanda işletmenin tanımlanması için bir İşveren Sicil Numarası (şahıs
işletmesi sahipleri Sosyal Güvenlik Numaralarını kullanır) verilir. Resmi dairelerle yapılan tüm
görüşmeler ve yazışmalar bu İşveren Sicil Numarasını içerir. Bu sicil numarası bankalarda iş ve
komisyon hesaplarının açılmasında ve işletme faaliyetlerini herhangi resmi bir müesseseye
bildirmekle yükümlü kişilerle yapılan işlemlerde kullanılır. Devlet teşebbüsü ismi ile değil İşveren
Sicil Numarası ile tanır.
İşletmede çalışanlar bulunuyorsa her çalışanın kazancına eşdeğer dilimler ile işverenin payının
bir yerde tutulması gerekir. Bu fonlar daha sonra belirlenen bankacılık hizmetlerinin sağladığı
özel hesaplara yatırılır. Tutulan maaş ile ilgili düzenlemeler oldukça katıdır ve mutlaka uyulmaları
gerekir. Gerekli bakiyelerin zamanlı bir şekilde oluşturulmamasına genellikle devlet anında
müdahale eder. Devlet görevlileri işletmeye kilit vurabilir ve bakiyeler oluşturuluncaya dek
şirket sahiplerini alıkoyabilir. Böyle sert eylemlere başvurulmasının sebebi söz konusu paranın
çalışanlara ait olmasıdır. İşletme onun için sadece bir emanetçi veya mutemet niteliğindedir.
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Hükümet Düzenlemelerine Uymaya Yakından Bir Bakış

devamı

Çoğu eyalet hükümetinin asıl gereksinimlerinden biri işletmelerin müşterilerden satış vergilerini
toplamalarıdır. Eyaletlerin çoğunda bir satış vergisi olsa da her eyaletin vergiyi ele alma biçimi
farklılık gösterir. Bazı eyaletler belirli ürün ve hizmetleri farklı biçimde vergilendirir. Eyalet satış
vergilerini internetten, yerel ticaret odalarından veya size en yakın Küçük İşletme Geliştirme
Merkezi ile irtibata geçerek öğrenebilirsiniz. Eğer birden fazla eyalette iş yapıyorsanız bunların
hepsinde iş yapabilme yetkiniz olması gerekir. Malları yeniden satmak isteyen şirketlerin
yeniden satacakları malları satın alırken bir eyalet vergi sicil numarası kullanmaları gerekir.
Bu yolla satış vergileri şirket tarafından ödenmemekte, bunun yerine ürün veya hizmetler son
kullanıcıya satıldığında toplanmaktadır. İşletmenin tesis ekipmanı, ofis gereçleri ve tesis bakım
gereçleri için yine de satış vergilerini ödemesi gerekir.

Püf Noktası
Satış vergilerinin size bir maliyeti olmayacaktır. Bundaki amaç satış vergisi için satış esnasında
müşteriden vergi almaktır. Toplanan bu para sonrasında eyalet satış vergisi birimine döner.
Toplanan satış vergisi paralarını vadesi gelmeden harcama tuzağına düşmeyin. Resmi müesseseler
bu durumu iyi karşılamazlar.
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Dünyadaki en iyi pazarlama stratejisine sahip olabilirsiniz, ancak müşterilere ulaşmazsanız işinizin denizin
ortasındaki hareketsiz bir gemiden farkı olmaz. Bu modül müşterilerle ilişki kurmada size yardımcı olacaktır.
Amacı ürün ve hizmetlerinizi satmada ve işinizi büyütmede size yardımcı olmaktır. Önceki modüller
pazarlama kavramlarını ve seçeneklerini sağlarken bu modül iyi odaklanılmış bir saldırı planı oluşturmanıza
ve pazarı kısıtlı kaynaklar ile ele geçirmenize yardım edecektir.
Geçmişteki çalışmalarınızdan edindiğiniz bilgiler ve bitirmiş olduğunuz araştırma sayesinde muhtemelen
endüstrinizi, müşterilerinizi, rekabet üstünlüklerinizi, zayıf yönlerinizi ve de işinize uyan büyüme fırsatlarını ve iş
modelini kavramış durumdasınız. Bu bilgi ve tecrübelerinizi bu modüldeki çalışmanız için birer basamak olarak
kullanacaksınız. Bitirdiğinizde ise fırsatlarınızın büyük bölümünü değerlendirmek için belirli pazarlama
taktiklerini tanımış olacaksınız.
Analiziniz ve kararlarınız İş Planınızda Endüstri Profili, Rekabet Analizi, Pazar Analizi ve Pazara Yayılma’nın
Pazarlama Planı başlıkları altında kayıt altına alınabilir. Ayrıca Mali Planınızı güncelleyerek bu tercihlerin
karlılığınızı ne şekilde etkileyeceği konusunda tahminde bulunacaksınız.

Kilit Sorular
•

Ürünlerimi ve hizmetlerimi nasıl markalandıracağım?

•

Müşterilerim için sürekli görünürlüğü nasıl sağlayabilirim?

•

Benim için en iyi satış ve dağıtım stratejileri hangileri?

•

Mükemmel müşteri deneyimlerini nasıl yaratabilirim?

Eylem Adımları
6.1 Pazarlama Planını Hazırlamak – Endüstri Profili



6.2 Pazarlama Planını Hazırlamak – Rekabet Analizi



6.3 Pazarlama Planını Hazırlamak – Pazar Analizi



6.4 Pazarlama Planını Hazırlamak – Pazara Yayılma



6.5 Pazarlama Mali Tahminlerine Son Şeklini Vermek



Modül 7 Kuruma Liderlik Etmeyi okuyun

Bitiş Tarihi
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Pazarlama Taktiklerinin Önemi
Şu eski atasözünü duymuşsunuzdur, ‘’Daha iyi bir fare kapanı yaparsan, pazar da kapını
aşındıracaktır’’. Ancak işin gerçeği en iyi ürünlerin piyasada her zaman zafer kazanamamasıdır.
Örneğin kişisel bilgisayar dünyasında Apple®’in işletim sistemi kullanım kolaylığı ve stabilite
açısından pazarın lideri Microsoft®’unkilerden daha iyi olarak bilinir.
Pazarlama Planınız Nedir?

Pazarlama stratejileri ve taktikleri birbirine kabaca benzeyen ürün
ve hizmetler arasında kazanan tarafı belirleyebilir. South Beach
Beverage Co, daha iyi bilinen adıyla SoBe®’nin kurucuları John Bello
ve Tom Schwalm’a başarıyı getiren de bu oldu.
Ana Rakipleri , Snapple® ve AriZona® gibi SoBe de bir şişelenmiş
şekerli su sunuyor–ancak bunun yanında tamamıyla doğal,
güzel bir ambalajı, grafikleri, tadı, bazı yararlı içerik maddeleri ve
eğlenceli sloganları da var. Bunların hepsi cazip birer pazarlama
unsuru. Sobe’nin ürünü çok iyi olsa da başarının asıl sırrı SoBe
yönetiminin Sobe pazarlama planının yürütülmesine ve satış
gücünün etkinliğinin arttırılmasına yaptığı sürekli vurgunun
altında yatıyor. SoBe’nin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü üstün
ve istikrarlı satış çabaları olmuştur. SoBe için pazarlama ve satış
çalışmalarının başka etkileyici sonuçları da oldu: sadece beş
yıl sonra şirket sahipleri şirketi 370 milyon dolar karşılığında
PepsiCo’ya sattılar. Dokuz rakamlı bir satış ücreti gelecek planlarınız içerisinde olmayabilir, ancak
aynı temel stratejileri ve taktikleri uygulayarak işinize dair vizyon ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz
Bu modül 4 önemli alandaki strateji ve taktikleri açıklamaktadır ve işinizi büyütmek için
hangilerini planlarınıza dahil edeceğinizi belirleme konusunda size yardım edecektir:
•

Satışları arttırmak için marka oluşturma sürecini kullanmak

•

Görünürlük yaratmak ve bunu sürdürmek

•

Doğru bir satış gücü ve dağıtım kanalları seçmek

•

Mükemmel müşteri deneyimleri yaratmak

Bu modül boyunca mevcut pazarlama çalışmalarınızın uygunluğunu ve etkinliğini
değerlendirecek, seçeneklerinizin üzerinde duracak ve güçlü bir Pazarlama Planının
oluşturulması üzerinde çalışacaksınız. Pazarlama Planı istediğiniz pazara ulaşabilmeniz,
ürün ve hizmetlerinizi satabilmeniz için köprü niteliğindedir. Endüstriniz, rakipleriniz ve
müşterileriniz hakkında bilgi topladıktan sonra köprünüz için gerekli olan destekleyici bilgiyi
zaten geliştirmiştiniz.
İşinizi büyütme stratejiniz ister mevcut pazarınıza odaklanmayı, ister yeni bir pazardaki
müşterileri çekmeyi gerektirsin, Kelly Scanlon’ın hikayesini okuduktan sonra pazarlama
hakkındaki kararlarınızı dikkatli araştırma ve analizlere dayandırmak isteyeceksiniz.
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Pazar araştırması Thinking Bigger Business Media, Inc. Başkanı ve
CEO’su Kelly Scanlon’ın bir süredir şüphelendiği şeyi doğruladı.Şirketin
orijinal ismi olan Kansas City Small Business Monthly hedef kitleye
sunulan hizmeti artık temsil etmiyordu. ‘’Monthly (Aylık) kelimesi, işlerini
günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık ürünleri kapsayacak şekilde
büyüttüklerinden geçerliliğini artık kaybetmişti.
’Small business (küçük işletme)’’ kelimeleri ise içeriğin işletmelerin büyütülmesine odaklı olmasına
rağmen reklamcılar arasında Scanlon’ın öncelikli olarak hobi işleri ile uğraşanlara çalıştığı gibi bir
algı oluşturuyordu. Scanlon büyümek isteyen işletme sahiplerinin hedef kitlesi olduğunu biliyordu,
ancak şirketin adı hedef kitlelerinin yanlış yorumlanmasına sebep oluyordu. ‘’Aslında markamızı fazla
büyüttük, bu daha çok bir bitkinin saksısının dışına büyümesine ve köklerine bağlanmış olmasına
benziyor. Kuçük bir kabın bir bitkinin büyümesini engellemesi gibi markamız da şirketimizin
büyümesine engel oluyordu’’ diyor Scanlon.
Scanlon pazar araştırması yürütmesi için bir ajans kiraladı. Her biri reklamcılar/sponsorlar, okuyucular/
küçük işletme sahipleri, personel ve iş kaynağı sağlayıcılarından oluşan dört farklı odak grubu aracılığı
ile marka ile ilgili zorlukların neler olduğu konusunda karar kıldılar. Scanlon hedef pazarını daha iyi
temsil edecek ve ‘’küçük işletme’’ kelimelerini içermeyen bir isim bulma konusunda karar kıldı.

Satışları Arttırmak İçin Markalaştırma Sürecinin Kullanılması
Şirketinizin seçebileceği en etkin pazarlama stratejilerinden biri bir şirket markasını
oluşturmaktır. Bir marka bir ürün veya hizmeti pazardaki diğer ürün ve hizmetlere karşı
farklılaştırır veya benzersizleştirir.
Markanızı dikkatlice oluşturmak müşterileriniz ile şirketinizin ürün veya hizmetleri arasında bir tür
görsel, duygusal ve kültürel bağ oluşmasını sağlar.
Disney lideri olduğu aile eğlence pazarında güçlü bir markaya sahiptir ve bu marka durup
dururken ortaya çıkmamıştır. Bu, sürekli olarak markanın etkin bir biçimde desteklenmesiyle
ve sıkı çalışmalarla gerçekleştirilmiştir. Disney’in pazarlama materyalleri aile içi eğlence,
temiz ortamlar ve mükemmeliyetçi bir hizmet anlayışını müşterilere aktaran tutarlı bir mesaj
içerir. Disney sadece bu standartları karşılayabilen personeli işe alır ve mükemmel müşteri
deneyimlerinin yaratılması yolundaki rollerini öğrenmeleri için onları Disney Üniversitesi’nde
eğitime tabi tutar.

Güçlü Bir Markanın Getirileri

Müşteriler ürün veya hizmetinizi satın aldığında elde ettikleri deneyim sonrasında tekrar sizden
satın almaları için onları ikna eden şeydir. Şirketinizin sunduğu şeyleri satın almayı tercih ederek
markanızın değerini arttırırlar. Markanız için oluşan müşteri sadakati pazarınıza daha etkin bir
şekilde yayılabilmenizi ve pazar payınızı koruyabilmenizi veya arttırabilmenizi sağlar.
Bazı şirketler müşterinin zihninde yer edinen markaları başarılı bir şekilde oluşturabilmiştir. Bu
markaların ortak özellikleri olumlu bir çağrışıma, tanınmış bir isme ve rakiplerinden
daha iyi düzeyde algılanan değerlere sahip olmalarıdır.
Güçlü markalara bazı örnekler şunlardır:
• Lexus® birinci kalite ve lükstür.
• Lysol® mikropları öldürür.
• Ben & Jerry’s® eğlenceli tatları olan, besin değeri yüksek birinci kalite dondurma
• Whole Foods Market® sağlıklı besinler için süpermarket.
• Patagonia® açık alanlar için kaliteli giyim markası
• Supercuts® en düşük fiyatlı saç kesimi hizmetini sunar.
• Jiffy-Lube® hızlı ve güvenilir araba servisi sağlar.
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Markalaştırma sadece büyük şirketler için değildir. Tüm işletmeler markalaştırmayı hem
müşterilerin kalbini kazanmak hem de zihinlerinde yer edinmek için kullanabilirler. O’Neill’ın
sıcak hava içinde kavrulmuş kahve işletmesi The Roasterie® şirket markasını ve O’Neill’ın kahve
çekirdeğine olan tutkusunu müşteriye logosu, ürün ambalajı, internet sitesi ve pazarlama mesajı
ile aktarmaktadır.
O’Neill bu tutkuyu iletmek için sattığı her kahve çekirdeği paketi üzerine şu şekilde yazıyor,
‘’Size gerçek aşkı ne zaman bulduğumu söyleyebilirim. 22 Kasım 1978. O gün Costa Rica’da bir
değişim öğrencisi olarak Poás volkanı civarındaki dağlık, volkanik kahve yetiştirme alanından
ilk kahve çekirdeğimi aldım. Yeşil alanlara, insanlara ve de kahveye aşık oldum. Özellikle de
kahveye…İyi bir kahveye olan tutkumun inkar edilemez bir hal almasının üzerinden on beş yıl
geçtikten sonra Roasterie doğdu.

Püf Noktası
Her şirketin bilinçli ya da bilinçsizce oluşan bir imajı vardır. Kendi imajınızı markalaştırma
stratejileri ile bilinçli bir şekilde oluşturun. branding strategies.

Markalaşma İki Yönlüdür
Markalaşmanın güçlü etkileri vardır, o yüzden potansiyel olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmanız
gerekir. Birincisi markanızın olumsuz imajlarla, meselelerle veya temalarla eş anlamlı hale
gelmemesine dikkat edin. Markalaşmadaki ikinci tehlike de bir markanın tanınır hale geldikten
sonra ne şekilde algılandığının değiştirilmesinin zor olmasıdır. Markanızı bilinçli bir şekilde
yaratmak isteyecek, önceden nasıl bir marka imajı yansıtmak istediğinizi bilecek, markanızı
olumsuz çağrışımlardan özenle ve dikkatle korumak isteyecek ve markanızın kapsamını dar
kalıplara hapsetmemeye dikkat edeceksiniz.

müşterileri kendine çekmek için algıları değiştirmek
Bir isimde ne vardır? Gelirleri arttırmak için bir fırsat –bu Clifton Boyd’un şirketi
hakkındaki algıları değiştirmek ve yeni müşterileri çekmek için kullandığı bir
strateji. B&L Electric Supply Inc.’nin başkanı son dönemde şirketinin adını değiştirdi.
Önceden B&L Electric Supply Inc . olarak bilinen 3 milyon dolarlık şirket şu sıralar
elektrik, kağıt ve temizlik ürünleri toptancısı konumunda.
Boyd ve ortağı 1997 yılında şirketi kurmak üzere bir araya geldiğinde şirket adına bir
kişilik vermek için soyadlarının baş harflerini birleştirdiler. Aynı zamanda ‘’elektrik’’
sıfatını da eklediler çünkü müşterilerinin çoğunun elektrik müteahhidi olması
yönünde beklentileri vardı. Zamanla elektrik gereçlerinden sağlanan iş akışı gittikçe
artarak %90 civarını buldu. Ancak Boyd bu trendi tersine çevirmek istiyordu çünkü kağıt ve temizlik
ürünleri yıllık bazda daha istikrarlı işlerdi.
Elektrik-dışı işleri genişletmek için Boyd müşteri tabanını genişleterek Minnesota eyaleti ve
General Mills ile iş yapma şansını yakaladı. Bu yeni anlaşmalar ile kağıt ve temizlik ürünlerinin
şirket satışlarındaki payı yüzde 35’e ulaşsa da Boyd daha fazlası için çaba gösterdi ve yeni bir şirket
adının gerekli olduğuna karar kıldı. Şirket adının B&L Supply, Inc.’ye dönüşmesiyle birlikte Boyd
görünürlüğünü arttırmak için yeni bir internet sitesi açtı. Bu taktikler sonucunda kağıt ve temizlik
ürünlerinden elde edilen gelirin gelecek yıl yüzde 10 ila 15 civarında artış göstermesini bekliyor.
“We didn’t want to change the name too much and lose recognition with existing clients,” he says.
“We hope this will give us the best of both worlds—attract new customers and win additional
business from current customers.”
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Markanızı Oluşturma
Markalaşma benzersiz, anlaşılabilir ve tutarlı olmalıdır. Ürün, hizmet veya işletmenizin
markalaşma sürecinde sunduğunuz şeyin benzeri olmayan bir değer olarak konumlanmasını
istersiniz. Bu benzersiz değerin özünde yatan şeyi açık ve tutarlı mesajlar ile iletmeniz gerekir.
Bunların pazarlama strateji ve hedeflerinize dayalı olması gerekir. Bu mesajlar yalnızca verdiğiniz
reklamlar ve tanıtımlar ile iletilmez, aynı zamanda fiyatlarınız, sağladığınız müşteri hizmetleri
ve müşteriler ile aranızdaki etkileşim de bu mesajların iletilmesinde rol oynar. Bir işletmenin
markası internet sitesi, işaretleri ve basılı materyalleri ile desteklenir.
Bir işletmenin yaptığı her şey, müşterilerin kendisini ne şekilde gördüğünü de etkiler. Aşağıdaki
kontrol listesi daha başka markalaşma fırsatları üzerine fikir yürütmenize yardımcı olabilir.

c
-

Markalaşma Stratejileri

Aşağıdakilerden hangileri markalaşma
hedeflerinizi desteklemede kullanılabilir?

Talimatlar
Her strateji için şu konularda yorum yapın:
1. Şirketiniz bunu ne kadar gerçekleştirebiliyor.
2. Üzerinde durulacak diğer geliştirme çalışmaları.

Logolar, pazarlama materyalleri, fiziksel reklam unsurları
ve iş ortamı ile tutarlı bir görsel imaj geliştirin.

Verdiğiniz reklamlarda ve pazarlama mesajlarında, satış
görevlisi iletişiminde, etiketlerde, slogan ve reklam
müziklerinde, garantilerde, temel değer ve misyon
tariflerinde ve kişisel etkileşimler ile tercihlerde tutarlı
mesajlar iletin.
İsimleri, etiketleri, sloganları veya reklam müziklerini
kullanarak şirketin genel markası ile aynı doğrultuda ayrı
ürün/hizmet kimlikleri geliştirin.

Hedef pazar mensuplarına ekran koruyucular, takvimler ve
özel veya promosyon ürünleri vererek markayı karşılıksız
dağıtın, böylece marka hep yakınlarında olacaktır.

Müşteri başarılarını ürün ve hizmetleriniz ile filme
alarak, ünlülerle yapılan ve günlük sponsorluklarla ve
personelinizi hedef pazarınıza dahil ederek markayı
insancıllaştırın.
İnternetteki söyleşi odalarını destekleyerek, hikayeleri
gazetelerde ve internet sitenizde paylaşarak, müşteri
memnuniyeti faaliyetlerine ev sahipliği yaparak, spor
kulüplerine sponsorluk yaparak ve müşteri yarışmaları
düzenleyerek bir marka topluluğu oluşturun ve bunu
devam ettirin.
Mevcut ürün veya hizmet özelliklerini değiştirerek veya
yeni ürün ve hizmetler geliştirerek ve müşteri hizmeti
uygulamalarında düzenlemeler yaparak ürün veya hizmet
özelliklerini marka imajına uyumlu hale getirin.
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Görünürlük Oluşturma ve Devamlılığını Sağlama
Müşterileriniz insandır ve bu yüzden bazı şeyleri unutabilirler. İnsan
beyni basitçe böyle çalışır. Hafıza araştırmacıları size unutmanın
faydaları olduğunu söyleyecektir –eğer unutmasaydık beynimiz
gereksiz bilgilerle dolardı. Ancak pazarlama uzmanları da unutmanın
satışlar için en büyük engellerden biri olduğunu bilir. Müşterileriniz
günlük hayatlarını sürerken şirketinizi, ürününüzü veya hizmetinizi
unutmaları muhtemeldir.

Stratejiler
ve Taktikler
Markalaştırma
Görünürlük
Satışlar ve Dağıtım
Müşteri Hizmetleri

Temelde en önemli pazarlama hedeflerinden birisi müşterilerinizin ürünleriniz ve hizmetlerinizi
hatırlamasını kolaylaştırmaktır. Markalaşma bu bağlamda faydalıdır, çünkü güçlü bir markanız
varsa ihtiyaçları ortaya çıktığında zihinlerinde markanızın oluşması olasılığı daha yüksektir.
Kendi satın alma davranışlarınızı düşünün. Kağıt mendile ihtiyacınız olduğunda Kleenex®
alma olasılığınız oldukça fazladır. Canınız bir hamburger istiyorsa kafanızda oluşacak ilk şey
bir Whopper görüntüsü olabilir. Otomobil sigortasına ihtiyacınız olduğunda akla gelen ilk
firmalardan biri State Farm’dır.
Ancak markalaşma müşterilerin ürün ve hizmetlerinizi hatırlamasını kolaylaştırmak için tek yok
değildir. Diğer büyük bir seçenek görünürlüktür. Hafıza insanların dikkatini alan yinelemelerle
desteklenir. Firmanız görünür ise –yani ürün ve hizmetleriniz görünürse—müşterilerinizin ürün
veya hizmetlerinize ihtiyacı olduğunda sizi hatırlamaları daha olasıdır.
Görünürlük pek çok yolla sağlanabilir. Bazıları açık olabilir, bazıları olmayabilir. Aşağıdaki tabloya
göz atarak daha iyi bir görünürlük sağlayabilecek fikirler üretin.

c
-

Görünürlük Yaratma

Aşağıdakilerden hangileri pazarlama hedeflerinizi
desteklemek için kullanılabilir?

Talimatlar
Her strateji için şu konularda yorum yapın:
1. Şirketiniz bu konuda ne durumda.
2. Daha da geliştirilecek hususlar.

Müşterilerin okuduğu yayınlara ilan vererek, toplum
faaliyetlerine ve sosyal ağlara iştirak ederek, ilgili sosyal
ağ sitelerinde aktif olarak, aynı örgütlere katılarak,
bulunduğunuz yeri trafiğin daha yoğun olduğu bir yere
taşıyarak ve ortak ilgi alanlarında gönüllü faaliyetlerde
bulunarak hedef pazarınızda görünürlük kazanın.
Eğitim fırsatları sağlayarak, online veya toplum içinde
bilgi paylaşımı yaparak, meseleler ve çözümleri hakkında
makaleler veya bloglar yazarak ya da ürün/hizmet deneyimi
sağlayacak numuneleri veya başka fırsatları sunarak
ürünleriniz/hizmetleriniz hakkındaki farkındalığı arttırın.

Makaleler veya tanıtım bültenleri yazarak, sosyal medya
sitelerinizde sık sık ileti göndererek, seminerler düzenleyip
sunumlar yaparak, püf noktaları ve teknikleri sağlayarak ya
da aldığınız onay belgelerini, ödülleri ve başarıları kamu ile
paylaşarak alanınızdaki uzman olun.
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Görünürlük Yaratma devamı
Talimatlar
Her strateji için şu hususlarda yorum yapın:
1. Şirketiniz bu konuda ne durumda.
2. Daha da geliştirilecek hususlar

Aşağıdakilerden hangileri pazarlama hedeflerinizi
desteklemek için kullanılabilir?
Ürün veya hizmetlerinizi müşterilerinizin istediği veya ihtiyaç
duyduğu başkalarının ürün veya hizmetleri ile sunarak,
yönlendirmeleri paylaşarak veya kabul ederek ve maliyetleri
ve fırsatları paylaşmak üzere ortak pazarlama yoluna giderek
diğer tamamlayıcı uzmanlarla ortaklıklar geliştirin ve bir
yönlendirme ağı kurun.
Hedef grupların iştirak ettiği faaliyet ve etkinliklere katılarak,
diğer organizasyonların müşterilerine özel fırsatlar sunarak,
müşteri listeleri satın alarak ve diğer organizasyonların
araçları yoluyla pazarlama yaparak (örneğin, gazeteler,
faturalar, bağış toplayanlar, internet siteleri, komiteler ve
kurullar) başkalarının trafiğinden faydalanın
Veritabanlarınızda alakalı bilgileri bulundurarak, e-posta veya
doğrudan posta, odak grupları, müşteri araştırmaları, telefon
görüşmeleri, gazeteler, özel veya promosyon ürünlerini ve
müşteri memnuniyeti etkinliklerini kullanarak potansiyal
müşterilerinizin aklında kalın.

Yarışmalar, sadık müşteriler için özel faliyetler, kuponlar, özel
teklifler, teşvik veya hediyeler, özel fiyatlar, teşekkür notları ve
toptan satış indirimleri sağlayarak müşterilerinizi ayırt edin
ve ödüllendirin.

Diğer: Şu anda kullanmakta olduğunuz diğer görünürlük
stratejileri hangileri? Daha başka ne deneyebilirsiniz?
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Görünürlük Taktiklerinin Uyarlanmış Olması Gerekir

Değişik türlerdeki işletmeler görünürlük oluşturma konusunda değişik yöntemlere ihtiyaç duyacaktır.
Bir restoran konumundan ve güzel dekorundan ötürü kar sağlıyor olabilir. Online bir perakendeci
e-posta broşürlerini gönderebilmek için internet tabanlı reklamlara ve kapsamlı bir müşteri listesine
ihtiyaç duyuyor olabilir. Bazı satın alma durumları –genelde daha pahalı, önemli ve karmaşık
olan alımlar—daha kişisel bir yaklaşım gerektirebilir. Örneğin çoğu kişi avukatlık, doktorluk veya
danışmanlık gibi bir hizmeti seçerken güvenilir bir meslektaştan veya arkadaştan referans isteyecektir.

Geleneksel Pazarlama Faaliyetleri Yoluyla Görünürlük

‘’İnşa edersen geleceklerdir’’ felsefesi Kevin Kostner’ın popüler Field of Dreams (Düşler Tarlası)
filmindeki karakteri için işe yaramış olabilir, ancak pek çok işletme için işe yaramayacaktır. Başarılı
pazarlama planları her işletme ve bütçe için uyarlanan yaklaşım ve faaliyetlerinin bir birleşimini kapsar.

Püf Noktası
Reklam, ilan ve tanıtımlar ile ilgili tüm seçeneklerinizi s.235-240’daki Pazarlama Faaliyetlerine
Yakından Bir Bakış’ta gözden geçirin.

Bir dizi pazarlama faaliyetinin kullanılması –reklam, ilan ve tanıtımlar—pazarlama hedeflerinize
ulaşmada size kapsamlı bir yaklaşım sunar. Reklamın tek başına etkisiz olduğunu fark etmiş
olabilirsiniz. İlanlar şirketinize iyi bir görünürlük kazandırmış olabilir, fakat medya araçları tek
başına ancak bu kadarını yapabilir. Tanıtım faaliyetlerini kalabalık yerlerde sıklıkla uygulamanın
sürekli zaman ayırma ve yatırım gerektirdiğini fark etmişsinizdir. Bu faaliyetlerden hiçbiri tek
başına işinizi büyütmek için yeterli olmayacaktır.

pazarlama faaliyetleri müşteriyi hedefler
Endüstriniz etkin pazarlama faaliyetleri hakkında size tüyolar verebilir. Kelly
Scanlon müşterilerin algı biçimlerine odaklanma üzerine gelen öneriler
sonucu Thinking Bigger Business Media ismi üzerinde karar kıldı. .Sonuç olarak
ürünlerinin her birine bu ismin farklı bir varyasyonunu verdiler –aylık derginin
şimdiki adı Thinking Bigger Business and the Entrepreneur’s Guide yerine
Thinking Bigger Guide olmuş. Scanlon’ın aynı zamanda iThinkBigger.com Extra
adında bir elektronik gazetesi, üç aylık Thinking Bigger Speaking Series’i ve üç aylık Big Breakfast
yayınları bulunuyor. İsimlerini ise iThinkBigger.com’a dönüştürdüler.
Yeni markaya geçiş zor olmadı.Scanlon aylık dergilerinin tasarımlarını yapması ve modern, güçlü bir
görünüm kazandırması için bir grafik tasarımcısını işe aldı. Genel bir strateji kullanarak, isim,imaj,
pazarlama stratejisi ve reklam temalarını göz önünde bulundurarak şirketinin markasını yeniledi.
Bunların hepsi işletme sahiplerinin markalarını değerlendirirken göz önünde bulundurmaları
gereken noktalar.

Reklam Verme
Gazeteler, televizyon, radyo ve doğrudan postaları içeren farklı mecralardan oluşur. Başarılı
reklamlar rekabet üstünlüğünüzü müşteriye iletir, marka mesajınızı tekrarlar ve işiniz, ürününüz
veya hizmetiniz hakkında benzersiz olanın ne olduğuna ve müşterilerin sizinle iş yapmaktan ne
gibi bir fayda sağlayacağına odaklanır.
Tanıtım
Tanıtım genellikle basın açıklamaları, bloglara yazılanlar, ana makaleler, duyurular ve
röportajlardan yapılan alıntılardan oluşur. Bir endüstri uzmanı olmayı teklif ederek medyadaki
kişiler ile ilişkiler kurun. Muhabirler ve editörler bir hikaye üzerinde çalışırken veya bir teklife
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ihtiyaçları olduğunda sizinle irtibata geçebilirler. Sizinle röportaj
yapmak veya şirketinizle ilgili bir hikayeyi haberlerinde veya
yazılarında kullanmak üzere size karşılık verebilirler.
Bir basın duyurusu yaptığınızda tanıtım işiniz sona ermiş olmaz.
Gerek telefonla, gerek e-postayla sürekli takip edin. Medya kaynakları
bazen basabilecekleri alandan daha fazla basın duyurusu alırlar. Takip
çabalarınız bilginizin gerekli yerlere bildirilmesinde faydalı olabilir.
İşe başladıklarından beş yıl sonra Three Dog Pastanesinin kurucuları
mağazalarının etrafında dolaşan ve elindeki deftere notlar alan
bir kişiyi fark ettiler. Bu kişinin sonradan ‘’özel kanin şekerlemeleri’’
imalatçıları ile röportaj yapmak isteyen bir Wall Street Journal muhabiri
olduğu anlaşıldı. O tarihten beri reklamdan daha çok ilan ve tanıtım
pazarlama faaliyetlerinin köşe taşı haline geldi –buna bağlı olarak
sonraki yıl içinde ödenmiş reklam maliyetleri 1000 dolardan az oldu.
Sosyal Medyayı Kullanarak Pazarınıza Ulaşma
Sosyal medya şirketlerin işlerini pazarlama biçimlerinde bir dönüşüm gerçekleştirmektedir.
Müşterilere ulaşma konusunda eşi benzeri görülmemiş yollar sunan bu yeni trend şirketinizin
büyümesinde çok önemli bir role sahip olabilir. Sosyal medya herkese uyacak tekdüze bir ortam
olmamakla birlikte, internet sitelerinden, uygulamalardan, ağlardan ve araçlardan oluşan zengin
bir ortamdır. İnternet ağındaki varlığınızın tasarlanması ve planlanması pazarlama stratejinizin
temel bir yetkinliğidir.
İş dünyası için en popüler medya sitelerinden bazıları şunlardır:
Linkedin—Linkedin yaklaşık 200 ülke ve bölgede 15 dil konuşan 90 milyon kullanıcısı ile iş
dünyasındaki profesyoneller için en popüler sitelerden biridir. Bu sitede bilgilerinizi güncel
tutmak ve akılda kalmak için durum güncellemelerini kullanın.
İşletmeniz için bir Linkedin sayfası oluşturmayı dikkate alın. Linkedin’de bilgilerin paylaşılması,
başkaları ile ağ ortamında tartışmalara girilmesi ve profesyonel itibarın tesis edilmesi
konularında çoğu endüstri ve uzmanlık alanı için oldukça faydalı hale getiren gruplar bulunur.
Aynı zamanda müşterilerinizin ve çalışanlarınızın ne düşündüklerini ve onlar için neyin önemli
olduğunu daha iyi anlamak için bir fırsat sunar.
YouTube ve çevrimiçi video—Forrester Araştırmasına göre videonun birinci sayfa bir arama
sıralaması elde etmesinin olasılığı başka bir içerikten 50 kat daha fazladır. comScore.com’a göre
2010’da YouTube’da izlenen videoların sayısı, google’da yapılan aramaların sayısını geçti. Ürün/
hizmet tanıtımlarınızı paylaşmak için basitçe kısa süren bir video kullanın, bilgisayar ekranını
ve üzerinde gerçekleşen faaliyeti bir Flash video olarak kaydedin veya bir video konferans
gerçekleştirin. Aynı zamanda internet sitenize, bloğunuza veya Facebook sayfanıza bu sitedeki
videoları gömebilir veya Twitter ya da Linkedin’e ekleyebilirsiniz.
Twitter—Twitter, kullanıcılarına 140 karaktere kadar olan hızlı iletilerini gerçek zamanlı olarak
‘’tweetleme’’ olanağı sunuyor. Şirketler, sundukları türde ürün ve hizmetleri arayan müşteriler
arasında ilgiyi kendilerine çekmek için Twitter’ı kullanabilirler. eMarketer’ın tahminlerine göre
190 milyon tahmini kullanıcı sayısı olan Twitter’daki kişilerin yaklaşık yüzde 22’si bu platformu iş
ile alakalı sebepler için kullanıyor ve bu da müşterilerinize ulaşmanız ve marka görünürlüğünüzü
arttırmanız için mükemmel bir kaynak olduğunu gösteriyor. Twitter aynı zamanda iş dünyası ile
ilgili sitelere yönlendiren çok önemli bir araç haline geliyor.
Twitter dünya çapında en çok ziyaret edilen on internet sitesi arasında gösteriliyor. İşletmeniz
ve ürün/hizmet kategorinizle ilgili konuşulanları izleyerek trendleri kolaylıkla takip edebilir,
mevcut ve potansiyel müşterilerle iletişim kurabilir ve markanızı destekleyebilirsiniz. Twitter aynı
zamanda geri bildirimlere hızlı bir şekilde yanıt vermenize, uygulamalarda veya özel durumlarda
hızlı güncellemeler yapabilmenize olanak verir.
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Girişimcilerle İletişim Kurma
Kauffman FastTrac Twitter’ı girişimciler ile iletişim kurmak için kullanmaktadır. @fasttrac sorunların ele
alınması ve önemli bilgilerin, haberlerin ve etkinliklerin paylaşılması için hızlı bir geribildirim aracıdır.
Burada sürekli güncellenen içerikler girişimcilere işlerinde faydalı olabilecek bilgileri sağlar.
Facebook—Facebook müşterileri diğer müşterilere, şirketlere, organizasyonlara ve diğer ilgi alanı
başlıklarına bağlayan profile dayalı bir sosyal ağ hizmetidir. Facebook’u işleri için kullanan şirketlerin
sayısı Palo Alto Networks’ün araştırmasına göre 2010 yılında yüzde 192 artmıştır. Ocak 2011 itibariyle
Facebook’un 600 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunmaktadır. Zipcar, Oreos ve PopTarts gibi şirket
ve markaların hepsinin birer Facebook sayfası vardır. Facebook’u teşvikleri, satışları ve özel ürünleri
tanıtmak, haberleri paylaşmak, etkinlikleri duyurmak ve işletmenize bağlılık sağlayabilecek içerikleri
yaratmak için kullanabilirsiniz.
Lucid Marketing tarafından yapılan bir araştırmaya göre çoğu anne Facebook’u aileleri ve arkadaşları
ile iletişim kurmak için kullanıyor ancak annelerin dörtte üçü en azından bir markanın sayfasını, yüzde
16’sı ise 10 veya fazla şirket veya marka sayfasını beğenmiştir. Facebook’un gücünden daha fazla
faydalanmak için, sayfanıza şirket internet sitenizin, bloğunuzun, özgeçmişinizin, kartvizitinizin, Twitter
hesabınızın veya e-posta adresinizin birer linkini koyun.
İşletme/Marka Blogları—Her girişimin bir internet varlığına ihtiyacı vardır ve WordPress veya Blogger
gibi bloglama yazılımları sayesinde kendi başınıza çekici ve dinamik bir site oluşturabilirsiniz. Bu bedava
hizmetler derin teknik bilgi gerektirmez ve müşterilerinizle iletişim kurabilmeniz için kolay bir yoldur.
Bloğunuzun tanınırlığını arttırın ve kullanıcıların arama motorlarına girdiği kelime veya sözcük grupları
olan anahtar kelimeleri kullanarak arama sonuçlarında daha önlerde yer alın. Google’ın bedava AdWords
uygulaması hangi kelime veya sözcük gruplarının işletmeniz için daha etkili olduğunu belirlemede size
yardımcı olacaktır. Anahtar kelimelerinizi seçerken amaca özel tabirler kullanmayı unutmayın. Örneğin,
serbest çalışan bir Teknik Yazar, ‘’Yazar’’ kelimesi yerine ‘’Teknik Yazar’’ arama tabirini kullanarak daha iyi
sonuçlar elde edecektir, çünkü birincisi çok daha geneldir. Sözcük veya sözcük grubunuz ne kadar özel
olursa, hedef müşteriye ulaşma şansınız o kadar artar.
Başarılı bir blog için anahtar unsur güncel, ilgili ve değerli olan bilgileri hedef kitlenize aktarabilmektir
----bu yeni bir araştırma, güncel haberler, ürün/hizmet bilgisi veya müşterileriniz tarafından sıkça sorulan
sorulara verilen cevaplar olabilir. İşletmenizin bir ihtiyaca nasıl cevap verebileceğini göstermek için
bloğunuzu kullanın. Son olarak yorumlara izin verin, böylece geribildirim alabilecek ve bir topluluk
oluşturabileceksiniz –bunların her ikisi de kullanıcıların ve ürün veya hizmetinizi satın alan müşterilerin
fikirlerini öğrenebilmenize yardımcı olacaktır.
Ağdaki varlığınızı planlayın
Başarılı bir sosyal medya pazarlaması bir plan ile başlar. İşletmeniz için en iyisi olabilecek bir platform
bulun. Bu, ana hatlarıyla net bir şekilde belirtilen hedefleri ve belirli faaliyetleri içeren bir uygulama
planını kapsayan pazarlama stratejinizin kilit bir parçası olmalıdır. Sosyal medyanın sunduğu tüm
avantajlardan faydalanmak için kendinize aşağıdakileri soruları sorun:
Hedeflerim neler? Stephen Covey’in dediği gibi kafanızda sondan başlayın. Sosyal medyayı kullanarak
ulaşmak istediğiniz nedir? Marka farkındalığı mı yaratmaya çalışıyorsunuz? Varolan bir müşteri tabanına
ulaşmayı mı? Eğitmek, bilgilendirmek ya da eğlendirmek mi istiyorsunuz? Akıllıca hedeflerin, pazarlama
planınızın bir parçası olması gibi aynı zamanda sosyal medya planınızın bütünleşik bir parçası olması da
gerekir.
Hedef pazarım kim? Demografik bilgiler ve diğer pazar özellikleri için pazar araştırmanıza göz atın. Hangi
sosyal medya sitelerinin hedef pazarınız tarafından kullanılmasının daha olası olduğunu belirleyin. Hedef
kitlenizin çoğu Facebook’tayken zamanınızı tweet atarak harcamak fazla bir işe yaramayacaktır.
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Markamı nasıl konumlandırmak istiyorum? Sosyal medyayı kullanarak iş profilinizi oluşturmak için pek
çok fırsat bulunmaktadır. Bunlardan hangilerinin iş hedeflerinizi desteklemek ve müşterileri çekmek için daha
uygun olduğunu belirlemek önemlidir. Aynı zamanda şirketinizi temsil ettiğinizi kesinlikle unutmamanız gerekir.
Değerlerinizle çelişmeyin ve ulaşmak istediğiniz pazar doğrultusunda hareket ettiğinizden emin olun.
Sosyal ağ oluşturmadan en çok faydayı nasıl elde ederim? Sosyal ağ oluşturma çalışmalarınızı odaklamak arama
motoru optimizasyonunu (SEO) en üst düzeye çıkarmak için önemlidir. İş dünyasındaki pek çok arama internet
üzerinde gerçekleştiğinden organizasyonunuzun sıralamanın en üstünde veya buraya yakın bir yerlerde olmasını
isteyeceksiniz. Tüketicilerin yüzde seksen ikisi yerel bir işletmeyi bulmak için interneti ilk tercihleri olarak kullanıyor
–bunların yüzde doksan ikisi ise arama esnasında ihtiyaç duyduklarını buluyor.
Bilgimi sürekli güncel tutabilmek için ayıracak zamanın var mı? Sosyal medya uygulamaları anında
güncellemelere olanak verdiğinden, insanların bahsettiği konular sıralamasında üst sıralarda kalmak –ve bahsedilen
sorunları ve meseleleri ele almak-- açısından dijital kanallarınızı düzenli olarak takip etmeniz önemlidir. Bazı
uzmanlar bilgilerinizi haftada en az bir kere olacak şekilde güncellemenizi ve haftada 30-60 dakika sosyal ağlara
zaman harcamanızı tavsiye etmektedir.
Kültürü anlıyor muyum? Her sosyal ağın kendi standartları, karakteristikleri ve atmosferi vardır. Sitenin işiniz için
doğru yer olup olmadığına karar vermeden önce ‘’norm’’ları öğrenerek ortamı tanıyın.

Etkinizi gözlemleyin
Ağdaki varlığınızı tesis ettiğinizde etkiyi değerlendirmek üzere ağı sürekli gözlemlemek önemlidir. Google
Alerts, Google Blog Alerts ve Google Analytics gibi araçları siz veya işinizden online ortamda bahsedildiğinde
haberdar olmak için kullanabilirsiniz. TweetBeep.com Twitter’da sizden bahsedildiğinde sizi bilgilendirecektir.
Facebook’taki bir işlev de (facebook.com/ help/search.php?hq=insights) şirketinizin Facebook sayfasını ziyaret
edenlerin sayısını takip ederek yeni takipçilerin sayısı ve demografik bilgileri hakkında veri sağlamaktadır.
Unutmayın ki tüm istatistikleri bilmek harika olsa da, asıl hedef gerçekte elde ettiğiniz işleri ölçebilmektir.
Ping.fm kolay bilgi güncellemeleri için size tek bir ileti ile bir dizi sosyal medya sitesindeki bilgilerinizi
güncellemenize olanak tanır. SocialOomph.com’u kullanarak da Twitter güncellemelerinizi önceden
planlayarak zaman kazanabilirsiniz.
Bir Tedbir Önerisi
Speak! (speakllc.com)’un avukatı ve yazarı Max Muller’e göre sosyal medyanın, sağladığı her fayda için bir de
karanlık tarafı bulunuyor.
AMA/ePolicy araştırmalarına göre:
Çalışanların %14’ü sadece şirket içi çalışanların erişim izni olan, küçük düşürücü veya gizli sirket e-postalarını
üçüncü şahıslara gönderdiklerini itiraf ediyor.
•
Çalışanların yüzde 89’u dışarıdakilere şaka, dedikodu, söylenti veya küçük düşürücü yorumları içeren mesajları
şirket dışına göndermek için ofis sistemini kullandığını itiraf ediyor.
•
Çalışanların yüzde 9’u cinsel, romantik veya pornografik yazı veya resimleri iletmek için şirket e-postasını
kullanmış.
Çalışanların yerlerindeyken, görev başındayken, yerlerinde değilken, görev başında değilken kullanabilecekleri
pek çok sosyal medya türü işverenler için bir dizi risk oluşturmuştur. İşletmelerinin doğasına bağlı olarak şirket
sahipleri aşağıdaki risklerin bir kısmı veya hepsi ile yüz yüze kalmaktadır:
•

•

Çalışanlar tarafından organizasyonun elektronik sistemleri kullanılarak gönderilen kelimelerin, resimlerin veya
videoların sorumluluğu.
- Diğer çalışanlar hakkında veya çalışanlara ayrımcı ve/veya aşağılayıcı ifadeler.
- Bireyler, oluşumlar veya diğer dış unsurlar hakkında ya da bizzat onlara karşı ayrımcı ve/veya
aşağılayıcı ifadeler.
- Asılsız iddialar veya mahremiyetin ihlali.
- Ticari iftiralar. Bir rakip hakkında yanlış ifadeler ve yanlış yorumlar.
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•

Güvenlik duvarlarının ve zararlı program yazılımlarının içinden geçen veya etrafından dolaşan
bilgisayar sistemi güvenlik ihlalleri.
- İnternet üzerinde büyük miktarda kişisel bilgiyi paylaşan–örn, doğum günleri, evcil
hayvanlarının isimleri, vs.—ve sonrasında bu kişisel bilgileri işyerinde parola veya giriş kodu
şeklinde kullanan çalışanlar.
-

Sosyal medya ortamlarında sahte kimlikler oluşturan ve sonrasında hedefindeki bir çalışanı
‘’arkadaş listesine ekleyen’’ internet korsanları. Gönderdikleri virüs bulaştırılmış bir eklentiyi
çalışan güvenli bir kaynaktan geldiğini zannederek açar.

•

Çalışanlar kuruluşun ismini, logosunu, hizmet işaretlerini veya ürünlerini içeren saldırgan
kelimeleri, resimleri veya videoları gönderdiklerinde, kurum itibarının aldığı ağır hasar. (Bu
‘’kurum aracılığıyla aşağılama’’ olarak bilinir.)

•
•
•
•
•

Telif hakkı veya patent için yükümlülükler.
Mahremiyet yasalarının ihlali için yükümlülükler, örn. HIPAA, ADA.
Patent alabilirliğin kaybedilmesi.
Güvenlik yasalarını ihlal eden e-posta veya blogların gönderilmesi, örn. Sarbanes-Oxley.
Kurumun şu değerlerinin tehlikeye atılması:
- fikri mülkiyet, örn. ticaret markaları, logolar.
- hizmet markaları, müşteri listeleri ve mülkiyetler ve/veya
- işletme bilgileri

Görevdeki ve görev dışı çalışanın sosyal medya kullanımı ile ilgili riskleri yönetmek büyük ve
küçük işletme sahiplerinin şunları yapması gerekir:
•

mevcut durumları ile doğrudan alakalı risklerin doğasını anlamak,

•

çalışanlarının sosyal medya kullanımını önlemek, azaltmak ya da buna tepki göstermek için yazılı
politikalarına dahil edilmesi gerekenleri değerlendirmek ve

•

çalışanın sosyal medya kullanımından ortaya çıkan gerçek olaylar veya meselelerin azaltılması
veya bunlara tepki gösterilmesi için beklenmedik durum planları geliştirmek.

Çok hızlı değişen teknolojilerin doğası ve sosyal medyayı çevreleyen dava hukuku gereği, bir
veya iki yıl önce yazılmış bir sosyal medya politikası olan kurumlar dahi ilgili riskleri kontrol
etmek veya en aza indirmek üzere konumlanmış durumda olamayabiliyorlar.
Tanıtımlar
Girişimciler aynı alıcılara veya hedef pazara ürün veya hizmetlerini sürekli olarak tanıtmak
için yollar geliştirmelidir. Potansiyel veya mevcut müşterilerin gözü önünde olmak ilgi
oluşturur. Muhtemelen işinizi istikrarlı biçimde tanıtmanın her zaman çok paraya mal olması
gerekmediğini anlamışsınızdır.Ancak bu işinizi pazarlamak adına yeni ve uygun maliyetli yollar
bulmak için öngörü ve yaratıcılığı gerektiriyor.
En genel tanıtım faaliyetleri ağ oluşturmayı, ödülleri, kupon, indirimleri ve ürün veya hizmet tanıtım
gösterilerini kapsar. Girişimcilerin çoğu aynı zamanda seslerini duyurmak ve hedef pazarlarının gözü
önünde olmak için uzaktan pazarlama ve ticari gösterileri de kullanırlar.

İnternette Pazarlama

Son yıllarda teknolojinin, şirketiniz ve rakiplerinizin ürün veya hizmetlerini tanıtma şekillerini
nasıl değiştirdiğine tanık olmuşsunuzdur. Artık çoğu işletmeye göre internet üzerinden
pazarlama kapsamlı Pazarlama Planının bir parçası olarak kullanıldığında satışları ve hedef
müşteri tabanını nispeten daha ucuza genişletebilir. İnternet ürün veya hizmetinizin gösterilmesi
veya açıklanması, siparişlerin alınması, müşteri desteğinin sağlanması ve hatta ürün veya
hizmetlerin internet üzerinden teslimatının yapılmasında kullanılabilir. İnsanlar şimdi bir e-kitabı
internet üzerinden satın aldıktan sonra saniyeler içinde indirebilmektedir.
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E-posta yeni müşterilerle iletişime geçmenin, özel indirimler sunmanın veya bir müşteriye belirli
bir ürün veya hizmetin o an mevcut olduğunu bildirmenin bir yolu haline gelmiştir. İnternet sitesi,
internet veya diğer teknolojiler olmadan iş yapabilmeyi düşünmek zordur. İnternet sitenizi bir
pazarlama aracı olarak kullanma üzerine daha fazla bilgi için s. 247-248’deki Etkin İnternet Sitelerine
Yakından Bir Bakış’ı okuyun.
Stratejileriniz ile birlikte kaynaklarınız da –zaman, para ve insan—her ay kaç faaliyet
gerçekleştireceğinizi belirler. Pazarlama faaliyetleri çeşitlidir ve sıfırdan binlerce dolara kadar
olan bir aralıkta maliyetleri vardır. Aşağıdaki Hangi Pazarlama Faaliyetlerinin Yapılacağına Karar
Verilmesi okuyarak şu anda hangi faaliyetleri kullandığınızı ve hangilerini Pazarlama Planınıza
dahil etmek istediğinizi doğrulayın.

c
-

Hangi Pazar Faaliyetlerin Yapılacağına Karar Verilmesi

Aşağıdaki tablo girişimcilerin pazarlama faaliyetlerinde kullandıkları genel faaliyetlerin altını çizmektedir.
Geçmişte yaptığınız faaliyetleri işaretleyin ve sonrasında tablonun altındaki soruyu yanıtlayın

PAZARLAMA FAALİYETLERİ
 Gazeteler
 Dergiler
 Televizyon
 Radyo
 Video tanıtımları
 Doğrudan posta
 İnternet siteleri
 İnternet afişleri
 E-ticaret katalogları
 Basılı kataloglar
 El ilanları
 Zemin yazıları
 Posterler
 Reklam panoları
 Müşterilere e-posta
 Diğer:
 Diğer:
 Diğer:

 Bloglar
 Ana makaleler
 Basın duyuruları
 Toplumda tanınırlık
 Yarışmalar
 İnternet üzerinde
seminerler
 Basılı makaleler
 Diğer:
 Diğer:
 Diğer:

 Ödüller
(reklam promosyonları)
 Kuponlar
 Tanıtım gösterileri
 Uzaktan pazarlama
 Ticari gösteriler
 Ağ oluşturma
 Elektronik medya
 Gazeteler
 İş yerleri
 Nette çapraz promosyonlar
 Konferans sunumları
 Konuşmalara katılma
 Diğer:
 Diğer:
 Diğer:

Bunlar arasında mevcut durumda pazarlama faaliyetimin bir parçası olmayan ancak dahil edilmesi
gerekenler hangileri?
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Satışlar ve Dağıtım Kanalları
İşinizi büyütmek için satış ve dağıtım stratejilerinizi incelemek ve
herhangi bir değişikliğin yapılıp yapılmaması gerektiğini belirlemek
isteyeceksiniz. John ve Mark Friess—Modül 2’de hakkında okuduğunuz
wiredMD’nin kurucuları—işlerini büyütmeye karar verdiler, hekimlere
pazarlama çalışmalarını bırakarak sağlık merkezlerini hedef aldılar.
Ticari gösterilere gitmek yerine müşterilerle telefon görüşmesi yapması
için iki kişiyi işe aldılar ve doğrudan posta ile doğrudan e-postayı
kullandılar. Yazılım satma işinden internet üzerinden video dağıtımı
işine girdiler.

Stratejiler
ve Taktikler
Markalaştırma
Görünürlük
Satışlar ve Dağıtım
Müşteri Hizmetleri

Kullanılan başka bir yaklaşım ise PeopleAnswers, Inc.’in kurucusu Gabriel Goncalves’inki.
Kendisini Modül 3’de okumuştunuz. Goncalves istediği satış momentumunu yakalamak için
büyük bir iç satış ekibi kurmaktan farklı bir yol seçti. Bunun yerine, ekibi bağımsız satıcıları
PeopleAnswers® ‘i yazılımını satmaları için kapsamlı bir şekilde eğitti.
Büyük ölçüde farklı olmalarına rağmen her iki strateji de girişimcilerin işleri için belirlediğ
hedeflere ulaşmalarında etkili oldu. Satış ve dağıtım kanalları üzerine aşağıdaki başlıklar hem
ürünler hem hizmetler için ortak meselelere odaklanmaktadır.

Satışlar

Püf Noktası
Sihir markada olabilir, ancak
satış gücü halıdır. Markanız o
olmadan uçamaz.
— John Bello, SoBe kurucusu

Bir girişimci olarak satış üretirken karşılaşılacak zorluklara hazırlıklı olmak gerekir.
İşletmenizde ‘’en alt satır’’da başarılı olmak satışların yapılmasına bağlıdır. İlk aşama
şirketleri genellikle bir satış gücüne sahip değildir ve Craig Wortmann ile Waverly
Deutsch’un gazeteleri Entrepereneur Selling’te altını çizdikleri gibi –‘’Bir şirketin
geçmiş performansı, tanınır bir markası, açık şekilde tesis edilmiş değer önerisi,
memnun müşterileri olmadan—hatta genellikle eksiksiz şekilde test edilmiş sağlam
ürünleri bile olmadan önce—girişimci satış yapmaya başlamalıdır.’’ Satış pazarlama ve
müşteri hizmeti arasında bir köprüdür – bu temel bir faaliyettir.

Wortmann ve Deutsch dört aşamalı bir girişimcilik satış sürecini ana hatlarıyla şu şekilde
belirtiyor:
1. Hedefi seçmek. Ortada seçilebilecek çok fazla pazar dilimi varken kimin bir ürüne veya
hizmete ihtiyacı olduğuna karar vermek başlangıçta zordur. Girişimcinin vizyonunda işletme
geniş ölçekte müşterilere, endüstriye, coğrafi ve uygulama alanlarına hizmet verebilir.
Girişimcilikte ilk önemli satış kararları nereden başlayacağınıza karar vermektir.
Girişimcinin karşılaştığı zorluk: Profesyonel satış ortamında bu iş genellikle bütünüyle
pazarlama organizasyonu tarafından yürütülür. Bu destek ve öğretiye sahip olmayan
girişimcilerin çoğu fırsatçı bir tutumla satabildikleri herkese satış yapmaya çalışır. Etkin
olması açısından hedefi geniş tutmamak son derece önemlidir.
2. Beklentileri tutturmak. Pazarlama, ürünün değer önermesine ait ilgi çekici bir mesajın,
müşterinin görebileceği ve/veya duyabileceği yerlere yerleştirilmesi ile ilgilidir. Hedef
pazardaki bir birey ürüne talep beyan ettiğinde satış başlar. Girişimci bu talep beyanını
nasıl elde eder? Bazen müşteri şirketi arar veya internet sitesine üye olur, ancak genelde
girişimcinin daha önce hedefe pro-aktif bir şekilde, o korkulan ‘’müşteri araştırması’’ sürecini
kullanarak ulaşması gerekir.
Girişimcinin karşılaştığı zorluk: Köklü firmaların genellikle bu konuda başı çekmeye ve üretimi
karşılamaya kendini adamış dahili satış ekipleri bulunur. Bunlar aracılardan hedef listeleri satın
alabilir, pek çok aktiviteye iştirak edebilir ve müşteri araştırması veri tabanlarını genişletmek
için kitle pazarlama taktiklerini uygulayabilirler. Girişimci için ise mesajı buralara taşımak çok
daha zordur, çünkü bir ürünün veya şirketin bile hatırlanması için en az yedi kere onunla
karşılaşılması gerekir.
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3. Ürün ve müşteriyi buluşturmak. Satış monolog değil, bir diyalogdur, bu konuda hataya düşmeyin.
Girişimcinin işi bir ürün veya hizmetin özellik ve faydalarını bir satıcı gibi satmak değildir.
Girişimcinin işi potansiyel alıcının ihtiyaçlarını, bütçesini, zaman dilimini ve arzuladığı beklentileri ayrıntılı
bir şekilde açıklamasına olanak sağlamak ve karşısına geçip sadece dinlemektir. Girişimci ancak müşteriyi
dinledikten ve açık bir şekilde anladıktan sonra müşterinin özellikle aradığı şey için ön tekliflerini sunabilir –
bu monolog şeklinde satıcılık yapmaktan daha zordur.
Girişimcilinin karşılaştığı zorluk: Köklü bir marka bağlamından, kapsamlı bir geçmiş performanstan ve sağlam,
iyi test edilmiş tekliflerden yoksun olarak, girişimcinin bu başlangıç aşamasında, yaratıcılık sağlamak ve yeni
olma sorumluluğunun üstesinden gelebilmek için çok zaman harcaması gerekir. Böyle bir diyaloga girmeden
önce ev ödevinin iyi yapılmış olması gerekir, böylece girişimci potansiyel endüstri ve iş meseleleri hakkında
kendini donanımlı hale getirebilir ve satış süreçlerinde değer katkısı için hazırlıklı olur.
4. Anlaşmayı bağlamak Burada da girişimciler, müşterinin sunulan değer önerisini gördüğünde cüzdanını
çıkaracağını zannederler. Eğer girişimci müşteriyi ürünle buluşturma aşamasında iyi bir iş çıkarmışsa bir
anlaşma elde edilmiş sayılır, ancak yine de yapılacak işler bitmemiştir. Alıcılar genelde anlaşmaya gönüllü
olmazlar. Gerekli soruyu sormak veya anlaşmayı bağlamak girişimcilerin yapması gereken bir şeydir.
Girişimcinin karşılaştığı zorluk: Girişimcilikte kendine fazla güven –ve her anlaşmayı bağlama arzusu—
küçük firmaların teslimatta zorluklar yaşadığı, başlangıç firmalarının kıt kaynaklarını tükettiği anlaşmalarla
sonuçlanır. Mürekkep kuruduktan hemen sonra beklentileri yeniden değerlendirmek üzere zaman ayırmak
hem girişimciye hem de müşteriye güven duygusu içinde yollarına devam etme olanağı verecektir.
Wortmann ve Deutsch’un ortaya koyduğu bu süreci takip ederek yolunuza devam edebilir ve satış yapmaya
başlayabilirsiniz.
Eğer satıcıları işe alırsanız onları müşterileriniz ile doğrudan iletişim kurabileceğiniz bir bağlantı şeklinde
geliştirip desteklemeye özen gösterin. Şirket ve endüstri bilgilerini sürekli güncel tuttuklarından emin olun.
Müşteri memnuniyetini kilit bir hedef olarak görmelerine yardım edin. Satış personeliniz markayı inşa eden ve
görünürlüğüne katkıda bulunan unsurlardır.
Satış yöntemleri neredeyse satılan ürün ve hizmetlerin çeşidi kadar geniş kapsamlıdır. İç satış yöntemleri tek kişilik
bir yaklaşımı, doğrudan satış gücünü ve interneti kapsar. Dış satış yöntemleri ise lisans vermeyi ve imalatçının
temsilcilerini içerir. Satış yönteminiz ne olursa olsun süreç hemen hemen aynı olacaktır. Farklı satış yöntemleri ve
satış süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi için s.241-246’daki Satış Sürecinize Yakından Bir Bakış’ı okuyun. Satışları belirli
adımları olan bir süreç şeklinde düşünerek her adımda uzmanlaşma olanağı bulacaksınız.

Dağıtım

Dağıtım kelimesi akıllarda kutularla dolu tır görüntülerinin oluşmasına sebep olabilir, ancak dağıtım en az bir
teslimat meselesi olduğu kadar, bir satış ve pazarlama meselesidir. Dağıtımı, şirketlerin ürün veya hizmetleri
hedef pazarlara taşımakta kullandığı bir yöntem ve ürün veya hizmetlerin dağıtımının yapıldığı bir kanal olarak
tarif edebiliriz, ancak bu tarifler önemli bir gerçeği gizlemektedir. Dağıtım kanallarınız sadece ürünlerinizin
taşınmasında, hizmetlerin götürülmesinde kullanılan araçlar değillerdir, aynı zamanda ürünlerinizin satılmasında
size ek fırsatlar sunabilirler.

Yeni Dağıtım Fırsatları

Kullandığınız dağıtım kanalı endüstrinizin, ürün veya hizmetlerinizin ve iş modelinizin türüne bağlıdır. Geçmişte
dağıtım kanalları büyük ölçüde girişimcileri ürün veya hizmetlerinin istenen kitleye ulaştırılası konusunda birkaç
yöntem ile sınırlayan endüstriler tarafından standartlaştırılmıştı.Örneğin, giyim imalatçıları mallarını büyük ölçüde
mağazalarda satmaktaydı. Şimdi ise imalatçılar giyim ürünlerini pek çok perakendecilik öğesi vasıtasıyla ve
internet üzerinden satabilirler.
Dağıtımı etkileyebilecek türbülanslar her yerde görülebilmektedir. Reklamcılar internete kaydığından gazeteler
personellerini azaltma yoluna gidiyorlar. Yazılım geliştirme büroları bir bir kapanıyor, çünkü Hindistan’daki
yazılımcılar işlerini dörtte biri maliyete yapabiliyor. Sigorta şirketlerinin sunduğu yaşam sigortaları internette
emtia olarak satıldığından fiyatlandırma ve satış taktiklerini değiştirmeye mecbur kalıyorlar.
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Yeni iş modelleri riskli olabilir, fakat çoğu şirket için bunlar temettü kaynağıdır. Amazon.com
yerel ve fiziki kitap mağaza zincirleri ile rekabet halinde. Sit4Less.com® koltukları müşterisine
doğrudan sunuyor. Eşlerin kurup yönettiği 123Exclusively.com gibi küçük işletmeler ürünlerini
internet üzerinden satıyorlar. Birleşik Devletler Posta Teşkilatı bile Stamps.com® üzerinden
pullarını satıyor.
Üzerinde durulması gereken nokta siz ve şirketiniz için yeni ve hala evrimleşmekte
olan bir çok fırsatın sizi beklediğidir. Büyüme hakkında ciddiyseniz, dağıtım
alternatiflerinizi araştırma konusunda da ciddi olacaksınızdır. Unutmayın
ki: işiniz ile ilgili zorlukların nedeni yalnızca mevcut rakipleriniz değildir. En
büyük tehlikeler genellikle, bugünün dağıtım kanallarında olduğu gibi, iş
dünyasının altyapısında gerçekleşen köklü değişikliklerden faydalanan başlangıç
şirketlerinden gelir.

Tip
Many existing distribution
systems have slightly adapted the
way they work so that they can
operate with the help of the
Internet and technology.

Aşağıdaki tablo geçtiğimiz on yılda işletmelerin kullandığı en genel dağıtım
kanallarını göstermektedir.
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Çoğu girişimci için ürün veya hizmetlerinin dağıtımı doğrudan şirket tarafından yönetilmektedir.
Şirketleri büyüdükçe, bu girişimciler müşterilerinin taleplerini karşılayabilmek için iç satış
güçlerini ve operasyon kabiliyetlerini de arttırırlar. Bu şirketlerdeki dağıtım aşağıdaki şekle
benzemektedir:
Aynı Ürünlerin Hizmetlerin Farklı Müşterilere Sunulması
Ürünler/Hizmetler
Müşteri

Müşteri

Müşteri

Müşteri

Bazı girişimciler kabiliyetlerini temsilciler, toptancılar veya distribütörler gibi şirket dışındaki
aracılara giderek arttırmayı tercih ederler. Bu girişimciler için dağıtım aşağıdaki şekildeki gibidir.
Offering Products/Services Through Intermediaries
Ürünler/Hizmetler
Aracı
Müşteriler
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Aracı
Müşteriler

Müşteriler

Aracı
Müşteriler

Müşteriler

Müşteriler
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Hızlı büyüyen çoğu girişimci aracıları kullanır çünkü aracılar şu faydaları sağlayabilir:
• Daha fazla iç satış personelini işe almaya gerek kalmadan ürün/hizmetler için daha çok müşteri bulurlar
• Daha fazla iş almak için müşteri ve toplumsal ilişkilerini kullanırlar
• Pazarlama, satış ve dağıtım konularında sorumluluk alarak satış ve iş yapma riskini paylaşırlar.
• Yerel düzeyde reklam yaparlar
• Pazardaki müşteri geri bildirimlerini alır ve takip ederler
• Toplu sevkiyatları yeniden satmak üzere küçük birimlere ayırırlar
• Malların piyasada etkin bir biçimde dolaşımını sağlarlar
• Ürünleri ve hizmetleri dağıtım için birleştirirler
• Satın alma noktası tanıtımlarını yönetirler
Sizin için de aracı kullanmanın zamanı geldi mi?
• Alımları finanse ederler

Püf Noktası

• Müşteri hizmeti ve yerel düzeyde destek sağlarlar

En başarılı şirketler, ürün ve hizmetlerini müşterilerine ulaştırmak için en geniş dağıtım ağlarına sahip
olanlardır.
Bir dağıtım ağı ek envanter, yazılı kaynak, eğitim zamanı ve sizin tarafınızdan doğrudan destek gerektirir
–kısaca yönetilmesi gereken bir dış satış gücü.

Perakende Dağıtım Kanalı
Bazı perakende işletmeleri sadece tek bir dağıtım kanalı kullanır—perakende mağazası. Bir perakende
işi içindeyseniz operasyon şeklinizin büyümenizi sınırlayıp sınırlamadığını veya rekabet tehditlerine karşı
sizi savunmasız bırakıp bırakmadığını kendinize sormanın zamanı gelmiş olabilir. Perakende Konum
Analizi kontrol listesini kullanarak mevcut konumunuzun iş hedeflerinize ne kadar iyi hizmet ettiğini
yeniden değerlendirin.

c
-

Perakende Konum Analizi

Mevcut konumumda yeterli yaya veya sürücü geçiyor mu?

 Evet

 Hayır

Bulunduğum konum yaya olarak, arabayla veya toplu taşıma ile kolay
erişilebilir bir yerde mi ve yeterli park alanı var mı

 Evet

 Hayır

Hedef pazarımın ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için konumumu değiştirme veya yeni
konumları eklemeyi dikkate almam gerekiyor mu?

 Evet

 Hayır

Rakiplerimin konumlarından ötürü bir rekabet üstünlüğü var mı?

 Evet

 Hayır

Kira veya mülkiyet düzenlemelerim bulunduğum yerde kalabilmeme imkan
sağlıyor mu (maliyet ve kira vadesi)?

 Evet

 Hayır

Diğer dağıtım kanallarını kullanan rakiplerim benim için tehlike arz ediyor mu (örneğin internet)?  Evet

 Hayır

Yukarıdaki soruların cevaplarına göre hangi konum stratejilerini ele almalıyım?

 Daha çok ilgi çeken bir konuma taşınma
 Mevcut konumu genişletme
 Yeni mekan(lar) açma
 Sahip olma/İnşa etme
 Diğer:
 Değişim yok

Perakende işinde olmasanız dahi dağıtım meseleleriniz üzerinde bir perakendecinin bakış açısından fikir
yürütebilirsiniz. Eski bir deyişe göre perakendede başarılı olmanın en önemli üç etkeni mekan, mekan
ve mekan. Peki neden? Çünkü iyi bir mekana sahip olmak müşterilerin ürünlere erişimini, işletmelerin
ise müşterilere erişimini kolaylaştırır.
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İyi bir lokasyon ürünleri görünür yapar, itibar ve güven yaratır, müşterilerin ürünlerle rahatça
buluşmasını sağlar ve müşteriler için ödemeyi ve parasını ödedikleri ürünü almayı kolaylaştırır.
İşiniz bir perakende işi olmasa dahi kendinizi bu kriterler üzerinden değerlendirebilirsiniz.

İnternet Dağıtım Modelleri

İnternetle birlikte pek çok yeni dağıtım modeli ortaya çıkmıştır ve bu modeller gittikçe
gelişmektedir. Aşağıdakileri işiniz açısından dikkate alın ve yeni modeller geliştikçe takip etmeye
özen gösterin:
Gönderilen ürünlerin yanında ürün katalogu—Amazon.com gibi, çoğu şirket özellikle ürünle
birlikte müşteriye doğrudan erişebileceği bir ürün kataloğu sunar.
İndirilen ürünlerle gelen ürün katalogu—Yazılım şirketleri, yayınevleri ve hatta ürünleri ortaya
çıkaranların kendileri (müzisyenler, fotoğrafçılar, yazarlar ve düşünürler), ürünlerini satın aldıktan
hemen sonra anında indirilebilen elektronik dosyalar şeklinde sunarlar.
İndirilebilir ürünler için abonelik hizmetleri—İndirilebilir ürünler genellikle abonelik ürünleri
olarak da satılabilirler ve bu abonelikler, önceden kaydı alınmış bir kredi kartı üzerinden
yenilenirler
Reklam ile bedava kullanım—Şirketler reklam vererek para kazanmak için bedava online
ürün ve hizmetler sunarlar. Yahoo!® bedava haber, bilgi, oyun, forumlar sunarak, siteye alınan
reklamlar üzerinden gelir elde etmektedir.
Ayrıcalıklı hizmetleri satın alma potansiyeli olanlar için bedava kullanım—Şirketler temel
çevrimiçi hizmetleri bedava verebilir, ancak parayı ayrıcalıklı hizmetlerden kazanırlar. Yahoo!
bedava e-posta hizmeti sağlarken aynı zamanda ücretli diğer e-posta hizmetlerini de sunuyor.
SurveyMonkey.com® bedava araştırma yazılımı sunarken bir taraftan da ücret karşılığı ek
hizmetler de sağlıyor.
Sonradan ücretli konuma geçen geçici bedava kullanım — Şirketler ya herkese bir süreliğine
bedava hizmet sunarak sonradan herkesi tarifeli kullanıma geçirirler, ya da hizmetlerini kısa
bir süreliğine herkese bedava sunarak –deneme abonelikleri sağlayarak—sonrasında deneme
abonelerine ücretli üyelik teklif ederler.

Püf Noktası
İşletmenize, ürünlerinize veya
hizmetlerinize isim verirken önce bunun
için uygun bir internet alan adı bulup
bulamayacağınızı araştırın. Bazı işletme
uzmanlarına göre neredeyse bütün
işletmelerin bir internet varlığına
ihtiyaçları var.

Satış fırsatları karşılığında bedava bilgi paylaşımı—Şirketler ve
danışmanlar genellikle online bültenler, gazeteler ve ağ konferansları
üzerinden bilgi paylaşımı yaparak bu bilgiyi yalnızca sonradan satış
çalışmalarında kullanılmak üzere irtibat bilgilerini kendilerine veren
kullanıcılara sunarlar. Ancak bilgi genellikle bu değişim yöntemi
kullanılmadan, paylaşılan bilginin kullanıcıları cezbederek kendileri ile
irtibata geçecekleri beklentisi ile yapılır.
Her hafta değişen başka internet dağıtım modelleri ve gelişmeleri de ortaya
çıkmaktadır. Potansiyel rakiplerinizin internet dağıtımında sizin önünüze
geçmesini engellemek için gelişmeleri yakından takip etmeniz gerekir.

Dağıtım Kanallarınızın Değerlendirilmesi
Dağıtım kanalı stratejiniz iş modelinize bağlı olacaktır. Modül 3’de s.84’deki İş Modelinin ve Vizyonunun
Uyumlu Hale Getirilmesi’ndeki cevaplarınızı gözden geçirin. Ürün ve hizmetlerinizin dağıtılması için en iyi aracı
belirlemek adına s.211’deki Dağıtım Kanalı Analizi’ndeki soruları cevaplayın..
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bir web stratejisi geliştirme
Erika Feinberg ve eşi Larry Fugleberg Scottsdale, Arizona’da yaşlılara tıbbi ürünler
satan ve satışlarının büyük kısmını düşük profilli ve kısıtlı kabiliyetleri olan bir internet
sitesi üzerinden yapan küçük bir işletme satın aldılar. Birinci yıllarında, onlara satış
ve karlılık konusundaki hedef ve vizyonlarına ulaşmada yardım edecek bir strateji
oluşturmak için yoğun biçimde çalıştılar. Genel bir yeniden markalaştırma sürecini
devreye soktular. ‘’İşi önceki imajının ötesine geçecek şekilde büyütmek istiyorduk’’
diyor Feinberg. Önleyici ve aktif bakıma olan yeni odaklarını vurgulamak için ‘’günlük
yaşam için çözümler’’ sloganını seçtiler.
“FastTrac alıştırmalarımızdan biri hedef pazarımızı nicelik yönünden tanımlamaktı. Bu
bizi birkaç bin yerine yüz binlerce kişiye ulaşabileceğimiz çok daha büyük bir pazara
yoğunlaşmamıza vesile oldu’’ diyor Feinberg.
Daha karmaşık ve ölçülebilir bir pazarlama planını benimsemek, pazarlama dolarlarının daha etkin bir
biçimde kullanılması ile birlikte daha hızlı bir büyümeyi de beraberinde getirdi. Geçmişte en büyük
potansiyel alıcı havuzuna ulaşmak için uygun miktarda zaman ve parayla yatırım yapmıyorlardı.
Fugleberg ve Feinberg bir perakende mağazasını ve bir basın katalogunu ellerinde bırakarak
internetteki varlıklarını arttırmaya karar verdiler. Aynı zamanda çok daha büyük bir ulusal kitleyi
hedeflerken yatırımlarından gelen geri dönüşleri de tam olarak hesaplamaya başladılar.
“Pazarlama stratejimizi, internet kampanyamızın 100,000 kişiye ulaşması ve bunların yüzde 2’sinin
dönüşmesi halinde bunun iyi bir satış seviyesine denk geleceğini düşünerek oluşturduk. FastTrac,
interneti en büyük kaldıraç etkisi yaratan ve gelirleri arttıran model olarak görebilmemize yardımcı
oldu.’’ Diyor Fugleberg.
Bunun sonucunda Fugleberg ve Feinberg pazarlama koordinatörlerini, milyonlarca kullanıcının
ziyaret ettiği sağlık siteleri ile ortaklıklar yapmak gibi online inisiyatiflere odaklanması yönünde
yeniden görevlendirdi. Aynı zamanda pazarlamaya ayırdıkları her 1 dolar için 10 dolar elde etmek
gibi bir hedef belirlediler.
İnternet üzerinden pazarlamaya bu şekilde odaklanan çiftin işletmesi şimdi her zamankinden hızlı
bir şekilde büyüyor. ‘’Basın, radyo ve televizyon gibi pazarlama seçeneklerine dolarlar dökerek
denemeler yapmak kolay, fakat harcadığımız pazarlama dolarlarının doğru insanları doğru şekilde
hedef aldığından emin olmamız oldukça önemlidir’’ diyor Fugleberg.

c
-

Dağıtım Kanalı Analizi

a. Hedef pazarım benzer ürün/servisler için nerelerden alışveriş yapıyor?

b. En önemli rakiplerim hangi dağıtım kanallarını kullanıyorlar?

c. Endüstrimde hangi yeni dağıtım kanalları kullanılıyor?

d. Başka endüstrilerde benim endüstrime uyarlanabilecek başka hangi dağıtım kanalları kullanılıyor?
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Dağıtım Kanalı Analizi devamı

e. Hangi internet dağıtım kanalları işletmemin işine yarayabilir?

f. Yeni dağıtım kanallarına girmede karşılaşabileceğim sınırlar ve güçlükler neler?

g. Mevcut satış yöntemim hedeflere ulaşmada ne kadar etkili (örn. şirket içi personel veya aracılar)?

Pazarlama ve iş hedeflerinize en faydalı olacak dağıtım kanalı stratejilerini işaretleyin.
 Toptan ticaret
 İndirim
 Fabrika fiyatına satış
 Mağazalar
 Özel ürün mağazaları
 Mağaza zincirleri
 Doğrudan posta
 Market zincirleri
 Bağımsız marketler
 Toptan satış tacirleri
 Özel ürün mağazaları
 Bakkallar
 Bağımsız temsilciler
 Doğrudan satışlar
 Toptancılar
 Distribütörler
 Şirket ofisleri

 Acentelikler
 Bayilikler
 Televizyon programları ve uzun tanıtım videoları
 İnternet Stratejileri
 Teslim edilen ürünlerle gelen ürün katalogları
 İndirilen ürünlerle gelen ürün katalogları
 İndirilen ürünler için abonelik hizmetleri
 Reklam ile bedava kullanım
 Ayrıcalıklı hizmetleri satın alma potansiyeli olanlar için bedava kullanım
 Sonradan ücretli konuma geçen geçici bedava kullanım
 Satış fırsatları karşılığında bedava bilgi paylaşımı
 Diğer internet dağıtım stratejisi
 Diğer internet dağıtım stratejisi
 Diğer internet dağıtım stratejisi
 Diğer dağıtım stratejisi
 Diğer dağıtım stratejisi
 Diğer dağıtım stratejisi

Why have I selected these strategies?

212 CHAPTER 6

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

ST

A

RT

A

6
DE

Pazarın Ele Geçirilmesi

Eyleme Geçmek

U P YO U R

I

Sıradışı Müşteri Deneyimleri Yaratmak
Daha önce bu modülde işinizi büyütmek için iki yol tartışıldı: aynı müşterilere daha
fazla satmak ya da yeni müşteriler bularak onlara satış yapmak. Deneyimli bir girişimci
olarak muhtemelen bir şeyi mevcut bir müşteriye satmanın, yeni bir müşteriye
satmaktan çok kolay olduğunun farkına varmışsınızdır. Büyümek için en iyi yollardan
biri müşterilere tekrar geri gelmelerini sağlayacak çok iyi bir deneyim sunmaktır.

Stratejiler
ve Taktikler

Markalaştırma
Sıradışı ürün, hizmetler ve etkileşimler sunmanın yeni müşterileri kazanmak gibi ek
Görünürlük
bir avantajı da vardır. Viral pazarlama kavramını duymuş olabilirsiniz. Bu, bir ürün
Satışlar ve Dağıtım
veya hizmet mevcut müşteriler arasında popüler olduğunda bunun başkalarına
Müşteri Hizmeti
grip mevsimindeki bir grip mikrobu gibi sürekli yayılmasıdır. Anlatılmak istenen
konu büyüme için sizin sloganlarınızı tüm arkadaşlarına ve meslektaşlarına ileten bir müşteri
kitlesinden daha iyi bir şeyin olmamasıdır –böyle bir momentum yakalamanın tek yolu sıradışı
müşteri deneyimleri yaratmak için bilinçli bir seçim yapılmasıdır. Böylece müşteri alımlarının
sık olmadığı gayrimenkul satışı gibi bir işle uğraşsanız dahi, müşterilerinizin duyduğu ilgi
arkadaşlarından ve meslektaşlarından daha fazla işin gelmesine sebep olacaktır.

Satış ve müşteri hizmeti stratejileri işiniz ve aynı zamanda ürün veya hizmetleriniz için
arzuladığınız itibarı tesis edebilir. Halihazırda müşterileri çekmeye ve elde tutmaya odaklı etkili
satış stratejileriniz olabilir. Belki de müşteri şikayetlerini ele almak için mevcut politikalarınız,
garantileriniz, teminatlarınız ve şartlarınız vardır. Unutulmaması gereken kilit konulardan biri
bir müşteri ile yapılan her etkileşimin bir sıra dışı deneyim yaratma fırsatı olduğudur. Potansiyel
bir müşterinin şirketinizi, mallarınızı veya hizmetinizi duyduğu ilk andan, satışın üzerinden uzun
zaman geçtikten sonraki deneyimine kadar her şey önemlidir.
Müşterinizin şirketiniz, personeliniz, ürünleriniz veya hizmetiniz hakkında düşündüğü her an
müşterilerinizi4 mutlu etmek veya hayal kırıklığına uğratmak için bir fırsattır. Ulusal alışveriş
merkezi Nordstrom® ‘un kurucusu John Nordstrom perakende katında en doğru tutuma örnek
teşkil edecek bir kültür geliştirdi. Satış personeli için uzun bir kurallar dizisi yerine birkaç basit
ilke belirledi: Müşteriyi dinleyin. Onlara ne istiyorlarsa onu verin. Mağazanıza geldikleri için
minnettar olun ve ayrılırken memnun olmaları için gücünüz dahilinde ne yapabiliyorsanız yapın.
Diğer bir Nordstrom sırrı da bu tutumu emir-komuta zinciri boyunca herkese aşılamış olması ve
müşterilerin nasıl tatmin edileceği konusunda kendi kararlarını vermelerini sağlamasıdır.

elinden gelenin fazlasını yapmak
Üzerinde dikkatlice düşünülmüş satış süreçleri ve müşteri hizmet politikaları uzun
vadede pazarlama hedeflerinize ulaşabilmeniz için kritik önem taşır. ‘’Müşterilerin
yapılacaklar listelerindeki maddeleri eksiltmeye devam etmek istiyorum, böylece rakibimiz fiyatlarını düşürdüğünde müşterimiz ona ‘evet ama The Roasterie’yi
bırakamayız, çünkü bizim için bunu ve bunu ve bunu da yapıyorlar’ diyeceklerdir’’
diyor Roasterie’nin kurucusu Danny O’Neill.
Böyle bir algı oluşturmak için O’Neill kendisine şu iki basit soruyu soruyor: Bugün
müşterilerimiz için önceden yapmadığımız neyi yapıyoruz ve onlar için daha çok
şey ifade edecek neler yapabiliriz? Örneğin, Roasterie müşterilerinin yüzde 45 kadarı restoranlar
ve kafeteryalar –siparişlerin bir son dakika faaliyeti ya da doğrudan acil bir durum olduğu telaşlı
mekanlar.’’Telefonla aradıklarında müşterilerin stresini seslerinden anlayabiliyorsunuz’’ diyor O’Neill. Bu
yüzden ‘’bizi aramayın, biz sizi arayacağız’’ın yeni bir versiyonunu denediğini söylüyor. Roasterie stok
sıkıntısı yaşamamak için müşterilerini her hafta arayarak neye ihtiyaçları olduğunu soruyor.
“Müşteriler bunu seviyor çünkü bu sayede yapılacaklar listesinden bir kalem eksiliyor. Roasterie’nin
arayacağını ve stoklarını kontrol edeceğini biliyorlar, o yüzden bunu düşünmeleri gerekmiyor’’
diyor O’Neill. Müşteri sadakatini beslemenin yanında bu yeni sürecin başka bir geri dönüşü daha
var –Roasteri’ye üretim ve teslimatı daha iyi organize etme olanağı veriyor. ‘’Önceden teslimatları
ne zaman yapacağımızı asla bilmiyorduk’’ diyor O’Neill. Müşteri hizmetinde ilk satıştan sonra
elinden gelenin fazlasını yapmanın hem müşteri hem de perakendeciye faydaları olmuştur. Müşteri
sadakatinin yanı sıra satışları ve verimliliği de arttırmıştır.
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Yalnızca kasiyer ufak bir hata yaptığı için süpermarket müdürünün kasayı açmasını 5 dakika
beklemek zorunda kaldıysanız çalışanlara müşteri memnuniyeti kararlar almada yetki vermenin
niye bu kadar önemli olduğunu anlamışsınızdır. Bu sıradışı müşteri deneyimlerinin ortaya
çıkmasını sadece dileyerek sağlayamazsınız. Çalışanlarınızı teşvik etmeniz, eğitmeniz ve onlara
yetki vermeniz gerekir. Çalışanlarınıza ne kadar çok inisiyatif verirseniz stratejilerinizin piyasada
bir rekabet üstünlüğü sağlama şansı o kadar artar. Çalışanlar müşteri sorunlarına hızlı bir şekilde
yanıt verdiklerinde bunları dikkate alın ve onları bu şekilde davrandıkları için ödüllendirin.

Püf Noktası
Hizmet odaklı bir kültür oluşturun. Müşteri ihtiyaçlarına ve tercihlerine odaklanın

Mevcut müşteri hizmeti stratejilerinizi pek çok şekilde geliştirebilirsiniz. Bunlardan en başarılısı
aşağıdaki tabloda detayları verilen popüler yaklaşımları içerir. Yöntemlerinizi analiz edin ve
gelişim için herhangi bir fırsatı gördüğünüzde eyleme geçmek üzere plan yapın.

c
-

Sıra dışı Müşteri Deneyimleri

Aşağıdakilerden hangileri pazarlama hedeflerinizi
gerçekleştirmek için kullanılabilir?

Talimatlar
Her strateji için şu konularda yorum yapın:
1. Şirketiniz bunu ne kadar iyi yapıyor.
2. Geliştirilebilecek hususlar hangileri

Müşterilerin sizi onayladıklarından, beğendiklerinden
ve sizinle iş yapmayı kolay bulduklarından emin olarak
yapılan her işlemde sıradışı bir deneyim sağlayın. Bunun
(1) siz ve müşterileriniz arasındaki temas zincirinin bir
listesinin yapılmasını gerektirdiğini –sizin reklamınızı ilk
görmelerinden, satış sonrası gönderdiğiniz müşteri anketini
almalarına kadar--, (2) her temas noktasında şirketinizin
performansının değerlendirilmesini gerektirdiğini unutmayın.
İnternet sitesini, pazarlama materyallerini, perakende
görüntülerini ve satış diyaloglarını içeren, açık ve anlaşılması
kolay satış materyalleri sağlayın.

Müşteri taleplerinde, işlemlerde ve şikayetlerde aciliyet ve
sorumluluk duygusu ile hareket ederek, müşterilerin talep ve
sorunlarına hızlı bir şekilde yanıt verin. Halihazırda bir hizmet
düzeltme planı bulundurun.

Geri bildirimleri ve etkileşimleri teşvik ederek, işlemlerin
yürütülmesinde sadece müşteri ile ilgilenerek ve müşteriyi
memnun etmek için uygun adımları atarak müşterileri
dinleyin ve uygun şekilde cevap verin.
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Sıra dışı Müşteri Deneyimleri devamı

Garanti sunarak ve müşterilere verdiğiniz sözleri
tuttuğunuzun teminatını vererek ürünlerinizin/
hizmetlerinizin arkasında durun. Aynı zamanda
beklentilerin ötesine geçen ürünleri yaratın ve
hizmetleri sağlayın.

Müşterilere en çok değer verdiğiniz kişilere davrandığınız
gibi davranın, onlara bir aile bireyi veya en iyi
arkadaşınızmış gibi muamele edin.

Müşterilerden faydalanmayarak ve onların çıkarına hareket
ettiğinizi gösterecek yollar bularak, müşterilerinizin
kalplerinde ve akıllarında yer edinin.

Diğer inisiyatifler? Buraya sıralayın.

Müşterilerinizden geri bildirim isteyerek onları dinleyin. Müşterilerinizden geri bildirim almak için
bir dizi yol vardır. Yaratıcı olun ve geleneksel yöntemlerin ötesine geçin. Çoğu garson şunu sorar,
‘’Her şey yolunda mı?’’. Bir şeyleri gerçekten geliştirmek isteyenler şunu sorar, ‘’Deneyiminizi daha
da iyi hale getirmek için ne yapabilirin?’’ Sizden satın almayı bırakan müşterilerinizi de unutmayın.
Kaybedilen müşterilerin peşini bırakmamak değerli geribildirimler sağlayabilir ve onları geri
dönmeye teşvik edebilir.

Pazarlama Uygulaması
Bu modüldeki ve önceki modüllerdeki materyal muhtemelen işinizi büyüme seçenekleri
üzerinde düşünmeye başlamanıza sebep olmuştur. Bu iyi bir başlangıçtır. Bunun gibi bir
programın amaçlarından biri fikir üretilmesine katkıda bulunmaktır, fakat eninde sonunda bazı
konularda seçim yapmanız gerekecektir. Sonuçta düşündüğünüz her şeyi yapamazsınız.

Pazarlama Hedefleri

Aklınıza gelen her stratejiyi işinizi büyütmek için uygulayamayacağınız gibi, pazarlama
seçenekleri arasından da bir seçim yapmanız gerekir. Bu yüzden ilk adım olan pazarlama fikirleri
üretmeyi tamamladıktan sonra ikinci adım olan pazarlama hedeflerini belirlemeniz gerekir.
Pazarlama çalışmalarınız sonucunda neye ulaşmak istiyorsunuz? Seçeneklerin sayısını azaltmak
için sonraki sayfadaki tabloyu kullanın.
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Pazarlama Hedefleri

Her kategoride iki hedeften birini işaretleyin. Üzerinde hemen durmak istediğiniz hedefleri seçin. Her kategori
için hedefleri seçtikten sonra bunları önceliklendirin ve Pazarlama Planınıza dahil etmek üzere aralarından en
fazla altı tanesini seçin. Pazarlama Planınız için seçtiklerinizin sonuna bir yıldız ekleyin.
Hedef Pazar
 Mevcut müşteri tabanına yeni ürün/hizmetleri tanıt.
 Değişen müşteri beklentilerini karşılayabilmek için özel ürün/hizmetler geliştir.
 Farklı hedef pazarlar için yeni ürünler/hizmetler geliştir.
 Diğerleri (Bir stratejiyi işinize uyarlayın)
Dağıtım
 Mevcut dağıtım kanalını geliştir.
 Belirli pazarlara ulaşmak için dağıtım ağını genişlet.
 Yeni bir dağıtım kanalı benimse.
 Diğer (Bir stratejiyi işinize uyarlayın)
Pazara Yayılma
 Aynı bölgedeki veya hedef pazarlardaki pazar payını arttır.
 Rakiplerinden pazar payı al.
 Yeni bölgelere veya hedef pazarlara gir.
 Diğer (Bir stratejiyi işinize uyarlayın)
Satış Gelirleri & İşlemler
 Belirli ürünlerin/hizmetlerin dolar bazında toplam satışlarını arttır.
 Dolar bazında toplam satışları arttır. (belirli ürün/hizmet değil toplam satışlar).
 Satılan birimlerin sayısını arttır/düşür. .
 Yapılan işlemlerin sayısını arttır/düşür
 Ortalama işlem miktarını arttır/düşür
 Diğer (Bir stratejiyi işinize uyarlayın)
Fiyatlandırma
 Belirli ürünlerin/hizmetlerin fiyatlarını düşürün/arttırın.
 Geniş çaplı fiyat indirimleri/artırımları uygulayın.
 Diğer (Bir stratejiyi işinize uyarlayın)

Pazarlama Stratejileri

Pazarlama hedeflerinizi açık bir şekilde ortaya koyduktan sonra, bir sonraki adım bu hedeflere
ulaşmak için hangi stratejilerin kullanılacağını belirlemektir. Bu modülden önce detaylı bir
şekilde pek çok olasılık üzerinde durmuş olabilirsiniz, ancak şimdi aslında ne yapmak istediğiniz
konusunda çok açık olmanız gerekiyor. Sadece hedeflerinizi değil hedef pazarınızı da aklınızın
bir köşesinde bulundurun. S.217’deki Pazarlama Stratejileri tablosunu kullanarak en önemli
stratejilerinizi detaylandırın.

Pazarlama Uygulaması Planı
Sonraki adım bir uygulama planının geliştirilmesidir. Uygulama planınız şunları açıklayacaktır:
1. Hedeflerinize ulaşmak ve stratejilerinizi uygulamak için girişeceğiniz pazarlama faaliyetleri.
2. Pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için zaman çizelgesi.
3. Planın uygulanması ile bağlantılı olan maliyet tahminleri.
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Pazarlama Stratejileri

Gelecek iki ila altı ay boyunca üzerinde çalışmak üzere, kendiniz ve şirketiniz için en çok beş pazarlama
stratejisi seçin. Bundan daha fazlasını da seçebilirsiniz, ancak gerçekten zamanınızı ve enerjinizi, yönetim
ekibinizin zamanını, personelinizin zamanını ve önemli miktarda kaynağı buna adamaya niyetli değilsiniz,
yapabileceğinizden fazlasını üstlenmeyin.
Stratejileri şu şekilde oluşturup seçebilirsiniz:
•

Bu modülde bahsedilenleri kontrol listesinde sorulara verdiğiniz cevaplarla gözden geçirin .

•

Yönetim ekibinizin, danışmanlarınızın ve ilgili personelinizin fikirlerine başvurun.

•

Öncelikler için bir ön liste oluşturun ve en üstteki üç ila beş tanesini seçin.

Markalaşma

1.

2.

3.

Görünürlük

1.

2.

3.

Satışlar ve Dağıtım 1.

2.

3.

Müşteri Deneyimi 1.

2.

3.
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Püf Noktası
Pazarlama faaliyet planınızı hazırlarken
işleri mevcut personelinizle işletme
içinde mi yapacağınıza yoksa kısmen
veya tamamen dışarı mı vereceğinize
karar verin.

Değerli zamanınızı neden pazarlama faaliyetlerine ayırırsınız? Eğer takip
ettiğiniz bir planınız olmazsa günlük faaliyetlerinizin pazarlama faaliyetleriniz
için geliştirdiğiniz en güzel fikirleri bastırmasına izin verirsiniz. Detaylı bir
planlama işinizi mevcut durumunun ötesine geçirmenize ve her şeyin
büyüme yolunda devam etmesine yardımcı olacaktır.
Her pazarlama faaliyeti için zamanı ve bütçeyi belirleyerek planlarınızı
gerçeğe dönüştürürsünüz. Kendinize –ve çalışanlarınıza—neyi
yapabileceğinize ve neyin sonraya bırakılabileceğine ilişkin öngörü
kazandırırsınız.

Bir girişiminin altı aylık pazarlama faaliyet planı örneğini aşağıda görebilirsiniz. Eylem Adımı 6.4
Pazarlama Planımı Hazırla –Pazara Yayılma’yı kullanarak Pazarlama Planınız için bir Pazarlama
Faaliyet Planı oluşturacaksınız.

Pazarlama Maliyetlerinin Hesaplanması

Pazarlama faaliyetleri bazı kaynakların ayrılmasını gerektirir –zamanınız, personeliniz ve paranız.
Planlama sürecinizin bir parçası olarak pazarlamanın bütçeniz üzerinde sebep olacağı mali
etkiyi öngörebilmeniz gerekir. Bazı girişimciler işletmeleri için pazarlamaya her yıl ne kadar para
harcamak istediklerini belirleyip sonrasında Pazarlama Faaliyet Planlarını oluştururlar. Diğerleri
ise bir pazarlama faaliyetleri listesi hazırlayarak bunları o yıl için genel bütçelerinin bir parçası
olarak dahil ederler. Her iki durumda da pazarlama maliyetinizi bilmeniz ve yatırım getirisini
öngörebilmeniz gerekir. Eylem Adımı 6.5 Pazarlama Mali Tahminlere Son Şeklini Vermek’te
öngörülen pazarlama maliyetlerinizi netleştireceksiniz.

Pazarlama Değerlendirmesi
Her şey söylenip uygulandığında her zaman yapılması gereken bir şeyler kalır –bu özellikle
pazarlama çalışmaları için geçerlidir. Pazarlama tahmin yürütmeyi gerektirir. Bu çamurlu suyun
içine bir yem atmaya benzer. Müşteriler bunu bazen görecek bazen görmeyecektir. Bazen
yeminizi alacaklar bazen görmezden geleceklerdir. Uzun vadede başarılı olmanızın anahtarı her
pazarlama çabanızda ne kadar çok şey öğrendiğinize
The Marketing Cycle
bağlıdır. Geri bildirim almazsanız, hatalarınızdan
ders çıkaramazsınız. Hedefinizin ‘’Pazarlamaya
yatırdığım paranın yarısının ziyan olduğunu biliyorum,
sadece hangi yarısının ziyan olduğunu bilmiyorum’’
yaklaşımından kaçınmak olması gerekir.
En akıllı girişimciler pazarlama sürecini şekildeki
gibi döngüsel bir süreç olarak görür. Bu modülün
şekilde betimlenen ilerlemeyi nasıl takip ettiğini
görebilirsiniz. 2, 3 ve 5. Modüllerde endüstrinizi ve
pazarı analiz ederek pazarlama hedefleriniz hakkında
genel fikirler ürettiniz. Bu modülde belirli hedefleri,
stratejileri ve uygulama planlarını belirlediniz. Şimdi
ise bu döngünün tamamının nasıl gerçekleştirileceğini
tartışıyoruz. Sonraki başlıklar pazarlama
faaliyetlerinizin etkinliğini nasıl takip edebileceğinize
ilişkin fikirle sağlayacaktır.
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Johnson Güvenlik Sistemleri için Pazarlama Faaliyetleri Planı
Faaliyetler

Hedefler

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Markalaşma
Yönetim ekibi ile
düşünme

Yeni müşterilerde
farkındalıktaki artış

X

X				

Pazarlama mater.
Yeni müşterilere
yeniden tasarlanması. satışların artması			 $7,000 $7,000		
Görünürlük – Reklam
Internet

Yeni müşterilere
satışların artması

$500

$500

$500

$500

$500

$500

Basın Duyuruları

Yeni müşterilere
satışların artması.

$500

$500

$500

$500

$500

$500

Toplumda Tanınırlık

Yeni müşterilere
satışların artması		 $1,000		 $1,000		 $1,000

Görünürlük – Tanıtım
Ana Makaleler

Yeni müşterilere
satışların artması

X		X		X

Basın Duyuruları –
3 aylık

Yeni müşterilere
satışların artması

X			

Community
recognition – paid

Yeni müşterilere
satışların artması 		 $1,000		 $1,000

X		
$1,000

Görünürlük – Reklam
Coupons for new
products, specials

Yeni müşterilere
satışların artması			 $2,500		 $2,500

Trade shows

Yeni müşterilere
satışların artması

E-newsletters

Yeni müşterilere
satışların artması

$5,000			 $5,000		
$500

$500

$500

$500

$500

$500

Dağıtım
Revamp website.

Yeni müşterilere
satışların artması			 $5,000 $1,000		

Develop subscription Yeni müşterilere
technical support
satışların artması
service options.
			$2,000 $1,000 $1,000
Sıradışı Müşteri Deneyimi
Personel İzlemesi

Yeni müşterilere
satışların artması				 $5,000		

Yönetimin
Takip Edilmesi

Yeni müşterilere
satışların artması					

X

X

The X signifies activities requiring time but no additional expense.
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Pazarlamanın Yatırım Getirisi

Çoğu girişimci faaliyetin kendinden beklenen sonuçları üretip üretmediğini belirlemek için her
pazarlama faaliyetini ne şekilde ölçeceğini önceden belirler. Örneğin eğer girişimci belirli bir
ürünü satarken indirim uygulamak üzere kupon dağıtmışsa kaç tane kuponun geri geldiğini
sayabilir. Yerel bir gazeteye bir reklam vermişse reklamdan sonra gelecek her telefonu veya
e-postayı bu çabanın bir karşılığı olarak görebilir.

Pazarı Gözlemlemek ve Kontrol Etmek

Etkinliğin Kontrolü. Bu örnekte tanıtımların üçü de
pozitif Net Satışları getirmiştir. İş fuarı en düşük yanıt
başına maliyeti getirmiş olmasına rağmen en çok zamanı
gerektirmiştir. Unutmayın ki pazarlama faaliyetleriniz
hem maliyetlere hem de zamana dayalı olarak
değerlendirilmektedir.

Bazı pazarlama faaliyetlerinin yapılan yatırımlara değer olup
olmadıklarının görülmesi için pek çok deneme yapılması gerekir.
Sürekli görünürlük zaman içinde daha iyi sonuçlar verdiğinden
bir reklamı iptal etmeden veya yeni bir şey denemeden önce
altı ay, hatta bir yıl boyunca pazarlama faaliyetlerini tekrarlayın.
Girişimlerinizi aşağıdaki yönlerden takip ederek pazarlama
faaliyetlerinizi kayıt altına alın.
• Kullanılan medya
• Tanıtımın Zamanlaması
• Maliyet
• Ulaşılanlar (pazarlama faaliyetleriniz sonucu
ulaştığınız kişi sayısı)
• Elde edilen yanıtlar
• Elde edilen satışlar
• Satış gelirleri (oluşan satışlar eksi maliyet)
Pazarlama faaliyetlerinizi hesaplamak biraz karmaşık olabilir.
Bunların etkinliğini hesaplarken dört şeyi aklınızın bir kenarında
bulundurun:

Dış Etkenler—Sonuçları etkileyen tek şeyin eylemleriniz olmadığını unutmayın. Mümkün
olan en iyi pazarlama kararlarını alabilirsiniz, fakat ekonomi bir bunalım içine girerse artan
satış rakamlarını görmeniz pek olası olmaz. Pazarlama çalışmalarınızın ne kadar
etkili olduğuna karar verirken, ekonomik değişiklikler, rakiplerin hareketleri ve
endüstrinizin genel gidişatını içeren dış etkenleri de hesaba katmanız gerekir.

Püf Noktası

Maliyet-Faydalar—Etkinliği bir maliyet-fayda bakış açısı ile değerlendirin.
Tek bir reklamdan sonuç
Yaptığınız girişimlerin yalnızca sonuçlarına bakarsanız yanılabilirsiniz. Mesela iki
beklemeyin. Pazarlama
girişimi göz önünde bulundurun –biri satışları yüzde 20 arttıran ve ikincisi satışları
uzmanlarına göre ortalama
yüzde 5 arttıran. Hangisini tercih ederdiniz? Yeterli bilginiz olmadığından henüz
tüketicilerin harekete
cevaplamamanız gerekir. Ya yüzde 20’lik artış size 10,000 dolara mal olmuşken yüzde
geçmeleri için bir mesajı en
5’lik artış 100 dolara mal olmuşsa. Şimdi cevap daha açık değil mi? Yüzde 20’lik artış
azından yedi kere duymaları
her yüzde 5’lik artış için size 2500 dolara mal olmuştur ve bariz bir şekilde daha
veya görmeleri gerekiyor.
maliyetlidir. Fakat bekleyin. Ya yüzde 5’lik artış yönetim ekibinizin zamanının yüzde
90’ını bir ay boyunca bunu tamamlamak için harcamasını gerektirmişse? Gerçek iç
maliyetlerinizi de hatırlamanız gerekir.
Geribildiri—Geri bildirim mekanizmanızın geçerliliğini ve güvenilirliğini göz önünde
bulundurun. 2,000 müşterinize takip edilebilir bir e-posta gönderdiğinizde bunu tekliften
faydalanmak isteyen 20 kişi tıklamışsa verileriniz gerçekten güvenilir demektir. Bu veri kesinlikle
en iyi olasılıkta dahi hesaplamanın zor olacağı markalaşma çalışmalarınızın sonuçlarını takip
etmekten çok daha geçerli ve güvenilir olacaktır. Geliştirebileceğiniz çeşitli geribildirim
mekanizmalarının maliyetlerini dikkate almayı unutmayın. Bazı maliyetler bir maliyet-fayda
yaklaşımıyla oldukça yüksek olabilir veya kullanmaya değmeyebilir. Örneğin değişen marka
imajınızı değerlendirmesi için bir ulusal pazar araştırma firmasını tutmak karşınıza çıkarılacak
maliyete değer olmayabilir.
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Uzun Vadeli Bakış Açısı—Tek başına kısa vadeli sonuçların sizi yanıltmasına izin vermeyin.
Çoğu girişimci gibiyseniz kısa vadeli sonuçlar değil uzun vadeli değerler oluşturmaya
çalışıyorsunuzdur. Pazarlama mesajlarınızda müşterilerinize yalan söyleyebilir, onları aldatabilir
ve kısa dönemde gelirlerinizi yüzde 50 arttırabilirsiniz, ancak bu uzun vadede işinizi öldürecektir.

Pazarlama Planı
Pazarlama planı düşüncelerinizi yapılandırırken pazarlama ve satış faaliyetlerinizi odaklarken
size yardımcı olur. Guerilla Marketing (Gerilla Pazarlamacılığı)’nın yazarı Jay Levinson’ın ortaya
koyduğu gibi, ‘’Pazarlama planının ana işlevi ürününüzün
Pazarlama Planı
iş yapması için gerekli olan kaynaklar ve donanıma
sahip olduğunuzdan emin olmaktır.’’ İş yapan bir ürün
veya hizmet müşteri taleplerini karşılayan bir ürün veya
hizmettir.
Pazarlama Planı genel İş Planınızın bütünleşik bir
parçasıdır.En son haline getirilmiş bir İş Planı yazın
veya yazmayın Pazarlama Planınızı İş Planınızın içinde
belgelendirin, böylece pazarlama hedeflerinizin,
stratejilerinizin, taktiklerinizin ve faaliyetlerinizin
anlaşılabilir bir kaydına sahip olursunuz. Bu yolla
pazarlama etkinliğinizi kesin bir şekilde değerlendirebilir
ve artan satışlarınızı, pazar payınızı veya diğer pazarlama
başarılarınızı belirli, tekrarlanabilen pazarlama
faaliyetlerine bağlayabilirsiniz.
Aşağıda geliştirebileceğiniz Pazarlama Planının kısımları bulunmaktadır. Önceki modüllerde
bunun için bilgi toplamaya başlamıştınız. Eylem Adımları 6.1 ve 6.4 Pazarlama Planınızı
doldururken size yardımcı olacaktır. Aşağıdaki çizelge Pazarlama Planının bölümlerini
detaylandırırken FastTrac® GrowthVenture™’da İş Planınızın bu kısmını tamamlamak için attığınız
–veya atacağınız—Eylem Adımlarını tarif etmektedir.
Marketing Plan Components – Detail of Your Work
Market Plan
Section
This section describes…

This analysis began in…

You complete this analysis in…

Industry
Profile

Action Step 2.1 Assess
Industry Potential.

Action Step 6.1 Prepare My
Marketing Plan – Industry Profile.

Action Step 2.3 Analyze
Direct, Indirect, and
Future Competitors.

Action Step 6.2 Prepare My
Marketing Plan – Competitive
Analysis.

the size, growth potential,
trends, and other outstanding
characteristics of your industry.

Competitive
a breakdown of your direct,
Analysis
indirect, and future competition.
		
Market
Analysis

a description of your customers,
Action Step 2.2 Develop
target market, and future markets. My Customer Profile.

Action Step 6.3 Prepare My
Marketing Plan – Market Analysis.

Pricing

your pricing strategies, policies,
and price list.

Action Step 5.2 Prepare My Marketing Plan – Pricing.

Market
Penetration

the strategies and activities for
reaching your target market.

Action Step 6.4 Prepare My Marketing Plan – Market Penetration.
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Özet
Bu modül pazarlama planlama döngüsüne ve Pazarlama Planınızın kilit kısımlarına
odaklanmıştır. Pazarlama hedeflerinizi, stratejilerinizi ve faaliyetlerinizi belirlediniz. Pazarlama
stratejilerinizi genel iş hedeflerinizle uygun hale getirerek etkinliklerini ölçebileceğiniz yollar
belirlediniz.
Hatırlanması Gerekenler
• Pazarlama planlaması devam eden bir süreçtir.
•

Değişen piyasayı endüstrinizi, rakiplerinizi
ve hedef pazarınızı analiz ederek
gözlemleyebilirsiniz.

•

İyi bir pazarlama planı şirketin ulaşmak istediği
hedefleri ortaya koyar.

•

Pazarlama stratejileri hedeflerinize ulaşmada
ve piyasada rekabet üstünlüğünüzü
sürdürmenizde size yardımcı olur.

•

Pazarlama faaliyetlerinin strateji ve hedeflerinize
uygun olması gerekir.

•

Pazarlama faaliyetlerinin başarılı bir karışımı
reklam, toplumla ilişki kurma ve tanıtımların bir
karışımıdır.

•

Pazarlama faaliyet planınızın bütçeniz üzerinde
doğrudan bir etkisi olacaktır ve etkinliğinden
emin olunması için sürekli takip edilmesi gerekir.

Bu modülde müşterilerinize ulaşmak için en iyi yollar üzerinde yoğunlaştınız. Modül 7
Organizasyona Yön Verme’de sahneyi gerçeğe dönüştüren kişiler yani siz, yönetim ekibiniz ve
çalışanlarınız almaktadır.
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Faaliyet 6a: Growth Cycle Strategies: Pazar Analizi

Pazar analizinde ele almak için Büyüme Döngüsü Stratejilerindeki kilit etkenleri tanımlayın.

Talimatlar

Adım 1 Growth Cycle Strategies için senaryoyu okuyun. Endüstrisi, rakipleri ve hedefleri
hakkındaki bilgileri bulun.
Growth Cycle Strategies, iki açıdan; diğer şirketler için üretim müdürlerinin rollerini en üst seviyeye
çıkarmada yardımcı olan bir firmadır. Birincisi, firma üretim müdürlerini birer strateji uzmanı
olarak rol alacak şekilde eğitir. İkincisi ise, çalışanlarına yaptıkları yatırımdan nasıl iyi bir geri dönüş
alabileceklerini daha iyi anlamak için, firma üretim müdürlerini yönetenlerle görüş alışverişinde
bulunur. Çoğu endüstri artık üretim müdürlerini eğitmenin başarıyı yakalamada son derece önemli
olduğunun farkına varmaktadır.
Jack Elliott ve Joe Brooks bu işin içinde bulundukları üç yılda yaklaşık 30 müşteriden oluşan bir
müşteri tabanı oluşturmuş. Growth Cycle Strategies danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinde yüksek
düzeyde müşteri memnuniyeti kazanmış. Ortakların bu alandaki ürün geliştirme tecrübeleri ve
bilgilerini üretim müdürleri ile etkin bir şekilde paylaşabilme kabiliyetleri hizmetlerini benzersiz ve
değerli kılıyor.
Growth Cycle Strategies’in ortaklarının altyapıları teknik detay bilgisi ile satış kabiliyetini birleştiriyor;
ancak söylediklerine göre satışlar işlerinin en sevdikleri yönü değil.
Şirketin hedefindekiler yıllık 25 milyon dolar ve üzerinde satış hacmi olan endüstriyel ve ileri
teknoloji firmaları. Daha düşük seviyelerde gelirleri olan firmalar genelde üretim müdürlerini işe
almıyor. Growth Cycle Strategies tüketim ürünleri firmalarından çok endüstriyel firmaları hedefliyor,
çünkü ortakların asıl uzmanlık alanı bu.
Hedef pazardaki karar alıcıların geniş bir profili var. Yani firma şimdiye kadar pazarlama müdürleri,
ürün yönetim müdürleri, satışlardan sorumlu başkan yardımcıları ve şirket başkanları gibi pek çok
düzeyde insanla çalışmış.
Şirkete göre başarılı olmaya devam etmek için Growth Cycle Strategies’in müşteri tabanını
genişletmesi gerekiyor. Firma şu anda ayda ortalama bir eğitim semineri düzenliyor ve her iki veya
üç ayda bir bir danışmanlık projesini tamamlıyor. Firmanın bir yıl için hedeflediği ise 24 eğitim
seminerini ve 12 danışmanlık işini tamamlamak.
Elliot ve Brooks zamanlarının üçte birini alan, şirketin pazarlama çalışmalarını yürütüyorlar.
Growth Cycle Strategies’in ayda 1000 kez tıklanan (diğer sitelere bağlanmadan) bir internet sitesi
bulunuyor. Firma geçen Nisan ayında bir doğrudan posta kampanyası yürüttü ve yüzde 1.5’lik bir
yanıt oranına ulaştı. Bu doğrudan posta için iyi bir oran, ancak potansiyel kitle profili zayıftı. Bireysel
yanıtlar şirket için uygun karar alıcı olmaktan genellikle uzaktı. Şimdi üzerinde durulan ise mevcut
memnun müşteriler üzerinden bir yönlendirme ağı oluşturmak. İş yapılan her yönlendirme için
Amazon.com’a verilen 100 dolarlık sertifika hediyesi bir dizi yeni hesap ile sonuçlandı. Firma şimdi
potansiyel müşterinin şirket içindeki karar alıcısı ile, o şirketin eğitim bütçesi için bağlantıya geçiyor.
‘’Hizmetimizi satmakta bir sıkıntı yaşamıyoruz,’’ diyor Elliot.
Growth Cycle Strategies büyümeye devam ederken, Elliot ve Brooks’ın pazarlamaya eskisi kadar çok
zaman ayırması gerekmeyecek ve müşterilerine hizmet vermeye odaklanmaları gerekecek. Elliot ve
Brooks belirli bir kapasitedeki birini şirkete dahil etmenin zamanının gelmiş olabileceğini düşünüyor.
Müşteriye iyi hizmet verebilmek ve Growth Cycle Stratehies’in yüksek müşteri memnuniyeti
standardını korumak için ürün geliştirme altyapısı olan ve satış/pazarlama ile danışmanlık/eğitimi
kapsayan sorumluluklarının bir kısmını vermek üzere eğitebilecekleri birini işe almaya karar verdiler.
Growth Cycle Strategies’in ikilemi şirketi etkin bir biçimde nasıl büyütebilecekleri
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Faaliyet 6a: Growth Cycle Strategies: Pazar Analizi devamı

Adım 2 Aşağıdaki tartışma sorularını yanıtlayın.
1. Mevcut hedef Pazar kim ve bu hedef pazar hakkında ne tür bir araştırma yapılması gerekiyor?

2. Firma şu anda neden hedeflenen satış hacmine ulaşamıyor?

3. Mevcut pazarlama stratejisi satış hacmini arttırmak için yeterli mi? Neden veya neden değil

4. Elliot ve Brooks satışları arttırmak için mevcut müşteri tabanlarını en iyi nasıl kullanabilir

5. Yeni bir satış elemanını veya doğrudan satış gücünü işe almanın avantajları ve dezavantajları ne olacaktır?
Elliot ve Brooks’ın üretim geliştirme altyapısı olan birini işe alma planına katılıyor musunuz?

6. Büyümenin mevcut personel yapısında ne tür bir etkisi olabilir?
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Faaliyet 6b: Growth Cycle Strategies: Pazarlama Stratejileri

Faaliyet 6a’da tanıtılan şirket olan Growth Cycle Strategies’in pazarlama planında kullanabileceği
belirli stratejileri tanımlayın.

Talimatlar

Aşağıdaki her başlık için Elliot ve Brooks’un Pazarlama Planlarında kullanabilecekleri stratejiler için
fikirler üretin. Growth Cycle Strategies’in mevcut durumda kullandığı fikirlerden başka fikirler bulmak
için grubunuzdaki bilgi birikimini kullanın.
Growth Cycle Strategies’in hedefi: Yılda 24 eğitim seminerini ve 12 danışmanlık projesini
tamamlamak.
Hedef Pazar: (Fikirler için s.104-106’daki Hedef Pazarınızı Tanımlamaya Yakından Bir Bakış’a göz atın.)

Dağıtım Kanalı: (Fikirler için s. 211-212 ‘deki Dağıtım Kanalı Analizi ‘ne göz atın.)

Pazara Yayılma: (Fikirler için s.235-240’daki Pazarlama Faaliyetlerine Yakından Bir Bakış’a göz atın.)

Satışlar ve Müşteri Hizmeti: (Fikirler için s.214-215’deki Sıra dışı Müşteri Deneyimleri ‘ne göz atın.)

Fiyatlandırma: (Fikirler için, Modül 5’te s.175’deki Fiyatlandırma Politikaları ‘na göz atın.)
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Faaliyet 6c: Pazarlama Faaliyetleri Üzerinde Fikir Yürütme

Potansiyel pazarlama faaliyetlerinizi tanımlayın (reklam, kamusallaştırma ve tanıtım).

Talimatlar

Reklam, halka ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri üzerine elinizden geldiği kadar çok fikir yürütün.
Fikirlerinizi aşağıya yazın. Fikir yürütmeyi bitirdiğinizde işinizde kullanmayı düşündüğünüz fikirlerin
yanına bir yıldız koyun.

Reklam Verme:

Halkla İlişkiler:

Tanıtım:
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Eylem Adımı 6.1: Pazarlama Planını Hazırlamak – Endüstri Profili

İşletmemin şu anda rekabet ettiği ortamı analiz et.

Talimatlar

Büyüme potansiyeli trendleri ve fırsatları belirleyerek işletmeniz için endüstrinizi
tanımlayan bir Endüstri Profilini oluşturun.
A. İş Planlama Şablonunu Kullanın. Bu eylem adımı için Eylem Adımı 3.2
İdari Özetimi Yaz’da başladığınız İş Plan Şablonu belgesini kullanacaksınız.
Bilgilerinizi girmek için şablonda Pazarlama Planı—Endüstri Profiline gidin

c
c
BUSINESS

PLAN

Şablonun her bir kısmı yazdırıldığında görünmeyecek olan mavi metinle yazılmış soru
başlıklarını içerir. Sonuç olarak cevabınızın soruyu da içermesi gerekir. Bu sorular her başlığın
altına girilecek bilginin türünü soracaktır. Sorular kolay erişim açısından aşağıda da verilmiştir.
İlgili tüm soruları cevaplayın.
B.

Aşağıdaki soru ve ifadeleri cevaplayın. Cevaplarınızı bütün cümle ve paragraflara
dönüştürerek Pazarlama Planı—Endüstri Profili’nizin ilk taslağını tamamlayın. Bir soruya tam
olarak cevap veremezseniz verebildiğiniz en iyi cevabı verin ve bu konuda daha fazla araştırma
yaparak programın devamında yanıtlayacağınızı belirten bir not düşün.

Industry Profile
Mevcut Büyüklük
Bu ürün/hizmet için endüstrinizin mevcut büyüklüğü nedir?
Ulusal, bölgesel, eyalet ve yerel ölçeklerde endüstrinizin büyüklüğü nedir?
Endüstrinizde yıllık bazda kaç dolar harcanıyor ve/veya kaç birim tüketiliyor? Bilgi aldığınız kaynakları
belirtin.
Büyüme Potansiyeli
Endüstrideki büyüme, durgunluk veya düşüş ne kadar?
Bilgi kaynaklarını belirtin.
Endüstri Trendleri
Endüstrideki trendler neler?
Teknolojinin iş üzerindeki etkisi ne?
İnternet endüstrinizi nasıl etkiliyor?
Bilgi kaynaklarını belirtin.
Diğer Özellikler
Hangi dönemsel meseleler endüstrinizi etkiliyor?
Endüstrideki işletmeler için ortalama kar nedir?
Endüstrinizdeki işletmelerin çoğu ülkenin hangi bölgesinde konumlu?
Bilgi kaynaklarını belirtin.
Dağıtım Kanalları
Ürününüzün/hizmetinizin satışlarını destekleyecek hangi dağıtım kanalları mevcut?
Bilgi kaynaklarını belirtin.
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Eylem Adımı 6.2: Pazarlama Planını Hazırlamak – Rekabet Analizi

Identify my competitive advantage and outline strategies to compete in the marketplace.

Talimatlar

İşiniz için bir Rekabet Analizini tamamlayın. Eylem Adımı 2.3 Doğrudan, Dolaylı ve
Gelecek Rekabeti Analiz Etmek ve Modül 3 s.80-81’deki Rekabet Analizi bu kısım
için iyi birer temeldir
A. İş Planlama Şablonunu kullanın. Bu eylem adımında bilgilerinizi girmek için
şablonda Pazarlama Planı – Rekabet Analizi’ne gidin.
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PLAN

Şablonun her bir kısmı yazdırıldığında görünmeyecek olan mavi metinle yazılmış soru
başlıklarını içerir. Sonuç olarak cevabınızın soruyu da içermesi gerekir. Bu sorular her başlığın
altına girilecek bilginin türünü soracaktır. Sorular kolay erişim açısından aşağıda da verilmiştir.
İlgili tüm soruları cevaplayın.
B.

Aşağıdaki soru ve ifadeleri cevaplayın. Cevaplarınızı bütün cümle ve paragraflara
dönüştürerek Pazarlama Planı—Rekabet Analizi’nizin ilk taslağını tamamlayın. Bir soruya tam
olarak cevap veremezseniz verebildiğiniz en iyi cevabı verin ve bu konuda daha fazla araştırma
yaparak programın devamında yanıtlayacağınızı belirten bir not düşün.

Rekabet Analizi
Rekabet Analizi
Rekabet üstünlüğünüz nedir?
S.80-81’deki Rekabet Analizi’ nden bir rekabet analiz matrisini kullanın. Rekabet Analiz matrisi
fasttrac.org/resources adresinde de mevcuttur. Ürününüz/hizmetiniz fiyat, kalite, benzersiz özellikler,
dağıtım sistemi, pazarlama/reklam, coğrafi konum ve güçlü/zayıf yönler bakımından nasıl rekabet
ediyor?
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Eylem Adımı 6.3: Pazarlama Planını Hazırlamak – Pazar Analizi

Pazarlama hedeflerimi yerine getirmek için hedef pazarımı ve ilgili stratejileri netleştir.

Talimatlar

Pazarlama Planının Pazar Analizi kısmını tamamlayın. Eylem Adımı 2.2 Müşteri
Profilimi Geliştir’de geliştirdiğiniz Müşteri Profili bu kısım için iyi bir dayanaktır.
Aynı zamanda s.104.106’daki Hedef Pazarınızı Tanımlamaya Yakından Bir Bakış’a
bakın.
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PLAN

A. İş planlama şablonunu kullanın. Bu eylem adımı için şablonda Pazarlama Planı—Pazar
Analizi’ne giderek bilgilerinizi girin.
Şablonun her bir kısmı yazdırıldığında görünmeyecek olan mavi metinle yazılmış soru
başlıklarını içerir. Sonuç olarak cevabınızın soruyu da içermesi gerekir. Bu sorular her başlığın
altına girilecek bilginin türünü soracaktır. Sorular kolay erişim açısından aşağıda da verilmiştir.
İlgili tüm soruları cevaplayın.
B.

Aşağıdaki soru ve ifadeleri cevaplayın. Cevaplarınızı bütün cümle ve paragraflara
dönüştürerek Pazarlama Planı—Pazar Analizi’nizin ilk taslağını tamamlayın. Bir soruya tam
olarak cevap veremezseniz verebildiğiniz en iyi cevabı verin ve bu konuda daha fazla araştırma
yaparak programın devamında yanıtlayacağınızı belirten bir not düşün.

Pazar Analizi
Pazar Analiz Profili
Hedef pazar(lar)nız nedir?
Bu pazar dilimindeki potansiyel müşteri sayısı ve/veya potansiyel dolar miktarı nedir?
Pazar payınız nedir?
Var ise başka hangi pazarlar işletmenin hangi aşamalarında hedeflenecek?
(Hedef pazarınızın son kullanıcı yerine dağıtım kanalındaki firmalar olabileceğini dikkate alın)

Customer Profile
Hedeflenen müşterinin profili nedir? İlgili bilgiyi girin: yaş, cinsiyet, meslek, gelir ve coğrafi konum.
Bu müşteri konumunu tanımlayan davranışlar, değerler, inanç sistemleri ve sosyal statüler nelerdir?
İşletme sahibi müşteriler için müşterinizin iş türü, SIC ve NAICS kodları, hedeflenen ürün/hizmet
kullanımı, coğrafi konum ve organizasyon büyüklüğü nedir?

Gelecek Pazarlar
Gelecek pazarlarda pazar büyüklüğünü, pazara yayılma yöntemini, tahmini giriş tarihini ve yaklaşım
maliyetleri içeren hangi fırsatlar oluşabilir?
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Eylem Adımı 6.4: Pazarlama Planını Hazırlamak – Pazara Yayılma

Pazarlama hedeflerimi gerçekleştirmek için pazara yayılma stratejilerini tanımla.

Talimatlar

Pazarlama Planının Pazara Yayılma kısmını tamamlayın. Bu eylem adımını
tamamlamak için bu modüldeki kontrol listelerini, faaliyetleri ve eylem
adımlarını kullanın.

c
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A. İş planlama şablonunu kullanın. Bu eylem adımı için bilgilerinizi girmek üzere
şablonda Pazarlama Planı—Pazara Yayılma’ya gidin

PLAN

Şablonun her bir kısmı yazdırıldığında görünmeyecek olan mavi metinle yazılmış soru
başlıklarını içerir. Sonuç olarak cevabınızın soruyu da içermesi gerekir. Bu sorular her başlığın
altına girilecek bilginin türünü soracaktır. Sorular kolay erişim açısından aşağıda da verilmiştir.
İlgili tüm soruları cevaplayın.
B.

Aşağıdaki soru ve ifadeleri cevaplayın. Cevaplarınızı bütün cümle ve paragraflara
dönüştürerek Pazarlama Planı—Pazara Yayılma’nın ilk taslağını tamamlayın. Bir soruya tam
olarak cevap veremezseniz verebildiğiniz en iyi cevabı verin ve bu konuda daha fazla araştırma
yaparak programın devamında yanıtlayacağınızı belirten bir not düşün.

Pazara Yayılma
Dağıtım Kanalları
Son kullanıcıya ürün/hizmeti satmak için hangi dağıtım kanalları kullanılacak?
Konum
İşletme nerede konumlu olacak?
Bu konum işletmenizi nasıl destekleyecek?
İşletme çevresindeki demografiyi tanımlayın?
Burada ne kadar süre kalmayı planlıyorsunuz?
Doğrudan Satış Gücü
Ürünün/hizmetin son kullanıcıya satılmasında bir iç satış gücü kullanılacak mı?
İşe alınacak satış personeli sayısı nedir?
Bir doğrudan satış gücünün maliyeti ne olacak? (ödenek paketi, eğitim, destek personeli, yarışmalar,
primler, toplantılar, satış yardımları, görseller, numuneler, eğitim materyalleri, kataloglar ve broşürler)?
Satış Temsilcileri
Ürün/hizmetin son kullanıcıya satılmasında dış satış sorumluları kullanılacak mı?
Kullanılacak temsilcilerin sayısı?
Satış temsilcilerini kullanmanın maliyeti ne olacak (ödenek paketi, ödenekler, kataloglar, broşürler ve
numuneler)?
Lisans Verme ve Distribütörler
Ürününüzün/hizmetinizin lisansını (verecekseniz) kime vereceksiniz?
Peşin olarak, yıllık ve telif ücreti olarak alacağınız ücretler?
Ürününüzün/hizmetinizin dağıtılmasında kullanılacak şirketler hangileri? Dağıtım şirketinin, irtibat
kurulacak kişinin, belirlenen coğrafi alanın isim ve adresi ile dağıtım sözleşmesinin kısa bir tarifini yazın.
Marka Kimliği
Şirketinizin imajı nedir?
Bu imajı nasıl tasvir edersiniz?
Markanız potansiyel müşterilerin dikkatini nasıl çekecek (örneğin, telefona nasıl yanıt verilecek, faturalar
neye benzeyecek, şirketin kentsel örgütlere ve meselelere katılımı ne şekilde olacak)?
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Eylem Adımı 6.4: Pazarlama Planını Hazırlamak – Pazara Yayılma devamı

Pazara Yayılma devamı
Müşteri Hizmeti
Müşteri hizmet stratejileriniz nelerdir?
Ürün/hizmetinizle ilgili garanti ve teminatlar için hangi politikaları izleyeceksiniz ?
İadeler ve hizmet maliyetleri için politikanız ne olacak?
Reklam ve Promosyon
Dağıtım kanalı ve müşteriler için ne tür reklam/tanıtım kullanılacak?
İşletmenizi tanıtmak için hangi medya araçlarını kullanacaksınız?
Reklam/tanıtım maliyeti ne olacak?

c
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Tanıtım
İşletmenizin tanınması için stratejileriniz neler?
Basın duyurularınızda hangi etkinlikleri tanıtacaksınız?
Tanıtım için hangi medya türüne başvuracaksınız?
Uzaktan Pazarlama/Doğrudan Posta
Uzaktan pazarlama veya doğrudan posta ürün/hizmetinizin son kullanıcıya satılmasında kullanılacak mı?
Posta adres listesini nereden temin edeceksiniz?
Uzaktan pazarlama/doğrudan posta için programınız ve tahmini geri dönüş oranı nedir?
Uzaktan pazarlama/doğrudan posta maliyeti ne olacak (posta listesi, posta ücreti ve temas başına maliyet)?
İnternet
Hizmetlerinizi pazarlamak için İnterneti nasıl kullanacaksınız?
İnternet sitenizdeki özellikler ne olacak?
Müşterilerle iletişim kurarken e-posta kullanacak mısınız?
Bir siteyi kurmanın ve sürdürmenin maliyeti ne olacak?
Ticaret Gösterileri
Ürününüzü tanıtmak için hangi ticaret gösterilerini kullanmayı planlıyorsunuz? (ticaret gösterilerinin
isimleri, konum, tarih, stant büyüklüğü, katılım maliyeti, temas kurulacakların tahmini sayısı ve diğer
bilgiler)?
Tanıtım haricinde katılmayı planladığınız ticaret gösterileri hangileri?
Pazar Faaliyetleri Programı
Gelecek on iki ay boyunca işinizi pazarlamak için hangi reklam, tanıtım ve promosyon faaliyetlerini
kullanacaksınız?
Tahmini maliyetler neler?
Her faaliyet için zaman çerçevesini ve yapılacağı aydaki tahmini maliyetleri gösteren bir Pazarlama
Faaliyetleri Programını dahil edin (fikirler için s.232’ye bakın; bu program aynı zamanda fasttrac.org/
resources adresinde de mevcuttur)
Pazara Yayılma Etkinliği
Pazara yayılmak için planlanan faaliyetler neler?
Ne zaman başlayacak ve sona erecekler?
Faaliyetlerden sorumlu kişiler kimler?
Pazara yayılma taktiklerinin ne kadar etkili olduğunu nasıl ölçeceksiniz?
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Eylem Planı 6.4: Pazarlama Planını Hazırlamak – Pazara Yayılmak

devamı

Month
7
Month
6
Month
5
Month
4

Aktiviteler

Month
1

Month
2

Month
3

Pazarlama Faaliyetlerinin Programı

Month
8

Month
9

Month
10

Month
11

Month
12
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Eylem Adımı 6.5: Pazarlama Mali Tahminlerime Son Şeklini Ver

İşletmenizin planlanan pazarlama çalışmaları ile bağlantılı olarak mali tahminlere son şeklini verin

Talimatlar

Eylem Adımı 4.2’de planlama süreci boyunca mali bilgileri derlerken kullanılacak
bir ön bütçe oluşturmak için Mali Şablonu kullandınız. Mali bilgileriniz Eylem Adımı
5.3’te şirketinizin ürün ve hizmetleri ile bağlantılı maliyetleri yansıtmak üzere
güncellenmişti. Bu eylem adımı planlanan pazarlama çalışmalarınızla bağlantılı
olarak bütçenizi güncellemede size yardımcı olacaktır.

c
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TEMPLATE

A. Ön bütçenizi gözden geçirin. Güncellenmiş rakamlarınızı gözden
geçirmek için, İşletme Giderleri Çalışma Sayfası sekmesinden veya Yazdırma Seçenekleri
sekmesinden İşletme Giderleri Tahminlerinizi yazdırın.
B. Pazarlama Planınız ile bağlantılı olan rakamları analiz edin. Her tahmin şirketinizin
kendi geçmiş mali tablolarından veya araştırılmış kaynaklardan toplanan bulguları
içermelidir. Şirketinizin pazarlama planı ile bağlantılı olası maliyetlerin aşağıdaki
listesine bakın.
Bu listeyi gözden geçirirken kendi rakamlarınızı analiz edin. İlgili her maliyet kalemini dahil ettiniz
mi? Öngörülen maliyetler güvenilir kaynaklardan elde edilen yeterli araştırmalar ile destekleniyor
mu? Bu soruların her ikisine evet cevabını verebiliyorsanız veya maliyet işletmeniz ile ilgili değilse,
aşağıdaki kutucuklara bir onay işareti koyun. Bir onay işareti almayan kalemler için bu rakamı son
bütçenizde daha kesin bir biçimde temsil edebilmesi açısından yapılması gereken değişiklikleri
tanımlamak üzere ek kaynakları araştırın.

Unutmayın ki:
Mali Şablon işletmeniz için üç ana çalışma sayfasına –Envanter, İşletme Giderleri ve
Sermaye Bütçesi—girilen tüm tahmini maliyetleri içerir. Çalışma sayfalarından hiçbiri
pazarlama maliyetlerini listelemez. Bu yüzden her çalışma sayfasındaki kategoriler
pazarlama ile beraber genel veya yönetim gibi başka iş yapma maliyetleri ile bağlantılı
rakamları da içerebilir. Örneğin Bordro Giderleri sekreterlik, muhasebe ve pazarlama
personeli üyelerinin işe alımını kapsayabilir
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Eylem Adımı 6.5: Pazarlama Mali Tahminlerime Son Şeklini Ver

İşletme Giderleri Çalışma Sayfası Öğeleri

C.
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o

Reklam – Gazeteler, radyo, dergiler, bültenler, televizyon, doğrudan
posta, reklam panoları, internet başlıkları, kataloglar, rehberler ve seçilen
herhangi başka medya için giderler.

o

Aidatlar & Abonelikler – Ticaret odalarına, ticari veya mesleki birliklere
üyelik masrafları; dergilere, gazeteler, mecmualara abonelikler ve
araştırma veya anti-virüs yazılımı gibi çevrimiçi hizmetlerin aylık, üç aylık
veya yıllık ücretleri.

o

Lisans & Ücretler – Lisanslı ürün ve logoların kullanım maliyetleri, pazarlama ve şirketin
diğer ürünlerinin satışları ile bağlantılı dağıtım ücretleri, özel ürünlerin pazarlanması, satışı
ve dağıtımı için özel lisans ve ücretler.

o

Pazarlama & Promosyon – Kartvizitler, kırtasiye, broşürler, kartpostallar ve el ilanları gibi
yan materyallerin basım masrafları; promosyon ürünleri, kuponlar, indirimler, yarışma
ödülleri, sponsorluklar, gösteriler, ticari gösteri stantları, odak grupları, müşteri araştırmaları
ve müşteri memnuniyeti faaliyetleri.

o

Öğünler & Eğlence – Etkinlikler, ağ oluşturma, müşteriler ile yapılan gezintiler, müşterileri
eğlendirmek için konser ve spor etkinliklerine biletler ve ticaret gösterileri ve konferanslar
için yiyecek, içecekler.

o

Muhtelif – Diğer kategorilere uymayan herhangi muhtelif ve küçük giderler.

o

Dış Hizmetler – Profesyonel Hizmetler olarak sınıflandırılan maliyetlerden açıkça farklı
olan, dış kaynak kullanımı ile bağlantılı maliyetler – işe alım veya geçici işe alım ücretleri, el
ilanlarının dağıtımı ve doğrudan posta servislerini içerebilir.

o

Diğer – Diğer kategorilere girmeyen büyük maliyetler (Diğer’in yanına bir açıklama girerek
bu maliyetlerle ilgili kategoriyi tanımlayın).

o

Bordro Giderleri – Satış veya pazarlama personel giderleri –maaşları, sosyal yardımları,
aracı ücretlerini ve primleri içerir.

o

Uzman Ücretleri – İnternet sitesi tasarım, geliştirme ve güncelleme ücretleri, grafik tasarım
ücretleri, danışmanlar ve dış kaynaklı kulanım ile bağlantılı diğer giderler (belirli maliyetler
müşteri projeleri ile bağlantılıysa bu maliyetler Mal Maliyetleri kategorisine girilmelidir.)

o

Sevkiyat & Teslimat – Özellikle pazarlama ile ilgili, numunelerin, doğrudan postaların veya
ürünlerin gönderilmesi gibi maliyetler ve ticaret gösterileri için materyal sevkiyat masrafları
(giderler posta ücretlerini, sigortayı veya kurye ücretlerini içerebilir).

o

Telefon – Pazarlamak için yapılan telefon görüşmeleri ile ilgili masraflar.

o

Seyahat – Pazarlama ile ilgili potansiyel kitlelere ve müşterilere ulaşmak, konferans ve
ticaret gösterilerine katılmak için, uçak biletleri, otel, araba kiralama veya taksi ücretleri gibi
masraflar.

c
FINANCIAL

TEMPLATE

Uygun değişiklikleri yapın. Mali Şablonda pazarlama için öngörülen maliyetleri daha iyi
temsil etmesi açısından, mevcut yeni bilgilere dayalı olarak İşletme Masrafları Çalışma Sayfanıza
değişiklikleri girin.
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Pazarlama Faaliyetlerine Yakından Bir Bakış
Ürünlerinizi ve hizmetlerinizi pek çok şekilde pazarlayabilir ve pazarlama
faaliyetlerinizi oluşturmak için istediğiniz sayıda faaliyeti birleştirebilirsiniz –
reklam, tanıtım,ve promosyon faaliyetleri.

Reklam Verme

Reklam verme ürün veya hizmetinizle ilgili bilgileri müşteriler aktarmak için
kullanabileceğiniz yollardan biridir. Reklam verme pahalı olabileceğinden belirli
bir pazara odaklanmak isteyeceksiniz –yani sunduğunuz şey ile ilgilenmesi en
olası olan kitlenin karşısına geçme. Örneğin bir kreş zinciriniz varsa, özellikle
küçük çocuklu aileleri hedef alan yerel yayınlara reklam vermeniz çok daha
etkili olacaktır veya kreşlerinizin çevresindeki 10 millik alandaki ailelere ulaşan
okul gazetelerine reklam verebilirsiniz. Reklam ancak hedef kitlenizin görme ve
işitme duyularına ulaştığında etkili olur.

Püf Noktası
Reklamlarınızda işinizin,
ürününüzün veya
hizmetinizin benzersiz olan
yönlerine—rekabet
üstünlüğünüz—ve
müşterilerinizin sizinle iş
yapmaktan nasıl fayda elde
edeceğine odaklanın.

Yazılı ve Medya Reklamları
Yazılı ve medya reklamları gazeteleri, dergileri, televizyon, radyo ve interneti kapsar. Bu alanlarda
reklam vermeyi düşünüyorsanız vereceğiniz reklamların beklediğiniz sonuçları getireceğinden
emin olun—hızlı sonuçlar ve çabuk satışlar. S.236’da listelenen bu alanların her birinin avantaj ve
dezavantajlarını göz önünde bulundurun.

7

c

hizmet değiş tokuşu

Boston’daki bir radyo istasyonu ofisini değiştirmek için yardıma ihtiyaç duyduğunda Fox Relocation
Management Corp. Başkanı girişimci Gretchen Fox’un aklına bir fırsat geldi. Vereceği hizmet karşılığı
ücret almak yerine hizmetini radyo programlarında Fox Relocation’ı tanıtım hizmeti ile değiş tokuş
etti. Pazardaki sinerji mükemmeldi: radyo istasyonunu dinleyenler arasında profesyonel ve finans
şirketlerinin üst düzey yöneticileri bulunuyordu. Ölçülü ve abartısız yayınlar Fox’un firmasına
profesyonel ve çağdaş bir imaj kazandırdı, pazarı sunduğu hizmet hakkında bilgilendirdi ve kamunun
gözünde daha oturmuş bir firma izlenimi oluşturdu.

Reklam vermek maliyetli olabilir. İşinizi bu yolla tanıtmak istiyorsanız şunları göz önünde
bulundurun:
• Yerel radyo veya televizyonlardan düşük ücretli küçük zaman dilimleri satın almayı,
•

Önalımsal zaman satın almayı. Zamanlama önemliyse işe yaramayacaktır.

•

Pazarınıza ulaşan daha küçük bir yerel gazeteyi, radyo istasyonunu veya televizyonu
tercih etmeyi,

•

Çeşitli medya türlerinin satın alınmasında uzman bir medya-alım hizmeti ile çalışmak.
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Pazarlama Faaliyetlerine Yakından Bir Bakış devamı
Mecra
Gazeteler

Avantajlar

Dezavantajlar

Büyük bir kitleye ulaşma

Reklamların kısa hizmet süresi

Reklamların büyüklük ve sıklığına bağlı olarak
bütçeye uygunluk

Belli bir tarihte verilen reklamların hedef
kitle tarafından görünüp görünmemesi
konusundaki belirsizlik

Reklamların verilmesini veya değiştirilmesini
kolaylaştıran kısa hazırlık süreleri

Reklam yığını arasında olması

Özel kısım ve makale teklifleri

Dergiler

İyi tanımlı coğrafya, demografi veya yaşam tarzı
değişkenlerine dayalı daha spesifik kitlelere ulaşma

Reklamın verilmesi ve basılması arasındaki
uzun hazırlık zamanları

Kullanıcılar bir kereden fazla baktığından daha
uzun ömürlü ve daha uzun süre göz önünde kalan
reklamlar

Üretim ve reklam yerleşimi için daha yüksek
maliyetler

Sunulan üstün üretim kalitesi

Daha az reklam büyüklük ve format
seçenekleri

Satılmayan alanların daha büyük indirimlerle
sunulması
Okuyucu cevap kartları gibi posta listesi
oluşturmanıza olanak veren ekstra hizmetler
Reklam baskıda görününceye kadar gecikme bedeli
alınması

Televizyon

Kısa sürede çok insana ulaşılması

Yüksek maliyetler

Mesajların görseller, dil, ses ve hareket kullanarak
iletilmesi.

Kısa süreli yayınlar

Bir pazardaki bir istasyonla veya kablo televizyon
reklamcılığıyla bölgeye özel reklam seçeneği
sunulması

Tanıtım
Videoları

Radyo

internet

Etkili olması için çok sayıda olması gerekir
Ulusal düzeydeki ve büyük şirketlerle rekabet

Ürünün veya hizmetin nasıl çalıştığını veya
sunulduğunu gösterme

Satış yapılmadan önce ücretsiz telefon
numarası tahsisi ve televizyon zamanı alımı
Yüksek satış hacimlerinin gerçekleşeceği yüksek nüfus gibi peşin ödemeler
alanlarına erişim
Yazılı veya görsel medyadan daha büyük kitlelere
ulaşabilme

Hedef Pazar üzerinde görsel etkisi yok

Belirli bir zaman dilimi veya program sırasında verilen
reklamlarla pazarın çok daha spesifik dilimlerini
hedefleyebilme olanağı

Mesajların iletilmesi için daha kısa zamanlar

Küresel bir kitleye ulaşabilme

Reklam yığınları ile rekabet gereği

Arama motoru optimizasyonu veya tıklama başına
ödeme ile belirli ilgi gruplarını hedefleyen mesajların
gönderilebilmesi

Satış yapılmadan reklam tasarımı ve yerleşimi
için alınan peşin ücretler.

Markalaştırma daha zor
Etkili olması için tekrarlanması gerekiyor

Bağlantılar dikkate alınmayabilir

Reklamdan online siteye sipariş için doğrudan
bağlantılar; mesaj ve sonuç arasındaki olası en az
gecikme süresi
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Pazarlama Faaliyetlerine Yakından Bir Bakış devamı
Diğer Reklam Türleri
Diğer popüler reklam alanları doğrudan posta ve reklamları içerir. Çoğu girişimci aynı zamanda
henüz yeni ortaya çıkan yaratıcı reklam verme seçeneklerini kullanarak da hedef kitlelerine ulaşırlar.
Yeni ortaya çıkan reklam türlerine örnek olarak zemin reklamları—market koridorlarında raflardaki
ürünlerin önünde zemine yerleştirilen reklamlar— gösterilebilir. Diğer reklam seçenekleri market
arabalarını, ekran panolarındaki dijital mesajları, film tanıtımlarından önceki sinema ekranlarını ve
araçların üzerindeki manyetik reklam panolarını içerir. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bu ve diğer
reklam seçenekleri üzerinde düşünün:
Web Banner—Diğer şirketlerin internet sitelerine şirketiniz, ürününüz veya hizmetiniz için reklam
yerleştirin.
E-ticaret katalogları—Şirketinizin internet sitesine müşterilerin ulaşabileceği elektronik kataloglar
koyun. Bunun avantajlarından bazıları herhangi basım veya posta maliyetinin olmaması ve ürün
veya hizmet açıklamalarıdır. Fiyatlar her an güncellenebilir.
Doğrudan posta— Doğrudan posta potansiyel müşterilere pazarlama bilgilerinin ve satış
hakkındaki yazılı kaynakların gönderilmesi demektir. Sadece büyüklük açısından bakıldığında
doğrudan posta pazarlaması çok sayıdaki müşteriye hızlı bir şekilde erişilmesini sağlar. Bu
girişimcilere geri dönüşleri kolaylıkla değerlendirme imkanı sağlar. Posta listesinin kalitesi bu
yöntemin etkili olmasındaki en büyük etkendir. Satılan listelerin çoğu yalnızca yıllık bazda
güncellenir ve iletişim bilgileri kısa zamanda geçerliliklerini kaybedebilir.
İyi düşünülerek tasarlanmış doğrudan posta öğeleri arzu edilen sonuçları sağlayabilir. Araştırmaların
gösterdiğine göre Amerikalıların yüzde 90’ı bir doğrudan posta yoluyla en az bir ürün satın almıştır.
Doğrudan posta yönteminin bir dezavantajı ise masrafların peşin ödenmesidir. Posta öğesi, posta
listeleri ve posta ücreti masrafları, herhangi bir satış garantisi olmadan peşin ödenmektedir.
Doğrudan posta için geri dönüş oranları düşüktür ve ortalama yüzde 1 ila 3 civarındadır. Alıcıların
daha iyi hedeflenmesi geri dönüş oranlarını arttırabilir.
En iyi posta listesini mevcut müşterilerinizden derleyebilirsiniz. Makbuz veya diğer formlar yoluyla
isim ve adreslerinin takibini yaparsanız bir müşteri listesine otomatik olarak sahip olursunuz.
Müşterilerden bir listeyi imzalamalarını veya e-posta bilgilerini girmelerini istemek müşteri posta
listenizi geliştirecektir.
El ilanları— Buluşma etkinliklerinde veya ticari gösterilerde el ilanlarını veya el broşürlerini
kullanabilirsiniz. Bunlar genellikle müşteri ilgisini çekmek için bir indirim kuponu içerir. El ilanlarını
veya kuponlarını kişisel bir bilgisayarda tasarlayarak bir yazdırma hizmeti ile makul ücretler
karşılığında yüzlerce bastırabilirsiniz, bu yüzden bu küçük bir pazar alanına erişim için ekonomik bir
yoldur. Aynı zamanda geri dönem kuponları sayarak işinizin kaç kişinin dikkatini çektiğini kolayca
belirleyebilirsiniz.
Kataloglar—Katalog endüstrisi oldukça büyümüştür. L.L. Bean®, Orvis® ve Lands’ End® gibi
firmalar çok büyük büyüme oranları ve başarılar elde etmiştir. Ancak katalogların hazırlanması ve
gönderilmesi pahalıdır ve bu masrafların satışları beklemeden ödenmesi gerekir. Bu reklamcılık
alanına yatırım yapmadan önce hedeflenmiş bir müşteri listesi hazırlamak önemlidir.
Olağan olmayan seçenekler
Girişimciler davranışsal değişkenlere dayalı olarak hedef müşterilerine ulaşmalarını sağlayan yeni
reklam seçenekleri keşfetmektedir. Reklamlar havaalanlarına, kayak teleferiklerine ve mağazalardaki
televizyon ekranlarına yerleştirilebilirler. Müşterilere erişmek için alışveriş yaptıkları ve eğlendikleri
mekanlarda yaratıcılık ve ‘’neden olmasın’’ yaklaşımlarını kullanarak hedef kitleniz tarafından
görülme ve duyulma şansınızı arttırabilirsiniz. Hokey alanında reklam verme karşılığında sezon
biletlerini alma teklifine karşı koyamayan hokey tutkunu bir girişimcinin düştüğü hataya düşmeyin.
Sezon boyunca güzel vakit geçirmiş olmasına karşın hedef pazarı –orta gelirli bayan ‘’baby boomer’’
lar (2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş arasında doğmuş Amerikalılar) hokey pistine kendisi kadar
rağbet etmeyecektir. Verdiği reklam bu ortamda etkisiz kalacaktır.
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Pazarlama Faaliyetlerine Yakından Bir Bakış devamı
Reklamınızı tasarlarken marka kimliğinizi kullanabilirsiniz.Hangi ortamda reklam vermek istediğinizi
bildiğinizde, o ortamda en çok işe yarayacak reklam formatını ve sunmak istediğiniz mesajı
belirleyebilirsiniz. Her ortam için hedef ve bütçenize uyacak reklamı tasarlamada size yardımcı olacak
reklam uzmanlarını bulabilirsiniz.

Halkla İlişkiler

Ücret karşılığı reklam vermenin yanında halkla ilişkiler yoluyla işletmeniz hakkında bilinmesini
istediklerinizi iletebilirsiniz. Halkla ilişkiler ‘’bedava reklam’’ olarak bilinir, çünkü medya organları
işletmeler, ürünler veya hizmetler hakkındaki hikayeleri bir ücret almadan yayınlarlar.
Ana Makale
Halkla ilişkiler yapmanın bir yolu hikaye şeklindeki haberlerde veya diğer medya türlerinde haber
konusu olmaktır. Gazeteler, dergiler, radyo ve televizyon istasyonları ile hikaye türündeki haberleri
nasıl yayınladıklarına ilişkin bilgi almak üzere irtibata geçebilirsiniz. Programcılar ve editörler ile
ilişkiler kurarak yazılı ve görsel basında endüstrinizdeki bir uzman olarak röportaj
konuğu veya haber ya da program konusu olabilirsiniz. Çoğu yayın sizin veya
şirketinizdeki herhangi birinin yazacağı ilginç ve eğitici makaleler ile de ilgilenebilir

Püf Noktası

“Bedava reklam” veya halkla ilişkiler
ayıracağınız zaman ve kaynaklar
açısından pahalı olabilir.

Farkındalık kazanmak için kamu tanıtımını kullanmayı düşünüyorsanız, işinizin
benzersizliği ile ilgili ilginç bir yönü veya olayı sunmaya hazırlıklı olun. Programcılar ve
editörler güncel, önemli ve büyük kitlelerin ilgisini çekebilecek bilgileri ararlar.

Basın Duyuruları
Halkla ilişkilerin işinize yaramasını sağlamanın başka bir yolu düzenli aralıklarla yerel ve bölgesel
medya kaynakları üzerinden basın duyuruları yapmaktır. Basın duyuruları mümkün olduğunca kısa
olmalıdır. Çoğu editör ve medya temsilcisi bunların bir sayfadan fazla olmamasını tercih eder. Basın
duyurularına örnekler internette veya halkla ilişkilere odaklanan kitaplarda bulunabilir.
Medya kaynakları en çok aşağıdaki içerikleri haber konusu yapan basın duyuruları ile ilgilenirler:
•
Tartışmalı meseleler
•
Yeni trendler
•
Şok edici veya inanılması güç olaylar
•
Mevcut yerel, bölgesel veya ulusal haberlerle bağlantılar
•
Ünlüler veya yaygın olarak tanınan kişilikler
•
Güncellik
Bir basın duyurusunu yolladığınızda işiniz henüz bitmemiştir. Telefon veya e-posta aracılığıyla
verdiğiniz işi sürekli takip edin. İlk çabanız bir hikaye ile sonuçlanmazsa pes etmeyin. Basında yer
almak birden çok teşebbüsü gerektirebilir. Herhangi bir sonuç alamazsanız bir editörden veya
muhabirden tavsiye isteyin.
Toplumda Tanınırlık
Olumlu kamu tanıtımı elde etmenin diğer yolları bir ödülün veya toplumsal etkinliğin sponsorluğunu
yapmak ya da bir ürün veya hizmeti yerel bir sivil toplum hareketi için bağışlamaktır. Bu tanınırlık
işinizin bilinçaltına pazarlanması ile elde edilir ve desteklediğiniz etkinlik ya da sosyal sorun için
görünürlük sağlamada yardımcı olur.
Yarışmalar
Halkla ilişkiler piyasada sesinizi duyurmayı öğrenmekle ilgilidir. İşiniz hakkında farkındalık ve
heyecan yaratmanın başka bir yoluda yarışma düzenlemektir. Yarışma için başlık belirleyebilir, bir
tema geliştirebilir, katılım bilgileri için kategoriler oluşturabilir ve kazananlara ödül ve mükafatlar
sunabilirsiniz. Örneğin bir internet sitesi tasarımcısı iseniz bir ‘’En Kötü İnternet Sitesi’’ yarışması
düzenleyebilir ve kazanma kriterlerini belirleyebilirsiniz. Kazanan katılımcıya yeni bir internet sitesi
için hediye sertifika verilebilir. Ünlülerden oluşan bir jüri veya siz kazananı belirleyebilirsiniz.
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Bir yarışma düzenleyerek değişik medya mecraları vasıtasıyla kendinizi tanıtabilir, kazanan katılımcılar ile
ilgili röportajlarda konuşabilir ve kendinizi alanda bir uzman olarak konumlandırabilirsiniz. Düzenlenen
bir yarışma ve bunun sonucunda kazananlar, destekleyen sponsorlar ve işletmeniz için basın duyuruları
yapılacaktır.
Yarışmaların büyük ölçeklerde düzenlenmesi gerekli değildir. Bir restoran sahibiyseniz müşterilerinize
bir kase içerisine kartvizitlerini bırakmaları karşılığında bedava öğle yemeği kazanma şansı
sunabilirsiniz. Aylık çekilişler yaparak kazananlarla posta veya telefon yoluyla irtibata geçebilirsiniz.
Bu tarzdaki yarışmaları sunmak aynı zamanda gelecek promosyonlarda kullanılmak üzere
müşterilerden iletişim bilgilerini toplama olanağı verecektir.

Promosyonlar

Aynı alıcıları ve hedef pazarı ürün veya hizmetlerinizi sürekli almaya teşvik etmek için yollar bulmanız
gerekir. Mevcut müşterileri sürekli satın almaya teşvik etmek veya yeni bir müşteriye ulaşmak için
müşterilerin sürekli gözü önünde olmanın önemini unutmamanız gerekir. İşinizi sürekli tanıtmanın
masraflı olması gerekmiyor. Ancak işinizi pazarlamak için düşük maliyetli bir yol bulmak belli oranda
öngörü ve yaratıcılık gerektirmektedir.
İşinizi pazarlamada kullanabileceğiniz en genel promosyon faaliyetlerinden bazıları ödülleri, kupon
ve indirimleri, ürün veya hizmet tanıtımlarını içerir. Uzaktan pazarlama, ticari fuarlar ve toplantılar da
ürün ve hizmetlerinizi tanıtmak ve hedef kitlenizin gözü önünde olmak için diğer yollardır. Yeni tanıtım
yolları sunan yeni teknolojileri de göz önünde bulundurmayı unutmayın.
Hediyeler
Hediyeler potansiyel veya mevcut müşterilere bir şeylerin karşılıksız sunulması yoluyla markanızı
güçlendirmeyi kapsar. Promosyon veya reklam ürünleri olarak da adlandırılan hediyeler uzun süredir
kullanılmaktadır. Bunlar t-shirtleri, promosyon magnetlerini, kupaları ve benzeri olmadığı için
insanların dikkatini çeken ilginç araçları içerir.
Bu yöntemin arkasındaki hedef müşterilere değer verildiğini göstermek ve bu yolla işletmeye
görünürlük sağlamaktır. Hediye yöntemini uygularken müşterilerinizin kullanmak ve saklamak
isteyeceği şeyler üzerinde durun. Kataloglarında binlerce promosyon ürünü bulunan ve bütçenize
uygun ürünleri seçmenize yardımcı olabilecek temsilcilerden bu tarz ürünleri satın alabilirsiniz.
Unutmayın ki hediyelerin baskıya hazır logoları ve çizimleri, siparişlerde ve depolamada sıkıntı
yaratmayacak kadar küçük boyutları olmalıdır.
Kuponlar
Kuponlar küçük bir işin tanıtılmasında bir dizi seçenek sağlar. Bunlar bir ücret indirimini, 1-fiyatına-2
teklifini veya ürünlerin veya hizmetlerin satın alınması için sınırlı bir teşviki sağlar. Bu teşvik bir
hediyeden büyük bir ödülün veya gelecek alışverişlerde indirim hakkı kazanılmasına kadar her şey
olabilir.
Kupon getirilmesi karşılığı ürünü satan bayi tarafından para iadesi yapılması da bu kategoriye
girer. Müşterilerin çok düşük oranı iadeleri veya kuponları kullanır. Gazetelere verilen kuponların
geri dönüş oranı yüzde 1 ila 5 arasında değişir. Dergilerde, doğrudan postalarda ve ürünle beraber
paketlenen diğer kuponlarda da geri dönüş oranı yüzde 10’u geçmez.
Tanıtım Gösterileri
Tanıtım gösterileri veya demolar mevcut ve potansiyel müşterilerin bir ürün veya hizmeti satın
almadan önce görebilmelerine imkan sağlar. Demolar planlama, işçilik ve peşin maliyetler
gerektirdiğinden pahalı olabilirler, ancak müşteriye normalde almayı düşünmedikleri şeyleri deneme
olanağı sunarlar. Araştırmalar alıcıların yüzde 80’ini satın aldıkları ürün ve hizmetleri bu tanıtım
yoluyla aldıklarını gösteriyor. Demolar bir ürün numunesini, bir hizmetin kullanılması için ön deneme
süresini veya ürünün/hizmetin o an satın alınmasını teşvik edecek bir kuponu veya iadeyi içerebilir.
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Uzaktan Pazarlama
Telefon, otomatik arama ve dijital ekran üzerinden satış görüşmesi olanakları ile önemli bir satış
aracı haline gelmiştir. Ölçek ne olursa olsun modern pazarlamacının telefonu mümkün olduğunca
kullanması gerekir. Uzaktan pazarlamanın avantajlarından biri düşük maliyetidir. Başlangıç biraz
daha maliyetli olabilir fakat pazarlamacı hangi ölçekte çalışacağını belirleyebilir. Dezavantajı ise bir
uzaktan pazarlama departmanında personel istihdamının ve yönetiminin stresli olmasıdır. Müşteriler
çoğu zaman aramaları reddedebilir ve uzaktan pazarlamacılar tarafından aranmayı her zaman
hoş karşılamayabilir. Bulunduğunuz toplulukta ‘’arama yapmama’’ ile ilgili kanunlara uymaya özen
gösterin.
Ticari Fuarlar
Potansiyel müşterilerle yüz yüze iletişim kurmak için başka bir fırsat ticari fuarlara katılmaktır. Bu
fuarlar sık sık ürün ve hizmetlerin diğer işletmelere ve tüketicilere pazarlanmasında kullanılır. Doğru
bir fuara katılarak veya burada tanıtım yapmak için birkaç gün geçirerek çok sayıda muhtemel alıcıya
ulaşabilirsiniz. Araştırmalara göre ticari fuarlara katılanların yüzde ellisi bunu yeni ürün ve hizmetleri
görebilmek amacıyla yapıyor.
Ülke çapında birliklerin, ticaret odalarının ve kentsel kurumların düzenlediği yüzlerce ticari fuar ve
etkinlik bulunmaktadır. Ticari fuar organizatörleri işinizle ilgili fuarları bulmada yardımcı olması
açısından size geçmiş katılımcıların ve ziyaretçilerin listelerini sağlayabilirler. Bir ticari fuarın etkin
bir şekilde yönetilmesi, ziyaretçilerin ilgisinin standa çekilmesi, samimiyet kurma ve potansiyel
müşterilerle sadece ziyaret için gelenleri ayırt edebilme gibi yetenekleri gerektirir. Fuarlara katılım,
potansiyel müşterilerin peşini bırakmayarak fuarlardan hemen sonra onlarla iletişim kurma gibi
konularda hedef belirlemek önemlidir.
Müşterilerle Doğrudan İletişim
Ağızdan ağıza pazarlama bir işi tanıtmak için en iyi yollardan biridir. Muhtemel alıcılarla yüz yüze
görüşme fırsatı, sunduğunuz şeyi pazarlarken size kişiliğinizi ve tutkunuzu kullanabilme olanağı verir.
Yüz yüze iletişim size soruları yanıtlayabilme, potansiyel müşterilerle samimiyet kurabilme ve işinizi
herhangi bir mali yatırım yapmadan veya az miktarda yatırımlarla pazarlama imkanı sunar.
Yeni bir işe başlarken ticaret odaları, birlik toplantıları ve toplumsal etkinlikler yoluyla müşterilerle
bir araya gelme fırsatlarını araştırın. İletişim yeteneklerinize güvenemiyorsanız bu yeteneklerinizi
geliştirmek için kurslara katılın veya az sayıda insanla konuşmanızı sağlayacak daha küçük bir grupla
başlayın. Kendinizi daha büyük iletişim senaryolarına hazır hissedene kadar asansör konuşmaları ile
bunun pratiğini yapabilirsiniz.
E-Bültenler
Müşterilerle iletişimi koparmayın, onlara yeni ürün ve hizmetler hakkında sürekli bilgi verin ve
şirketinizin e-bülteni vasıtasıyla internetten indirebilecekleri ve sonraki alımlarında kullanabilecekleri
teşvik edici uygulamalar sunun. Bu tür bir iletişim basım ve posta masraflarını gerektirmediği için
maliyeti baskıdan düşüktür.
Elektronik Medya
Basılı bir broşür yerine etkileşimli bir CD veya DVD gönderin. Bu pazarlama tekniği müşterilere kendi
vakitlerinde farklı türdeki bilgileri inceleme olanağı verir. Müşterilerle, tedarikçilerle, çalışanlarla ve iş
arkadaşlarıyla iletişimde e-posta kullanmak hızı, düşük maliyeti, güvenilirliği ve verimliliği dolayısıyla
iyi bir pazarlama ve iletişim aracı olabilir. Bugünün teknolojisi sayesinde iletişim daha hızlı ve bazen
daha güvenilirdir.
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Satış Sürecinize Yakından Bir Bakış
Satış yöntemleri neredeyse satılan ürün ve hizmetler kadar çeşitlilik gösterir. Sizin için iyi olan bir
yöntem rakibiniz için iyi olmayabilir ve bir önceki sene işinize yarayan bir yöntem bir sonraki yılın
hedeflerinize ulaşma konusunda yeterli olmayabilir. İşinizi büyüttükçe vizyon ve hedeflerinize
ulaşmak için yeni yöntemler üzerinde durmayı düşüneceksiniz.
Satış yönteminiz ne olursa olsun satış süreci hemen hemen aynı olacaktır. Bu süreç üzerinde
uzmanlaşmalı veya bu süreci sizin için yönlendirecek deneyimli bir satış yöneticisi ile
çalışmalısınız. Satış Sürecine Yakından Bir Bakış sizi mevcut satış yöntemleriniz üzerinde
düşünmeye ve bunları geliştirmek için yeni yollar aramaya teşvik edecektir.
Satış Stratejilerinin Kıyaslanması
Internal Sales Team

External Sales Team

İş Statüsü

Çalışanlar

Taşeronlar; Satış Ekibi

Denetim

Şirketiniz satış çalışmalarını
yönlendirebilir

Kendi yöntemleri ile çalışırlar.

Hizmet karşılığı

Şirketiniz maaş, maaş artı komisyon
veya doğrudan komisyon öder

Komisyon

İşletme giderleri
üzerindeki etkisi

Maaşlar verilirken satışların etkinliği
dikkate alınmaz.

Komisyon yalnızca bir satış
yapıldığında verilir.

Satış potansiyeli

Şirketinizin kaynakları ve ilişkileri ile
sınırlıdır.

Satış acenteleri pek çok bölgede
satış yapabilir.

Müşterilerin bilgisi

Şirketinizdeki bilgi birikimi ve kişisel
ilişkilere dayalıdır.

Önceden var olan müşteri
ilişkilerine sahip olabilirler.

Satılan ürünler

Yalnızca şirketinize ait olanlar.

Genellikle tek bir şirketin
ürünlerinden fazlasını satarlar.

Müşteri hizmeti

Şirketiniz sağlar.

Satış acentesi sağlar.

Ürün veya hizmetlerinizi satarken iç veya dış satış yöntemlerini kullanabilirsiniz. Kullandığınız
satış türü endüstriye, ürün veya hizmetin türüne, işinizi büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz
satış hacmine ve satışlar için ayırmayı düşündüğünüz kaynaklara bağlıdır. İşiniz için en iyi satış
yönteminin hangisi olduğuna karar verirken rakiplerinizin ürün veya hizmetlerini nasıl sattığını
araştırın ve endüstriniz dışındaki işletmeler tarafından kullanılan yöntemleri öğrenmeyi deneyin.

İç Satış Yöntemleri

Bir iç satış yönteminde çalışanlardan oluşan ekipler şirketinizin ürünlerini kapsamlı bir şekilde
pazarlayarak satarlar. Bir iç satış yöntemini kullanmanın avantajı şirketinizin satış, fiyatlandırma
süreçlerini, müşteri hizmetlerini ve müşterilerle ilişkileri kontrol edebilmesidir. Bir iç satış yöntemi
kullanmanın en olumsuz yönü müşterinin ürün veya hizmet için ödeme yaptığı zamana kadar
şirketin satış maliyetlerini taşımasıdır. Diğer bir dezavantaj ise satış gelirlerinizin iç satış ekibinizin
büyüklüğüne bağlı olmasıdır. Tek kişilik bir yaklaşım kullanırsanız tüm gelirler size bağlı olacaktır.
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Aşağıdakiler en genel iç satış yöntemleridir:
Tek Kişilik Yaklaşım—Ürün veya hizmetlerinizi kendiniz satarsınız. Başlangıçta bunu komisyon
veya maaşlara para harcayacak kadar karınız olmadığından zorunluluktan yapabilirsiniz.
İşletmenizde oynayacağınız pek çok rolün sonucunda satış hacminizi arttırmak için diğer yollar
üzerinde duracaksınız.
Doğrudan Satış Gücü— Aynı zamanda doğrudan satış gücü olarak bilinen iç satış personeli
doğrudan sizin için çalışır ve yine doğrudan maaş, maaş artı komisyon veya sadece komisyon
alırlar. Bir doğrudan satış gücü kullanmanın öncelikli avantajı tam zamanlı çalışanlardan
oluşmasıdır. Satış çalışmalarını yönetebilir ve faaliyetlerini yakından gözlemleyebilirsiniz. Onları;
satış, fiyatlandırma ve ürün veya hizmet desteği konusunda eğiterek satışlarda daha fazla kontrol
sahibi olabilirsiniz. Dezavantajı ise tam zamanlı bir satış gücü oluşturmanın ve sürdürmenin
masraflı olmasıdır. Maaşlar, seyahat ve ofis desteği için kaynak ayırmanız gerekir.
İnternet—Çoğu girişimci ürün veya hizmetlerini internet veya internet siteleri üzerinden satma
konusunda başarılı olmaktadır. Teknoloji özellikle kitaplar, müzik ve yazılım ürünleri için endüstri
dağıtım modellerini hızlı bir şekilde değiştirmektedir. Bu yöntemin kullanılması bazı satış
işlevlerinin elektronik olarak yapılmasına imkan verir. Zamanla bu satış yöntemi operasyonlarda
ilave personelin işe alınmasını veya satış süreçlerinin tamamının dış kaynaklara arttırılmasını
gerektirecektir.

Dış Satış Yöntemleri

Bir dış satış yöntemi kullanmanın avantajı müşterinin ürün veya hizmet için ödeme yaptığı ana
kadar şirketinizin herhangi bir maliyet ile karşılaşmamasıdır. Satışı sizin için yapacak başka bir
şirket tutarsınız. Bu yöntem büyük bir satış gücünü kullanabilmenize ve yerel, bölgesel ve ulusal
düzeyde daha çok ürün veya hizmeti pazarlayabilmenize imkan verir. Dış satış yöntemlerini
kullanmanın öncelikli dezavantajı bu oluşumların genellikle başka ürün veya hizmetleri de
satmasıdır. Dış satış ekipleri genellikle satışı kolay ve hali hazırda büyük müşteri kitleleri olan
ürün veya hizmetleri pazarlama eğilimindedir. İlgili başka bir dezavantaj da dış satış ekipleri
size doğrudan bağlı olmadığından onlar üzerinde sınırlı derecede kontrol sahibi olmanızdır. Bu
nedenle fiyatlandırma, takip ve hizmet konularında yönetilmeleri daha zor olabilir.
En genel dış satış türleri aşağıdakileri kapsamaktadır:
Lisans Verme—Çoğu girişimci ürünlerinin lisansını verebilecekleri
şirket veya kişileri ararlar. Peşin ve yıllık ödemelere ek olarak lisans
alanlar lisans verenlere genellikle satılan her ürün için bir telif ücreti
verirler. Bazı durumlarda diğer girişimciler kendi ürünlerini geliştirmek
Lisansı hem veren hem alan taraflar
yerine mevcut ürünlerinizin haklarını satın alarak, işletmelerini daha
lisans sözleşmesi imzalamadan önce
hızlı ve ekonomik bir şekilde büyütebilirler. Sağlam bir ürününüz
bir fikri mülkiyet avukatının uzman
varsa ürününüzün veya hizmetinizin lisansını diğer girişimcilere
tavsiyesine başvurmalıdır.
satarak daha hızlı büyüyebilirsiniz. Ürün veya hizmetinizin lisansını
verdiğinizde, sözleşme süresi boyunca karşı tarafın elde ettiği toplam
gelirlerin yüzde 5 ila 12’si kadar gelir elde edebilirsiniz.

Püf Noktası

Mevcut Dağıtım Kanalları—Endüstrinizin ürün veya hizmetlerinizi pazarlayıp satabilecek
mevcut dağıtım kanalları olabilir. Çoğu imalatçı hem işletme hem tüketici pazarlarına ulaşmak
için toptan satış distribütörlerini kullanır. Yiyecek ve oyuncaklar iyi oturmuş toptan dağıtım
kanallarına sahip ürünler arasında yer alır. Dağıtımın bir pazarlama konusu olduğu satış
yaklaşımınızı etkilemesinden de görülebilir.
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Satış veya İmalatçı Temsilcileri—Dış satış personeli—Aynı zamanda temsilciler, satış acenteleri
veya satış temsilcileri olarak da bilinirler ve işletmeniz için taşeron vazifesi görürler. Toptan
fiyatın belirli bir yüzdesi üzerinden hesaplanan meblağ, bu acentelere komisyon olarak verilir.
Komisyonlarını müşteri size ödeme yaptığında alırlar. Satış acentesi ürün veya hizmetinizin
satışı için gerekli ürün numuneleri, seyahat, ofis, telefon ve gereçlerin
maliyetlerini karşılarlar. Tam zamanlı personel için maaş ödemek
zorunda kalmazsınız.

Püf Noktası

Satış/Hizmet Süreci

Sizin veya satış ekibinizin her adımı
Satış/Hizmet Süreci, müşterileri araştırmak, onlara satış yapmak ve onları
ne kadar iyi takip ettiğini
elde tutmak için attığınız adımları ifade eder. Bu sürece uyum sağlayarak
öğrenmek için gerçek satış
başarılı satışları izlemek, geliştirmek, kolaylaştırmak ve yinelemek
sürecinizi düzenli aralıklarla
için bir yol geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda başkalarını da aynı süreci
belgelendirin. Hangi değişikliklerin
kullanmaları için eğitebilirsiniz. Satışlarınız düşmeye başlarsa bu süreci
yapılması gerektiğini tespit ederek
yeni bir satış süreci belirleyin.
satış sürecinizin özellikle hangi yönlerinin özel ilgi istediğini belirlemekte
kullanabilirsiniz. Satış sürecinizi planlamak işinizin düzgün bir şekilde
yürümesini sağlamak için eksiklikleri daha hızlı bir şekilde ele almanıza yardım edecektir.

Aşağıda gösterilen Satış/Hizmet Sürecini kullanarak endüstrinizdeki muhtemel alıcıların ilk
satın almalarını nasıl yaptıklarını, sonrasında sürekli müşterilere ve yönlendirme kaynaklarına
nasıl dönüştüklerini belirleyin. Süreçteki her adımı takip ederek yaklaşımınızı hazırlayabilir,
müşterilerin ihtiyaçlarını öğrenebilir, ürün ve hizmetlerinizin özellik ve faydalarını vurgulayabilir,
kusur ve itirazların üstesinden gelebilir, satışları etkin bir şekilde sonuçlandırabilir ve müşterilerle
uzun ömürlü ilişkiler kurabilirsiniz.
Bir Satış/Hizmet Süreci
Hedef pazarı tanımlama
Hedef pazara ulaşın

Muhtemel alıcı oluşturma

İlgi Yok

İlgi Yaratın

Muhtemel alıcıları nitelendirme

Niteliksiz Alıcı

Muhtemel Alıcıları Belirleyin
Yaklaşılamıyor, ilgi yok

Muhtemel alıcılara yaklaşma
Aramalar yapın ve Fırsat yaratın

Satış sunumları yapma
Satışı
sonlandırma

İtirazları
yönetme

Randevu, fırsat yok

Satışın kaybedilmesi

İlişki kurma

Müşterinin kaybedilmesi

Hizmet, yinelenen satışlar

Müşterinin kaybedilmesi
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Satış Sürecinize Yakından Bir Bakış devamı
Hedef Pazarı Belirleme
Hedef pazarınız ürün veya hizmetiniz için en uygun kitle olarak tanımladığınız belirli bir müşteri
grubudur. Hedef pazarınız nispeten girilmesi kolay olan, yüksek karlılık potansiyeli sunan veya
tanımlanabilir zayıflıkları olan rakipleri bulunduran pazarlar olmalıdır.
Muhtemel Alıcı Oluşturma
Hedef pazarınızı bildiğinizde muhtemel alıcılar oluşturmak için yöntemler üzerinde durun. Pazarlama
yöntemlerini muhtemel alıcılarınıza ulaşmak ve ürün veya hizmetiniz için ilgi oluşturma amaçlı
kullanabilirsiniz. Mevcut müşterilerinizden ürün veya hizmetlerinize gelecek yönlendirmeler çoğu
işletme için en iyi muhtemel alıcı oluşturma kaynağıdır.
Muhtemel alıcı oluşturmanın diğer bir yolu iş sahipleri veya satış görevlileri için oluşturulan yerel
kulüplere veya buluşma gruplarına katılarak potansiyel alıcıları paylaşmaktır. Ticaret odalarının
genellikle bu türde bir çok grubu bulunur ve bütünde gruplara ulaşmanın en iyi yolu yerel
gazeteleri takip etmektedir.
Muhtemel alıcı oluşturmak için aynı zamanda müşteri profilinize uyan posta listelerini satın
alabilirsiniz. Liste satan aracılar listeleri genellikle içerdikleri isimlerin sayısına göre fiyatlandırır
ve bunları posta kodlarına veya diğer demografik değişkenlere göre sınıflandırırlar. Yerel liste
aracılarını bulun veya meslek birliği rehberlerinden veya diğer yerel kaynaklardan kendi listenizi
oluşturun.
Muhtemel Alıcıları Nitelendirme
Satış/Hizmet Sürecinin bu adımında muhtemel alıcıların müşteri profilinize uyup uymadığını tespit
edersiniz. Muhtemel alıcılar bir listeleme hizmeti ile ortaya çıkar –önceden belirlenmiş demografik
değişkenlere uyan hedef bir alandaki potansiyel müşterileri tasnif etmek için para verilen bir şirket
vasıtasıyla-- veya bir yönlendirme sonucu size geliyorsa, muhtemel alıcıları satın alma potansiyeli
yüksek alıcılar olarak değerlendirebilirsiniz.
Muhtemel alıcılar eğer profesyonel bir liste aracısı veya bir yönlendirme kaynağı vasıtasıyla ortaya
çıkmamışsa onlar üzerinde daha fazla araştırma yaparak uygunluklarını belirlemek için bir süreç
geliştirmeniz gerekir. Muhtemel bir alıcının müşteri profilinize uyup uymadığını belirlemede size
yardımcı olabilecek bir dizi soru hazırlayın ve bu soruları ek bir pazar araştırması yaparak yanıtlayın.
Bu araştırma temasa geçmek istediğiniz müşteriler hakkında sizden daha çok bilgisi olanlara
sorular sormak kadar basit de olabilir.
Muhtemel Alıcılara Yaklaşma
Satış yapmak için potansiyel müşterilere yaklaşmanız gerekir. Çoğu işletme için bu adımın anlamı
satış temsilcisinin muhtemel alıcı ile şahsen veya telefonla bir görüşme yapmasıdır. Satış eğer sizin
sorumluluklarınızdan biriyse yönetim ekibinize satış çalışmalarını yönlendirecek birilerini katmak
mantıklı olabilir.
Muhtemel alıcılar da telefon, posta veya e-posta yoluyla sizden bilgi talep ederek yakınlaşmayı
başlatabilirler. Satış/Hizmet Sürecinizin bir bölümü de muhtemel alıcıları karşılamak, onlara iyi
karşılandıklarını hissettirmek, taleplerini veya ziyaret sebeplerini karşılamak için bir standart
oluşturmaktır. Örneğin perakende mağazalarının ve restoranları muhtemel alıcıları genellikle
onlara gider.
Yaklaşmayı kim başlatırsa başlatsın hedef muhtemel alıcı ile samimi bir ilişki kurmak ve onların
ürün veya hizmetinize ne kadar ilgili olduğunu belirlemektir. Ürün veya hizmetlerinizi pazarlamak
için büyük miktarlarda çaba, para ve zaman harcayacaksınız. Satışların yapılması için muhtemel
alıcılarla etkin bir şekilde iletişim kurmak kritik öneme sahiptir.
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Satış Sürecinize Yakından Bir Bakış devamı
Satış Sunumları Yapma
Satış/Hizmet Sürecinin bu adımında muhtemel alıcılar ürün veya hizmetlerinizin kendi
ihtiyaçlarını ne derece karşıladığı konusunda daha fazla bilgi sahibi olurlar. Bazı satış temsilcileri
hazır bir yazı veya önceden belirlenmiş bir format kullanmayı tercih etse de çoğu girişimci istişare
usulü satışın veya ilişkisel satışın daha başarılı olduğunu görmüştür. Her müşterinin kendine özel
durumu, ihtiyaçları ve vizyonu üzerinde odaklanan bir satış personeli iş potansiyelini arttıracak
fırsatlar yaratabilir. Şirketiniz ile ürün veya hizmetinizin bir müşteriye nasıl anlamlı değer
sunabileceği ve bunu satış sunumuna nasıl dahil edebileceği üzerinde düşünün.
İstişare Usulü Satış—İstişare usulü satış yaklaşımında satış temsilcileri her müşterinin kendine
özel durumunu ve ihtiyaçlarını tespit eder. Amaç satış temsilcisinin sağlayabileceği faydaların
ihtiyaçlar ile uyumlu olup olmadığını öğrenmektir. Potansiyel müşterinin sorunları hakkında
daha fazla bilgi elde etmek üzere sorular sorarlar ve çözümler üzerinde düşünürken potansiyel
müşteriyle birlikte çalışırlar. Bu yaklaşıma aynı zamanda çözümü satışı da denir. Burada vurgu
ürün veya hizmet üzerinde değil, potansiyel alıcının ihtiyaçları üzerinedir. Satış temsilcisinin
hedefi şirketin ürün veya hizmeti vasıtasıyla potansiyel müşteriye bir çözüm sunmaktır.
İlişkisel Satış—Satış temsilcisi ilişkisel satış yaklaşımını kullanırken önce muhtemel alıcı ile
arasında bir ilişki kurmaya odaklanır. Samimiyet ve güven tesis edildiğinde satış temsilcileri
muhtemel alıcının ihtiyaç ve sorunlarını karşılamak için değerli çözümler sunar. Bu yaklaşım
kişileri satın almaya ikna etme üzerine değil onlarla faydalı ilişkiler kurma üzerine odaklıdır.
Satış temsilcileri potansiyel müşteriler ile ilişkiler yaratarak ve bunları geliştirerek uzun vadeli
müşteriler elde edebilir ve daha çok yönlendirme yapabilirler. Ürün veya hizmetiniz bir
müşterinin ihtiyaçlarını karşılamıyorsa onlara ihtiyaçlarını karşılayabilecek başka bir ürün veya
hizmet önererek gelecek için fırsat yaratabileceğinizi aklınızda bulundurun.
İtirazların Üstesinden Gelme
Satış/Hizmet Süreci boyunca satışı sonlandırmanıza mani olacak engellerle karşılaşabilirsiniz.
Müşterilerin fiyat, özellik veya faydalar ya da algılanan ihtiyaçlar konusunda itirazları olabilir. Bu
adım için hazırlanmanın en iyi yolu olası itirazları önceden tahmin etmek ve bunların üstesinden
gelmek için hazırlıklı olmaktır.
Muhtemel alıcılar itirazda bulunduklarında evet ve tekniğini kullanın. İtirazı haklı bulduğunuzu
gösterin (evet) ve sonrasında satışı etkileyebilecek ilave bilgi sunun (ve). Kendinizi savunur şekilde
davranmaktan kaçının. İtirazlar satış sürecinin bir parçasıdır ve satışın sonlandırılması için fırsatlar
sağlar.
Satışı Sonuçlandırın
Satış/Hizmet Sürecindeki sonraki adım potansiyel müşterilerin verdiği satın alma işaretlerinin
algılanması ve iş hakkında sorular sormaktır. Satın alma işaretleri beden dilini, teslimat veya
miktar indirimleri hakkındaki yorumları veya müşterinin satın almaya hazır olduğunu gösteren
diğer ifadeleri kapsayabilir. Bir satışı sonlandırmanın en iyi yolu satış işlemi için hazır olduğunuzu
ifade eden sorular sormaktır. Potansiyel alıcı bir itiraz öne sürerse satışı sonlandırmadan önce
bunlara yanıt vermeniz gerekecektir. Sonlandırma için şu örnek soruları göz önünde bulundurun:
•

“Bugün giderken yanınıza kaç kutu boya almak istiyorsunuz? Çitinizi boyarken daha fazla
kutuya ihtiyacınız olduğunda bizi arayabilirsiniz, biz de siz gelmeden hazırlamış oluruz.’’

•

“Evinize ne zaman teslim edilmesini istersiniz?”
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Satış Sürecinize Yakından Bir Bakış devamı
İlişki Kurma
Satış işlemi sona erse dahi potansiyel alıcı bir ürün veya hizmeti satın aldığında müşterilerinizle
ilişkilerin devamlı olmasını istersiniz. Müşterilerin tekrar satın almasını arzularsınız. Çoğu
şirket yalnızca pazarlama ve satışı sonlandırmaya odaklanır. Çok az işletme müşterilerle
sürekli ilişkilerin kurulması üzerinde durur. Ancak pek çok araştırmanın gösterdiğine göre
yeni müşterilerin kazanılması, mevcut müşterilerin elde tutulmasının beş katı kadar maliyetli
olabilmektedir.
Sizden ilk kez satın alanlarla ilişkiler kurmak için stratejiler geliştirerek tekrarlı satışların ve
müşteri yönlendirmelerinin olasılığını arttırabilirsiniz. Sizden tekrar satın alan müşteriler yeni
işiniz için güçlü bir rekabet üstünlüğü haline gelebilir.
Hizmet ve Tekrarlı Satışlar
İş modelinize bağlı olarak satış sonrası hizmetler sunabilirsiniz. Örneğin bir ev temizlik şirketi
bir satış yapıyor ve bir hizmeti programlıyorsa asıl hizmet satış sonrası gerçekleşir. İşiniz satış
sonrası hizmeti kapsıyorsa bu adımı daha da ileri götürerek, satış işlemlerinin tamamlanmasının
ardından müşterilerle irtibata geçip memnun olup olmadıklarını sorun ve ek fırsatlar olup
olmadığını belirleyin. Çoğu işletme bu adımı atlar ve tekrarlı satışlarla yönlendirme fırsatlarını
kaybeder.
Çoğu şirket için satış ve hizmet sürecinin bu bölümü müşteriler onlarla irtibata geçtiğinde
ihtiyaçlarına karşı duyarlı olup olmamaları ile ilgilidir. Satış ve şirket temsilcileri müşterilere
olumlu cevaplar verdiğinde tekrarlı satış yapma veya yönlendirme kazanma olasılıkları
artacaktır. Hemen hemen tüm endüstrilerde güçlü bir iş kurmanın yolu tekrarlı satışlardan
ve müşteri yönlendirmeleri kazanmaktan geçer. Eğer mevcut müşterileriniz ve onlardan
gelen yönlendirmeler şirketinizin yeni işinin yüzde 20 veya 30’unu oluşturmuşsa pazarlama
masraflarınız daha az olacak ve güçlü ve sadık bir müşteri tabanı oluşturmuş olursunuz
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Etkili İnternet Sitelerine Yakından Bir Bakış
İnternet siteleri çoğu pazardaki iş yapma standartlarıdır. Müşterilerin çoğu sizden bir internet
sitesine sahip olmanızı bekleyecektir. İnternet sitenizin bir yan pazarlama materyalinden çok daha
fazlası olması gerekir; satış gelirleri için yeni bir yol açarak kendi masrafını çıkarması gerekir. Doğru
yönetildiğinde, bir internet sitesi işiniz için sıkı çalışacak ve markanızı, müşteri listenizi ve işinizi
tesis etmede size yardımcı olacaktır.
İnternet sitenizin görüntüsü ve hissettirdikleri marka imajınız ile uyumlu olmalıdır. İnternet
sitenizin ve yan materyallerinin tutarlı olmasına özen gösterin. İnternet sitesi dinamik bir
ortam olduğundan bunu işinizin tanıtılması için her gün kullanabilir ve kamunun gözü önünde
bulundurabilirsiniz. En son basın bildirinizi yapmak veya yeni ürününüzü piyasaya duyurmak
için sitenizdeki bilgileri saniyeler içinde değiştirebilirsiniz. Yönetim kurulunuza iyi tanınan
birini getirdiğinizde bu bilgiyi internet sitenizde anında paylaşabilirsiniz. Büyük bir sözleşme
imzaladığınızda bu haber sitenizde anında görülebilir.
Pek çok şirket para tasarrufu yapmak ve kontrolü ellerinde bulundurmak için kendi internet
sitelerini tasarlamaları gerektiğini düşünür ancak bu her zaman için doğru olmayabilir. Bir
grafik veya site tasarımcınız varsa ve harcayacakları zamanın karşılığını bir sabit maliyet
olarak verebiliyorsanız, siteyi kendi kendinize oluşturmak mantıklı olabilir. Ancak tasarımcı
müşterilerinden saat başına ücret alıyorsa, şirket sitesini tasarlamalarını durdurmak sizin için
masraflı olabilir.
Uzman bir tasarım firmasını, serbest çalışan bir site tasarımcısını veya elance.com ya da Yahoo!®
gibi bir arama motoru vasıtasıyla onlinebir site tasarımcısı tutmak iyi bir seçeneğe dönüşebilir.
Siteyi kim tasarlarsa tasarlasın süreç üzerindeki kontrolü elinizde bulundurun—içerik, tasarım,
düzen ve güncellemeler dahil olmak üzere.
Etkili bir internet sitesi yaratmak, hoş görünümlü bir ana sayfa için bir tasarımcıya iş vermekten
fazlasını gerektirir. Fiili tasarım bir yapbozun yalnızca küçük bir parçasıdır. Bir internet sitesi,
müşteri ihtiyaç ve beklentilerini hızlıca karşılayacak şekilde olmalıdır, ilginç grafiklerle etkileme
amacı taşımamalıdır.
Bir site tasarımcısı ile siteniz hakkında görüşürken aşağıdaki soruları kullanın:
Hedef internet kitlem kim? Diğer pazarlama alanlarında olduğu gibi hedef internet kitlenizi
bilmeniz gerekir.
Bu kitle internet sayfamı niçin ziyaret edecek? İnterneti kullanan potansiyel müşteriler
sitenizi bir veya iki sebep için ziyaret ederler: bilgi almak veya satın almak için.
Hedef kitlem sitemde ne bulacağını düşünüyor? Ürün değerlendirme ve açıklamaları,
fiyat ve teslimat bilgileri, müşteri yorumları, müşteri listesi, şirket bilgi sayfası, basın duyurusu,
indirilebilir bir ürün tanıtım sayfası—bunlar internet kullanıcılarının arıyor olabileceği bilgilerden
yalnızca birkaçı.
Sitem başka hangi ziyaretçileri çekebilir? Potansiyel çalışanların, ortakların, yatırımcıların,
haber basınının ve rakiplerin ihtiyaç ve niyetlerini göz önünde bulundurun, fakat tedbirli olun.
Sitenize rakiplerinizin bilmesini istemediğiniz bir şey hakkında bilgi veren hiçbir şey koymayın.
Rakipler ne yapıyor? Başka müşteriler için rekabet ettiğiniz gibi burada da kendinizi site
ziyaretçileri için rekabet ederken bulacaksınız. Endüstrinizdeki benzer işletmeleri araştırın
ve internet sitesini ziyaret edin. Tasarımları nasıl yapılmış? Hangi mesajları iletiyorlar? Siteleri
hakkında hoşunuza giden ne? Hoşunuza gitmeyen ne? Bunlar hakkında not alarak bulgularınızı
kendi site tasarımcınız ile paylaşın.
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Etkili İnternet Sitelerine Yakından Bir Bakış devamı
İnsanlar sitemi nasıl bulacak? Arama motorları online pazarlamanın önemli bir bölümüdür.
Araştırmalara göre internet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu aradıklarını bulmak için arama
motorlarını kullanıyorlar. Google® ve Yahoo! arama endüstrisinin hakimi konumundalar, bu
yüzden varlığınızı buralarda tesis etme arayışına girmeniz gerekecektir. Arama motoru listeleri için
iki seçeneğiz bulunuyor: bedava veya tıklama başına ödeme
•

•

Bedava arama motoru listeleri—Çoğu şirket, şirketin internet sitesinin Google veya
diğer sitelerde daha üst sıralarda görünmesini sağlamak için büyük zamanlar harcayan
uzmanları tutmaktadır. Arama motoru optimizasyonu (SEO) uzmanları web sitenizin
doğru biçimde kodlanmış olduğundan ve anahtar kelimelerin akıllıcak kullanıldığından
emin olmak için sizinle çalışabilir, ancak bedava arama motoru optimizasyonu sonuçta
bel bağlamamanız gereken bir uygulamadır. SEO uzmanı işini iyi yaparsa ve Google
algoritması değişmez ise kendinizi bir gün liste dahilinde bulabilirsiniz, ancak bu
genellikle hemen olmayacaktır.
Tıklama başına ödeme arama listeleri—İnternet sitenizi Google, Yahoo! veya diğer
arama motoru sitelerine koymanın en hızlı ancak çok daha maliyetli yollarından biri
tıklama başına ödeme (PPC) reklamlarını kullanmaktır. PPC reklamları bir Google
arama sonucu sayfasının sağ tarafında göreceğiniz, metin şeklindeki reklamlardır.
Buralarda reklamları olanların bir Google Adwords hesabı ve belirli anahtar sözcükler
için koydukları teklifler bulunur. Örneğin portakallar anahtar kelimesini seçebilir ve
herhangi biri portakallar kelimesini her aradığında reklamınızın görünmesi için ücret
ödeyebilirsiniz. Sonrasında birisi intertnet sitenize gitmek üzere linkinizi tıkladığında
sizden ufak bir ücret daha istenir. Tıklama başına ödeme reklamcılığı konusunda ‘’PPC
pazarlama’’ kelimelerini çevrimiçi arayarak daha detaylı bilgiler elde edebilirsiniz

Zaman veya kaynak tasarrufu yapmak için internet sitemin ne tür satış ve işletim
fonksiyonlarını idare etmesini istiyorum? İnternet sitenizi işinizin ‘’online şubesi’’ olarak
düşünün. İşiniz hakkında temel bilgi sunabilir ve veritabanlarında değişiklikler yapma, satış
işlemlerini gözlemleme, siparişlerin durumunu kontrol etme ve hatta faturaları ödeme gibi çoğu
iş fonksiyonunu otomatikleştirebilirsiniz. Online ürün veya hizmet satacak mısınız? Cevabınız
evetse e ticaret olanaklarını ve güvenlik meselelerini göz önünde bulundurun.
İnternet sitemi kim yönetecek ve idame ettirecek? Etkili internet pazarlaması moda
deyişlerden çok gerçek ve kesin bilgilerle alakalıdır. Zamanlı düzenlemeler yapmak internet
sitesinin işinize yaramasını sağlar. Gerektiğinde küçük değişiklikler yapmak üzere internet
sitenize içeriden erişim mi istiyorsunuz? Öyleyse şirket içinde bir ağ uzmanı çalıştırmanız veya işi
dışarıdaki güvenilir bir firmaya vermeniz gerekir. Çoğu firma güncellemelerinizi bir saatten kısa
bir sürede yapacaktır. Talep ettiğiniz güncellemenin yapılması yirmi dört saati geçiyorsa farklı bir
firmayla çalışın.
Yeni bir internet sitesini nasıl kurarsınız? Bir internet sitesinin açılışını bir mağazanın açılması
gibi düşünün. Basın duyuruları yayınlayın, müşteri ve ortaklara e-postalar gönderin ve aklınıza
gelebilecek herkesi arayın. İnternet sitenizin açıldığını ve iş yapmaya hazır olduğunu şirket
dışına duyurmak için elinizden gelen her şeyi yapın. Bazı şirketler pazarlama faaliyetlerine
internet siteleri henüz açılmadan başlayarak merak uyandırmak ve müşterileri elektronik
kapılarında sıraya sokmak isteyebilirler. Bu şekilde düşünen internet pazarlamacılarından biri
son zamanlarda yeni DVD ve kitabının piyasaya çıkışı hakkında merak uyandırmak için online
pazarlamayı kullandı ve ürün internette satışa sunulduğu gün brüt satışları bir milyon doların
üzerinde gerçekleşti.
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Girişimcilik mitolojisi katkısız bir azim, akıl ve sıkı çalışma ile neredeyse sıfırdan karlı işletmeler yaratan
bireyleri göklere çıkarsa da, büyüklüğüne bakılmaksızın en başarılı şirketlerin hikayeleri bundan biraz daha
farklıdır. Bu, büyüyen işletmede her üyesi hayati öneme sahip bir ekibin birlikte çalışma hikayesidir. Güçlü
bir yönetim ekibini seçmek ve ona liderlik etmek bir işletme için büyümenin sırlarından biridir.
Bu modül, organizasyona öncülük ederken sizin ve ekip üyelerinizin değişen rolleri üzerinde düşünmenize
yardımcı olacaktır. Yönetim ve Organizasyon Planınız –bir İş Planının önemli bir kısmı—üzerinde çalışırken
ekibinizi işe alma, hizmetlerinin karşılığını verme ve onları motive etme konularında kanıtlanmış liderlik
stratejilerini ve fikirlerini keşfedeceksiniz. Kurumsal yapınızı stratejiniz ile uyumlu hale getirecek, doğru
kurum kültürü ile birlikte iş hedeflerinize ulaşmanız için gerekli görev ve faaliyetleri yönetmek için
destekleyici bir liderlik tarzına sahip olduğunuzdan emin olacaksınız. Bu modül geriye bir adım atarak
işletmenizin yapısı üzerinde derinlemesine düşünmenize imkan verecektir –yönetim ve organizasyonun
sadece yasal değil insan ile ilgili yönlerini de ele alabileceksiniz.

Kilit Sorular
•
•
•

Yönetim ekibimde doğru insanlarla mı birlikteyim?
Kendimi insanlara liderlik etme ve işi yönetme konularında nasıl geliştirebilirim?
İşim için uygun yasal organizasyon biçimini mi kullanıyorum?

Eylem Adımları

Bitiş Tarihi



7.1 İş Tanımlarını Oluşturmak



7.2 Yönetim ve Organizasyon Planını Hazırlamak



7.3 Yönetim ve Organizasyon Planlarına Son Şeklini Vermek



Modül 8 Büyümek için Operasyonların Yönetilmesi’ni Okumak




Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

CHAPTER 7 249

Eyleme Geçmek

A

DE

ST

RT

Organizasyona Liderlik Etmek

A

7
U P YO U R

I

Büyümeye Hazır Olma
Yeni kurulan işletmelerin çoğu tek kişilik bir bandoya benzer: girişimci tüm bölümleri çalar
ancak başarılabilecekler konusunda son derece kısıtlıdır. İşlerini büyütmek isteyen girişimciler
bunun yerine kendilerini bir bando lideri olarak görürler: doğru konularda uzmanlaşmış, birlikte
çalışabilecek ve liderlerini takip edecek bireyleri bir araya toplarlar. Herkes kendi bölümünü,
temasını ve ritmik çerçevesini bilir ve performansı bir başyapıta dönüştürebilecek bir miktar
doğaçlama kullanır.
Her şirket girişimcinin işletme içindeki rollere ve sorumluluklara ve de bunları en iyi şekilde
uygulayacak kişilere dikkatli bir biçimde yoğunlaşmasını gerektirecek bir noktaya gelir. En büyük
meydan okumalardan biri tek elden yönetim tarzından, karar alma yetkilerinin diğerlerine
aktarıldığı bir yönetim tarzına geçiştir.

Kurumsal
Konular

Çalışmalarınızı nereye yoğunlaştırmanız gerektiğini bulmak biraz zor gelebilir. Girişimciler
ne yapacaklarını bildikleri zaman bile, işletmenin diğer alanlarındaki günlük meselelerle
uğraştıklarından bunu yaparken sıkıntı yaşarlar. Başarılı girişimciler karar alma yetkilerini
paylaşmaya başlamadan önce ne kadar uzun süre şirkette kalıp çalıştıklarından bahsederler.
Bu modül yönetim yaklaşımınızın ve yapınızın yeterli olup olmadığını belirlemenizde
yardımcı olacaktır –doğru adımları mı atıyorsunuz? İşiniz için liderliği, kurum kültürünü,
değişimi ve yasal korumayı ele alarak üretken bir iş alanı oluşturmanıza yardım
edecektir. Faydalı öngörü ve tavsiyelerle dolu olan bu modül işinizin mevcut durumunu
düşünmenize yardımcı olacak ve gelecekte işiniz büyüdüğünde bir başvuru kaynağı olarak
kullanılabilecektir.

Liderlik
Kültür
Yasal Koruma

Girişimcilikte Liderlik
Büyümeye hazır girişimci bir organizasyona liderlik etmek aşağıdaki üç kritik yetkinliği gerektirir:
1. Yönetim ekibinizde doğru kişilerin doğru rolleri üstlendiklerinden emin olmayı
2. Zorlu bir vizyonu ve açık hedefleri iletebilmeyi
3. İşin yerel stratejik yönü ile; görevlerin, rollerin, performansların ve mükafatların
uyumunu sağlamayı

Büyümek Zahmetlidir

Çoğu işletme potansiyeline ulaşma konusunda başarısız olur çünkü liderleri eski iş yapma
usullerine takılıp kalmıştır. Üretken olmayan faaliyetlerle vakitlerini boşa harcarlar. Çalışanlarının
ve dış kaynaklı uzmanlar ile danışmanların yeteneklerinden yeterince faydalanamazlar. Girişimci
bir lider olarak sizin durumunuz nedir? S.14’te Modül 1’de İç Değerlendirmeye geri dönerek
Yönetim ve Organizasyon başlığı altındaki yanıtlarınızı gözden geçirin.

Püf Noktası
İşiniz üzerinde kafa yormak iş
gelişiminin ilk adımıdır. Uzun
vadeli başarıya kestirmeden
giden bir yol yoktur.

250 CHAPTER 7

Her soruya yankılanan bir Evet cevabını verdiyseniz muhtemelen çoğu şeyi doğru
yapıyorsunuz demektir. Eğer daha çok Geliştirilmesi Gerek ifadesi bulunuyorsa,
liderlik tarzınız veya yönetim yapınızla ilgili bir değişim gerekliliği ile karşı
karşıyasınız demektir.
Elinizde bulundurmanız gereken ekibin türünü ele almadan önce işiniz büyüdükçe
işinizdeki rolünüzün nasıl değiştiğini bir düşünün. Bu modülün amacı bu kritik
bilgiyi size sunmaktır. İlk kısım liderlik başarınızın en önemli göstergelerinden
bazılarına değinmektedir. Modülün geri kalanı kurumunuzun mevcut güçlü
ve zayıf yönlerini keşfetmek üzere derinlere iner ve liderliğinizi pekiştirmenize
yardımcı olmak için kanıtlanmış teknikler sunar.
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daha çok yönlendirin; daha az yönetin
“En büyük hatalarımdan biri ilk altı yıl boyunca şirket içindeki herkesten bana rapor
vermelerini istemek oldu’’ diyor St. Louis’deki A.J. Yapıştırıcıları ile birlikte endüstriyel
yapıştırıcılar, ambalajlama ekipmanları sağlayan başka iki şirketin de başkanı olan
Andy Schwartz. “
Schwarz işini başlattıktan altı yıl sonra yönetim meseleleri ile çok fazla ilgilendiği için
büyümesinin kısıtlandığını fark etti. ‘’Bu beni deli ediyordu, sürekli sistemler, süreçler
ve sorunlar üzerinde çalışıyordum ve gelir getirici yeni fırsatlara odaklanamıyordum’’
diyor Schwartz.
Schwarz bu sorunu halletmek için şirketi baştan organize ederek bir orta yönetim düzeyi oluşturdu
ve bu hareket kendisine doğrudan gelen rapor sayısını on dörtten altıya düşürdü. Bu yaklaşım
Schwartz Spring, Texas’tan yeni bir şirket satın alıp işleri denetlemek üzere oraya taşınana kadar
birkaç yıl boyunca başarılı oldu. Şirket alımı ve taşınmadan sonra Schwartz’a gelen altı rapor da
altından kalkılamaz bir hal aldı ve Schwartz rapor sayısını ikiye düşürdü—baş mali yöneticisi ve
işletme müdürü.
Schwartz yetkilerini devretmenin zor olduğunu söylüyor: ‘’Yoğun şekilde iş yaparak bütün gün acil
sorunlarla uğraşmak, işi o noktaya getirmek için bir vizyon ve strateji geliştirmekten çok daha kolay.
Ancak işi büyütürken benim için önemli olan daha iyi bir karar alıcı olmaktı.’’
Aynı zamanlarda Schwartz dışarıdan üç kişiyi içeren bir yönetim kurulu oluşturdu. ‘’Hepsinin farklı
türde altyapıları ve tecrübelerinin olması kurulu benim için daha faydalı bir hale getiriyor’’diyor
İşin içinde değil de üzerinde olmak Schwartz’a yıllık yüzde 12 ila 19 düzeylerinde gelir artışı
kazandırdı.
Kendisine doğrudan gelen raporların sayısını azaltmak Schwartz’ın personeli ile ilişkisinin azaldığı
anlamına gelmiyor. ‘’Çalışanlarım ile oldukça fazla vakit geçiriyorum’’ diyor Schwartz ve onlarla
öğle yemeyi veya uzun yürüyüşlere çıkmayı sevdiğini söylüyor. ‘’Hikayelerinin ne olduğunu, nasıl
yetiştiklerini, en sevdikleri yerlerin neresi olduğunu öğrenmek istiyorum. Onların neyin mutlu ettiğini
öğrenmek daha iyi bir lider olmama yardımcı oluyor’’ diyor.
Schwartz yıllar geçtikçe işe daha yavaş almayı ve işten daha hızlı çıkarmayı öğrenmiş. ‘’Bu kulağa
sert gelebilir ancak personelimi artık bir beyzbol takımı gibi görüyorum ve bu takımda herkes kendi
pozisyonunda güçlü olmak zorunda. Birilerinin ekibinize artık uymadığını fark ettiğinizde gitmelerine
izin vermeniz gerekir’’ diyor.
Schwartz’ın çalışanlarında aradığı önemli özelliklerden biri meraklı olmaları. ‘’Bu doğru tarzda
düşünenleri bulmanızı sağlar –her şeyi olduğu gibi kabul etmeyen ve mevcut durumu geliştirmek
için sürekli yollar arayan kişileri. Bugün dürüstçe söyleyebilirim ki kurumumda çalışan herkesi yine
işe alırdım, bu da gelecek hakkında umutlu olmamı sağlıyor. Bir süreç sorunu ile karşılaşabiliriz
ancak hiçbir zaman insanla ilgili bir sorun yaşamayız’’ diye açıklıyor.

İşiniz Büyüdükçe Rolünüz de Değişir

İşinizin yaşam döngüsü boyunca aşamalarını takip
edeceğiniz mükemmel tek bir plan olmasa da, iş hayatında
bazı ortak aşamalar gerçekleşir. Rolünüz işinizin ihtiyaçları
doğrultusunda gelişim göstermelidir.
Ön algılama aşaması—Girişimciler genellikle tüm
kararlarını bu aşamada alırlar. Çalışmaları peşinden
gidilecek iş fırsatlarının tanınmasına ve ön stratejiler ile
operasyon planlarının oluşturulmasına odaklıdır. İtibarınız
başarınızı bu noktada tetikleyecektir. Bu satın almaya
niyetli müşterileri çekecek, potansiyel müşterileri kapınızı
çalmaya teşvik edecek ve endüstrinizdeki önemli bireyler
sizinle çalışmaya sevk edecektir.

The Entrepreneur’s Role. The entrepreneur’s role
changes throughout the stages of a business from
managing to leading.
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Püf Noktası
Kısa bir meziyetler listesi hazırlayın ve
yeterli bulmadığınız adayları eleyin.
Kurumsal kültürünüz bu ön
aşamalarda şekillenir.

Kuruluş Aşaması—İşletme kurulduktan sonra, girişimciler bir taraftan
işleri kendileri yönetmeye çalışırken diğer taraftan ayakta kalmaya
çalışırlar. Çalışmalarını ürün ve hizmetlerini müşteri ihtiyaçlarına göre
düzenlemeye, pazarlama faaliyetleri ile deneyler yapmaya ve müşterileri
kendilerine çekmeye odaklarlar. İlk işe alım sürecinde değerler ve kurum
misyonu üzerine yoğunlaşın. Temel değerleri şirketinizinkilerle örtüşen
kişileri aramanız gerekir.

Başlangıç aşaması—İşletme müşteri çekmeye başlamıştır, ancak bu
aşamada satışları arttırma çabası vardır. Girişimci yönetim ekibinin diğer üyelerine ve
kilit personeline güvenmeye başlar. Başarılı girişimciler genelde bu aşamada uzman bir
pazarlamacıyı işe alırlar. Liderlik rolünüzün mikro-yönetimden vizyon sahibi bir liderlik ve
hedef belirleyicilik yönünde gelişim göstermesi gerekir.
Büyüme Aşaması—Pazarlar oturmuş olsa bile çoğu şirket bu aşamada ardı kesilmeyen
nakit akışı sıkıntıları ile yüzleşir. Yeni yatırımcılar, müşteriler ve personel, işinize hızlı bir
şekilde dahil olur. Satış yöneticiliği bu aşamada kritik önem taşır. Şirket operasyonlarını
devretmek üzere başka birini işe almak isteyebilirsiniz ve bu durumda vizyon sahibi bir lider,
asıl hedef belirleyici ve şirketin halka açılan yüzü olma rollerinizi koruyabilirsiniz.
Hızlı Büyüme Aşaması—İşletme ortalama endüstri büyüme oranlarını geçtiğinde ve
kendisini geçerli ve sürekli bir müessese olarak tesis ettiğinde genellikle profesyonel bir
yönetim ekibinin dahil edilmesinin zamanı gelmiş demektir. Bu aşamada rolünüzü yol
gösterici lider olarak devam ettirebilir veya eğilimlerinize ve kurumsal ihtiyaçlara bağlı olarak
belirli niş rolleri üzerinde durabilirsiniz.
Olgunluk aşaması—İşletmenin, sunduğu birden çok ürün ve hizmetle birlikte iyi oturmuş bir
pazarı vardır. Yüksek rekabet ve pazar doygunluğu gibi meselelerle uğraşır. Bu aşamada şirketin
vizyon ve hedeflerini yerine getirmek ve işin sağlıklı bir şekilde yürüyerek değer artışının devam
etmesini sağlamak için tam donanımlı bir yönetim ekibi ile çalışacaksınız.
Yenilik veya düşüş aşaması—Herhangi bir işletmenin son aşaması bir yenilik bulmaması
halinde pazar payını kaybedecek duruma gelmesi ile ortaya çıkar. Organizasyon tüm
düzeylerde aktif olarak yenilikçiliğe dahil olmalıdır. Yönetim ekibinizle uyumlu bir şekilde
değişimi yönetmeniz gerekecek ve bunu başaramamanız halinde kurumun ömrü sona
erebilecektir.

Yönetim Ekibinizin Güçlendirilmesi

Bir iş gününde kullanabileceğiniz çalışma saatleri kısıtlıdır. Her şeyi kendi başınıza halletmeye
kalkıştığınızda işiniz çok küçük değilse kısa zamanda başarısız olacaksınızdır. Bill Gates diğerleri
ile yönetim sorumluluklarını paylaşmasaydı Microsoft® ‘u büyütme konusunda bu kadar başarılı
olabilir miydi? Hayır ve siz de yapamazsınız.
Girişimciler eninde sonunda her şeyi kendi başlarına halledemeyeceklerini öğrenirler. En başarılı
girişimciler bunu daha erken öğrenir. Çoğu kişinin dikkate almadığı –ya da kabul etmekte zorluk
çektiği—şey her işi kendi başlarına yönetemeyecekleri veya denetleyemeyecekleridir.
Bir yönetim ekibiniz yoksa, sizce bunu işinize dahil etmenin zamanı geldi mi? Varsa
sorumlulukları tekrar düzenlemek ve yeni üyeleri işe almak gerekiyor mu? Yönetim Değişikliği
İhtiyacı’ndaki işaretlere bakarak yönetim ekibinizin ihtiyaçlarının mevcut durumunu analiz edin.
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Yönetim Değişikliği İhtiyacı

Aşağıdakilerden biri veya daha fazlası doğru ise yönetim ekibinize yeni kişiler ekleme veya içerisinde
değişiklik yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. İş alanınızla ilgili olan soruları cevaplayın.
Her soru için bir cevabı yuvarlak içine alın

1.	İşletmede işler yürümüyor ve ilave personel almak bu sorunu
tam olarak çözmeyecek.		

Doğru

Yanlış

2.	Şirketim eski yapısına, iş yapma tarzına veya rekabet taleplerini karşılama,
kapasitesine göre fazla büyüdü.		
Doğru

Yanlış

3.	Zaman, kaynak ve planlama yetersizliğinden ötürü şirketim her geçen
daha çok fırsatın kaçırmaya başladı.		

Doğru

Yanlış

4.

Kişisel olarak çok fazla şeyle uğraşıyorum ya da belirli herhangi bir
alandaki meselelerle uğraşırken çok fazla zaman harcıyorum

Doğru

Yanlış

5.

Çalışanları yönetmek için çok fazla zaman harcıyorum ve iş geliştirme ve
planlamaya ayıracak yeterli zamanım olmuyor.
Doğru

Yanlış

6.	Düzenli olarak danışmanları veya yüklenicileri kullanıyorum
ve bu bana çok miktarda paraya mal oluyor.		

Doğru

Yanlış

7.

İşletmem belirli bir alanda deneyim ve bilgi yetersizliğinden
ötürü sıkıntı çekiyor .

Doğru

Yanlış

8.

İşimi mevcut ekibimin veya benim yeterli
deneyiminin olmadığı alanlarda büyütmeye hazırım

Doğru

Yanlış

Doğru

Yanlış

9.	Mevcut yönetim ekibi üyelerimden biri performans hedeflerini
karşılayamıyor ve eğitilmesi veya değiştirilmesi gerekiyor.

10.	Yönetim ekip üyelerimden birine rapor veren çalışanların motivasyonları
ve üretkenlikleri düşük ve/veya mutlu değiller.		
Doğru

Yanlış

11.	Kurumsal kültürümde değişiklik yapmak istiyorum ve mevcut yönetim
ekibim değişim için hazır veya istekli değil.		

Doğru

Yanlış

12.	Benden büyük olan yöneticiler aile üyeleri veya arkadaşlarımdan oluşuyor
ve işe girdikten sonra yakınlık, rahatlık veya zorunluluk gibi sebeplerden
ötürü yeterli performansı gösteriyor.		
Doğru

Yanlış

Bu sorulardan herhangi birini Doğru ile cevapladıysanız, bu sorunu çözmek için ciddi adımlar
atmanız gerekiyor demektir. Modülün geri kalanındaki ilgili başlıkları okurken bu sonuçları aklınızda
bulundurun.
Eylem Adımı: Uygulamak üzere hatırlamak istediğiniz eylemleri buraya yazın

Yönetici ekip üyeleri bu görevlere rastgele getirilmemelidir. Yöneticiler çalıştırmak masraflıdır –
maaşlar, faydalar, ofis alanları, masalar, bilgisayarlar, telefonlar ve en iyi sonuçları elde edebilmek
için teşvikler. İşe alma konusunu, yatırım yapma ile aynı şekilde ele alın. Bunu yaparken karşınıza
maliyetler çıkacak—bu maliyetler yapılacak yatırıma değecek mi? Yönetim ekibi üyeleri sizin
sahip olmayabileceğiniz bilgi ve becerilerle gelebilirler. Kendi iç yönetim ekibinize sahip
olmak size daha fazla kontrol, işbirliği, esneklik, kurumsal hafıza ve daha gelişmiş bir iletişim
sağlayacaktır. Doğru seçilmiş bir yönetim ekibi işinizi bir sonraki büyüme aşamasına taşımanıza
imkan sağlayacaktır.
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ekipler fark yaratır

CyCare Sistemleri Kurucusu Jim Houtz, tıbbi faturalandırma hizmetlerinde ve sigorta yazılım
sistemleri işinde öncü isimlerden biriydi. İşindeki başarısını büyük bölümünü ise işe alarak birlikte
çalışma fırsatı bulduğu insanlara bağlıyor. Houtz girişimcilere çok iyi şirketler kurabilmek için
savaş pilotu tutumunu benimsemelerini öneriyor. ‘’Uçağın kontrolü her zaman girişimcilerin elinde
olmalıdır, hedefi vuracak kişiler de onlar olmalıdır; ancak mükemmel bir pilotu iyi bir pilottan ayıran
şey bundan farklıdır ve bu sıradışı yeteneklere sahip, gözü pek, iyi eğitimli ve silahlar konusunda
uzman olmak değildir—bunlar var olan özelliklerdir. Havacılık ilmine göre aradaki farkı yaratan
unsur yardımcı pilottur –liderin arkasında, farklı bir yerde uçan birey. İyi bir yardımcı pilot, lidere
mükemmel olma şansını verir’’ diyor Houtz.

Yönetim Rollerinin Dağıtılması
Yönetim ekibi üyelerinden ne beklediğinizi bilmek kendinizi bilmekle başlar. Şirketinize kattığınız
yetenek, bilgi ve uzmanlık konuları nelerdir? Bu modülün 268-269. sayfasındaki Liderlik Puan
Kartı kişilerarası ve iletişim yetenekleriniz ile birlikte yön ve ilham verebilme yeteneklerinizi
değerlendirmenizde size yardımcı olacaktır. Ek olarak sahip olduğunuz veya ihtiyaç duyduğunuz
işlevsel becerilerinizle birlikte (yönetim, finans, pazarlama ve satışlar gibi) size özel uzmanlıkların
(operasyonlar, dağıtım, görüşmeler ve sermaye artırımı gibi) neler olduğunu düşünün. İşletmenizin
şu anda ihtiyaç duyduğu ve büyüdükçe ihtiyaç duyacağı meziyetler üzerinde düşünün.
Büyük ölçüde bir veya iki kişiye bağlı çalışan çok küçük bir örgütlenmeden, işlevsel ve profesyonel bir
yönetim takımına geçiş zor olabilir. Çoğu girişimcideki doğal eğilim kendilerine çok benzeyen kişileri
işe alma yönündedir. Benzer değerlerin olması önemli olsa da –kurumun büyümesine ve yüksek
başarı standartlarına bağlılık—değişik altyapı ve beceriler kurumun dengede olması, güçlenmesi ve
büyümesi için kritik önem taşır.
Büyüyen bir işletmenin, içinde çalıştığı, olayların hızlıca geliştiği ve bazen kaotik bir hal alan
ortamından ötürü kavramsal ve yaratıcı sorun giderme becerilerine sahip, esnek ve hızlı değişen
iş ve pazar ortamlarında iyi işlev gösteren ve çoklu görevleri, görüşleri ve bazen çelişen öncelikleri
yönetme kabiliyeti olan ekip üyelerine ihtiyacı vardır. Yeni kişiler ekibe katıldıkça sorumluluk
alanlarının tanımlanması ve yetkilerin onlara devredilmesi de kritik önem taşır.
Dikkatsiz girişimcilerin yakalandığı klasik bir tuzak da işe almak için uygun olan veya bir zorunluluk
hissiyatı üzerinden işe alınan yakın dostları ve aile üyelerini kilit pozisyonlara yerleştirmektir. Ekibin
her üyesinin işe alınmasını destekleyen iyi sebepleriniz olması gerekir. Yalnızca yeteneklerini
ve tecrübelerini yazılı bir geçmişle belgelendiren ve işi yapabilmek için gerekli eğitim ve
yeteneklere sahip yönetim ekibi üyelerini işe alın.

Püf Noktası

İşinizle ilgili temel
değerlerinizi ve
vizyonunuzu paylaşan –
birbirlerinin kararına saygı
duyup güvenecek—
üyelerden oluşan bir
yönetim ekibi oluşturun.

İşletmenize dahil ettiğiniz her yeni yönetici ekibin geri kalanının yaptığı işi etkileyecektir,
bu yüzden yönetim ekibinizin her bir üyesinin rollerini ve sorumluluklarını derinlemesine
düşünerek tekrar organize edin ve yeniden belirleyin. Eylem Adımı 7.1 İş Tanımlarını Oluştur’
da sizden yönetim ekibinizdekilerin rol ve sorumluluklarını tarif etmenizi isteyecektir. Her
üyenin kendi rolünü, sorumluluklarını ve görevlerini anlaması son derece önemlidir.

Yeni roller yapılan değişikliklerin kurumun geneline açık bir şekilde iletebilmesini gerektirir.
Yöneticilerinizin liderlik rollerini genişletirken onlara tavsiyeler ve düzenli performans
değerlendirmeleri ile gelişimlerine katkıda bulunun. Modül 8 Büyüme için Operasyonların
Yönetilmesi performans ölçülerini ve değerlendirmelerini kapsamaktadır.
Ekip oluştuğunda ise çoğu girişimci karar alma yetkilerini devretmede yetersiz kaldığından ekip
üyelerini en ideal biçimde kullanamaz. ‘’Buralara nasıl gelindiğini bir tek ben biliyorum ve bunu
benim kadar kimse iyi bilemez’’ gibi bir tutum hem gelecek katkıları engeller, hem de girişimciye
gelen geribildirimlerde azalmaya neden olur.
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Yönetim ekibiniz hakkındaki şu tavsiyeleri dikkate alın:
• Ekip üyelerinin işletme ve pazardaki gelişmeler hakkında güncel kalmalarını sağlayın.
•

Vizyonunuzu geliştirirken ve bunu gerçekleştirmek için plan yaparken ekip üyelerinin de
katkı vermesini sağlayın.

•

Ekip üyelerini, şirketin hedefleri doğrultusundaki gelişimi hakkında güncel tutun.

•

Kilit kararların alınmasında onlardan gelecek veriler konusunda ısrarcı olun.

•

Kurum ihtiyaçları ile birlikte ekibin kabiliyet, yetenek ve yapısını düzenli olarak değerlendirin.

•

Önceden belirlenmiş yapının etrafından dolanmak yerine yetki çizgilerine ve yapıya saygı
gösterin.

Liderlik önemlidir. Yönetim ekibinizle birlikte tüm kurumun gidişatını siz belirlersiniz. Bu
programda üzerinde çalıştığınız vizyon, hedef belirleme ve strateji oluşturma yönetim
ekibinizdeki kişilerin niteliklerine bağlı olarak gerçekleşir veya yok olur. İşinizin tüm işlevsel
yönleri için bir ekip üyesini işe alamıyorsanız dışarıdan bazı kaynakların kullanımını göz önünde
bulundurabilirsiniz.
Danışmanların ve Yüklenicilerin Kullanılması
Çoğu girişimci gibiyseniz yapılması gereken işlerin yerine getirilmesi için düzenli aralıklarla
uzman tavsiyesi almaya ihtiyaç duyacağınızı göreceksiniz. Girişimciler özellikle çözülmesi
gereken özellikli bir sorun olduğunda veya dış uzman desteği gerektiren bir projeleri olduğunda
dışarıdan uzman yardımı alırlar çünkü bu genellikle tam zamanlı personel çalıştırmaları daha
ucuzdur.
Kurumunuz için rolleri ve sorumlulukları nasıl dağıtacağınızı düşünürken, ihtiyaç duyacağınız
çoğu özel yeteneği dışarıdan alacağınız uzman desteği ile elde edebileceğinizi aklınızın
kenarında bulundurun. S.253’deki Yönetim Değişikliği İhtiyacı’na verdiğiniz yanıtlar belirli
alanlarda ihtiyaç duyacağınız dış kaynaklı uzmanlıklar hakkındaki kararlarınızı hızlandırmış
olabilir. Genellikle dış uzmanlara verilen işletme fonksiyonları hukuk danışmanlığını,
muhasebeyi, eğitimi, pazarlama ve halkla ilişkileri, internet sitesi tasarımını ve bakımını, bilişim
teknolojilerini içerir.
Yapmak istemeyeceğiniz şey temel yetkinliklerinizi için dışarıdan destek almak olacaktır. Eğer
işletmenize rekabet üstünlüğünü veren meziyetlerin kontrolünü dış kaynaklara veriyorsanız,
işinizin gelecekteki başarısı üzerine kumar oynuyor olabilirsiniz.
Pek çok yetenekli uzman size paha biçilemez hizmetler sağlayabilir. Danışmanları, yüklenicileri
ve uzmanları bulmanın en iyi yollarından biri diğer girişimcilerin, avukatların, muhasebecilerin,
işletme danışmanlarının ve Küçük İş Geliştirme Merkezlerinin yönlendirmeleridir. Başarılı
girişimciler dış kaynaklı hizmet ararken aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurarak yetersiz
danışmanlık hizmetlerinden kaçınırlar:
• Uzmanlık – Bir uzmana mı yoksa genel bir hizmete mi ihtiyaç olduğunu göz önünde
bulundurun.
• Tecrübe – Uzmanların önceki işlerini ve referanslarını göz önünde bulundurun. Başka
kimler için çalışmışlar ve hangi hizmetleri sunmuşlar?
• Teklifler – Yazılı bir teklif isteyin. Teklifleri getirilere ve uzmanların gerçekleştireceklerini
söyledikleri hedeflere bakarak değerlendirin.
• Tutum – Kişiler ile rahat çalışıp çalışamayacağınızı belirlemek için yüz yüze görüşün.
Dışarıdan yardım almayı düşünüyorsanız ne tür bir yardım isteyebileceğinize dair ipuçları için
s.284-287’deki Danışmanları ve Yüklenicileri Kullanmaya Yakından Bir Bakış’a bakın. Bu size böyle
bir yardım için sözleşme yapmak ve bu yardımı sürdürmek için de yol gösterecektir
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Destek Alma
Bazı durumlarda girişimcilerin başarılı olup olmamalarını belirleyen endüstri bilgilerine ve bilgi
ağlarına erişim olanaklarıdır. Bu bilgiyi geliştirme genellikle başarılı ve tecrübeli girişimcilerin
rehberliğinde olur. Tuzakların nerede olduğunu bilirler ve size sıkıntılı noktalardan kaçınmanız
konusunda yardımcı olabilirler. Danışmanları ve topluluk kaynaklarını kullanmak işinizde başarı ve
başarısızlık arasındaki farkı belirleyebilir. Bunlar sizin için bir danışmanlar kurulu vazifesi görebilir ve
siz işletmenize büyüme yolunda öncülük ederken size bilgi ve kritik noktalarda temaslar sağlayarak
düşünme ve karar alma süreçlerinizi destekleyebilirler. Çoğu girişimci rehberlerine ve danışmanlarına
karşı kendilerini sorumlu hissederler ve bu da onlar için işlerin yolunda gitmesine yardımcı olur.
Rehberler
Homer’in Odise destanında Rehber Odise’nin yokluğunda oğlunu eğiten ve ona rehberlik eden
karakterdir. Rehber kelimesi birebir ilişkileri gelişmiş, bilgisi daha az olan bir insana eğitim ve terbiye
veren tecrübeli bir kişiden bahsetmek üzere ortaya çıkmıştır. Etkili bir rehber aynı iş türünde tecrübeli
bir girişimci veya girişimcilerle çalışan ve başarının gerekliliklerini bilen bir profesyonel olabilir.
Bu ilişkilere ek olarak bu programda gelişiminizi kendi kendinize gerçekleştirebilir ve girişimcileri
bir rehberle buluşturan başka programlar bulabilirsiniz. Topluluğunuzda herhangi bir rehberlik
programının olup olmadığını kontrol etmek veya online bir rehberlik programı bulmak faydalı olabilir.
Resmi rehberlik programları—Bazı resmi rehberlik programları topluluğunuzdaki girişimcilere
hizmet veren kurumlar vasıtasıyla bulunabilir. Resmi rehberlik hizmetlerini sunan kurumlar
başarılı bir girişimciyi daha tecrübesiz bir girişimci ile eşleştirirler. Bu eşleştirme genellikle işin
türüne, hedeflerine, işletme aşamasına, kişiliğe ve ilgili başka kriterlere göre olur. Resmi rehberlik
programlarının çoğu destek vermek istedikleri iş türlerini belirtirler. Sizinki de bunların arasında
olabilir.
Resmi olmayan rehberlik—Resmi olmayan ilişkiler doğrudan rehberlik alan ve rehberlik veren
kişiler arasında kurulur. Resmi olmayan ilişki aynı odaya veya endüstri birliğine üyelik gibi rastlantısal
bir temas sonucu veya gönüllü toplum çalışmaları vasıtasıyla olur. Bu aynı zamanda bir dost veya
akraba gibi başka birinin vasıtasıyla da olabilir. Diğer girişimcilere bir rehber olarak size yardım etmeyi
düşünüp düşünmeyeceklerini sorun ve bir rehberlik ilişkisinden beklentilerinizi açıklayın. Herkesin
rehberlik yapmak için zamanı ve bu konuya eğilimi olmadığını göreceksiniz.
Rehberlik ilişkilerinin etkili olmaları önceden belirlenmiş bir yapı ve hedeflerinin olup olmamasına
bağlıdır. Rehberlik alan ve veren kişiler şu parametreler üzerinde tartışmalıdır:
• Birlikte harcadığınız zaman boyunda odaklanacağınız şey nedir?
• Ne kadar sıklıkta görüşeceksiniz?
• Ne şekilde buluşup iletişime geçeceksiniz –şahsen, telefonda, internet üzerinden?
• İlişki ne kadar sürecek?

Püf Noktası
Bir yönetim veya danışmanlar kurulunu
kurduktan sonra bunu kullanın! Düzenli
olarak belirli gündemleri, getirileri ve
amaçları olan kurul toplantıları
düzenleyin. Yöneticilerle toplantı
aralarında yönetim meseleleri hakkında
konuşun. Kurulunuzun varoluş amacı
rehberlik sunmak ve yol göstermektir
256 CHAPTER 7

Yönetim Kurulu ve Danışmanlar Kurulu
Şirketinizin var olduğu sürece işinizin her aşamasında şirket içinden ve
dışından gelecek tavsiyelere ihtiyacınız olacaktır. Şirketiniz bir anonim şirket
olarak örgütlenmiş ise bir yönetim kurulunun olması gerekir. Kurul şirketiniz
için bir yönetim temsilcisi konumundadır. Büyük kararları alır ve şirket içindeki
görevlileri seçer. Pek çok durumda bir şirkette bir kişi tek hisse sahibi ve
yönetim kurulunun tek yöneticisi olabilir. Ancak eksiksiz bir yönetim kurulu pek
çok kişiden gelecek fikirlerin sağlayacağı avantajı beraberinde getirir. Yönetim
kurulu genellikle CEO, yatırımcılar ve bağımsız dış danışmanlar da dahil olmak
üzere yönetim ekibinin kilit üyelerini kapsar.
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Alacaklılar veya canı yanan hissedarlar kurul üyelerini dikkatsizlik veya yetersizliklerinden ötürü
dava etmeye eğilimli olduğundan bazı muhtemel kurul üyeleri yönetim kurullarında hizmet vermek
konusunda isteksiz olabilirler. Sigorta seçeneği, üyeleri usulüne uygun bir yönetim kurulunda hizmet
vermelerine ikna etmek için mevcut ve belki de gereklidir.
Çoğu küçük işletme uzman bir yönetim ekibini işe alabilecek kadar kaynağa sahip değildir, ayrıca
yasal yapıları da usulüne uygun bir yönetim kurulunu gerektirmez. Öyleyse bir finans direktörünün
veya pazarlama başkan yardımcısının uzmanlığını nasıl elde ederler? Bir danışmanlar kurulu
oluşturun diyor FastTrac® mezunu Jim O’Dowd.
OEI Telcom –Franklin, Tennessee’de telefon ve sesli mesaj sistemlerini kuran bir şirket-- kurucusu ve
başkanı O’Dowd ilk danışmanlar kurulun 2002’de organize etti ve şu anda daha bunu daha önce
yapmadığı için pişman olduğunu söylüyor. Bu yıl gelirlerinde yüzde 15 artış görülen OEI Telcom’da
işler yolunda görünüyor ve O’Dowd bu başarının büyük bölümünü danışmanlar kuruluna bağlıyor.
Bir danışmanlar kurulu genellikle resmi bir yönetim kurulunun aksine danışmanlık yaptıkları şirket
dahilinde çalışmayan bir grup işletme uzmanından oluşuyor. Girişimciler danışmanlar kurulunu pek
çok şekilde kullanır, ancak asıl hedef bu uzmanlardan fikirler, tavsiyeler ve rehberlik hizmeti almaktır.

7

c

kontrol kaybı fobisi

CEO’lara daha iyi birer lider olmaları ve şirketleri için uzun vadeli büyümeyi gerçekleştirmeleri
konusunda yardımcı olan, Boulder Colorado merkezli Jana Matthews Group’un kurucusu Jana
Matthews, işletme sahiplerinin bir kurulu bürokratik bir ayak bağı veya kendi şirket hakimiyetleri için
bir tehdit olarak görebileceklerini söylüyor.
“Algılanan bu kontrol kaybından kaçınmak için bazı girişimciler bir yönetim kurulu kullanmazlar,
kullansalar da bunu onlara sıkıntı yaşatmayacak veya zor sorular sormayacak dostları ve aile üyeleri
ile doldururlar’’ diyor Matthews.
Bir kurul oluşturmamak veya sadece göstermelik onaylarını almak şirketinize fazla şey katmaz. Nasıl
sizden daha kabiliyetli kişileri işe almanız gerekiyorsa, zayıf yönlerinizi tamamlayabilecek ve şirketin
büyümesine yardım edecek kurul üyelerine de ihtiyacınız vardır.
“Doğru bir yönetim kurulu sizin için yeni kapılar açabilir ve tehlikelerden kaçınmanızda yardımcı
olabilir. Yine de şirketinize değer katabilecek doğru kurul üyelerini seçtiğinizden emin olmak için bir
miktar zaman ve çaba harcamanız gerekecektir’’ diyor Matthews.
Danışmanlar kurulu üyeleri bankacılar, pazarlama uzmanları, endüstri uzmanları, müşteriler ve
başarılı diğer girişimcilerden oluşabilir. Aylık, üç aylık bazda veya ihtiyacınız olduğunda toplanabilirler.
Genellikle hizmetlerinin karşılığı büyük olmasa da bir şekilde verilir --toplantı esnasındaki bir yemek
veya toplantı başına küçük ödemeler ile. Çok az danışman bunu para için yapar. Çoğu girişimci
başarısını rehberlerden ve danışmanlardan aldıkları desteğe bağlar. Kendileri başarılı olduklarında da
yardım etme sırasının kendilerinde olduğunu düşünürler.
Bir danışmanlar kurulu usule uygun bir yönetim kurulunun yasal statü veya
sorumluluğuna sahip değildir, fakat paha biçilmez bir öneri kaynağıdır.
Sağladığı bazı önemli faydalar şunlardır:
•
•

Hesap verme—Bir danışmanlar kurulu toplantılarda düzenli ilerleme
raporları isteyerek sizi hesap verebilmeye zorlar.
Fikir üretme—Danışmanlar kurulu üyeleri yeni öngörüler getirirler.
Örneğin bir telefon sistemleri kurucusu olarak OEI yeterli miktarda

Püf Noktası
Bizimle aynı fikirde olanlar bize
rahatlık—olmayanlar ise büyüme
sağlar.		
— Frank A. Clark

sürekli gelir üretemiyordu. , Bir kurul üyesi bakım sözleşmeleri
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yapılmasını önerdi ve bugün OEI’nin Hizmet Koruma Planı’ndan elde edilen gelir şirket
gelirlerinin büyük bir kısmını temsil ediyor. “Çok az şikayet alıyoruz, o yüzden SSP gelirinin
neredeyse tamamı kar olarak kalıyor’’ diyor O’Dowd.
•

Potansiyel alıcılar—OEI’nin bu yılın ikinci çeyreğindeki en büyük satışlarından biri bir kurul
yönlendirmesi sonucu meydana geldi. Bir dermatoloji kliniği olan potansiyel alıcı aksi takdirde
O’Dowd’ın keşfedemeyeceği bir alanda konumluydu. ‘’Kurul üyesi kararı veren doktorla beni
yüz yüze getirdi ve birbirimizle çalışmamız gerektiği konusunda bana parlak bir tavsiyede
bulundu. Ben daha kapıdan girmeden satışın yüzde 90’ı tamamlanmıştı’’ diyor O’Dowd.

Püf Noktası
Toplantılardan bir hafta önce
danışmanlar kuruluna toplantı
gündemini yollayın. Toplantıdan
sonra fikirlerini uygulama
konusundaki niyetinizi bildirmek için
eylem bildirilerini içeren toplantı
tutanaklarını yollayın.

Başlangıç için zayıf yönlerinizi telafi eden kişileri arayın. Örneğin O’Dowd
finans yönetiminin yardımını istiyordu, bu yüzden yeminli mali müşavirinden
danışmanlar kuruluna katılmasını istedi. Nihai hedefi OEI’yi satmak
olduğundan kurul üyelerinden birini işletme değerleme ve satışlar konusunda
uzman büyük bir danışmanlık şirketinden seçti. Dönem sınırlamaları
koyun böylece kurul üyeleri sorumluluklarını anlayacaktır. O’Dowd’a göre,
‘’Üyelerimiz toplantı başına 100 dolar alıyor, büyük bir miktar değil ama en
azından vakitlerinin değerli olduğunu düşündüğümüzü gösteriyor.’’

1915’te kurulan bir aile takı işletmesi olan, 1995’te Warren Buffet’ın Berkshire
Hathaway®’ine satılan Helzberg Diamonds®’ın eski yönetim kurulu başkanı
Barnett C. Helzberg, Jr.’a göre, ‘’Danışmanlar girişimciler için son derece
önemlidir’’. Missouri, Kansas City’deki Helzberg Girişimcilik Rehberlik Programı’nın kurucusu olan
Helzberg ayrıca şunları söylüyor: ‘’En iyi tavsiyeler her şeyi olduğu gibi söylemekten çekinmeyen
bilgili üçüncü şahıslardan gelir. Bu insanlara değer verin. Onların uzmanlıkları firmanızı oluşturmanıza
yardımcı olacaktır. Kartlarınızı doğru oynarsanız hayatınızı kurmanıza da yardımcı olacak birer dost
olacaklardır’’.
Bir seri girişimci ve San Francisco’daki bir yatırım firması olan Stonebrick Group’un yönetim kurulu
başkanı olan Auren Hoffman’a göre, bir danışmanlar kurulu en çok gelirlerin arttırılması için stratejik
fikirlerin veya geri bildirimin elde edilmesinde ve işletmenizin temelleri üzerinde büyümesinde faydalı
olmaktadır.
Danışmanlar kurulu üyeleri şirketiniz hakkındaki ayrıntılara dahil olmazlar. Hoffman’a göre, ‘’Sık
görmediğiniz eski bir lise arkadaşınızmış gibi onlara gider, hasret giderir ve tavsiyelerine başvurursunuz
–arazinizin 20,000 fit yükseklikten neye benzediğini göstermesi için’’.
Bunun aksine bir yönetim kurulu üyesinin yasal yetkileri vardır. Üyeler şirketle ilgili bir dava veya
şirketinizin satışı gibi dalgalı sularda nasıl yol alınacağına ilişkin günlük bazda rehberlik hizmeti
sağlayabilirler.Hoffman’a göre ‘’Bu insanlar 200 fit yükseklikten işinizin nasıl göründüğünü söylerler’’.
Bir yönetim kuruluna mı yoksa bir danışmanlar kuruluna mı ihtiyacınız olduğunu belirlemek için
dikkatlice düşünün. Unutmayın ki belli kurumsal yapılar yerine getirmeleri gereken yasal yükümlülükleri
olan yönetim kurulunu gerektirir.

Püf Noktası
En başarılı girişimciler
birden fazla kaynaktan
faydalanırlar.

Kamu Kaynakları
Küçük İş Geliştirme Merkezleri, ticaret odaları, girişimci grupları, kolej&üniversiteler ve
kütüphaneler işinizi büyütürken size faydalı olabilecek kamu kaynaklarından bazılarıdır.
Rehberlik hizmetleri, kurslar, araştırmalar, yönlendirmeler ve meslektaş grupları
faydalanabileceğiniz diğer kaynaklardır. İş ağınızı oluştururken girişimciler için hizmet
ve kamu kaynakları sağlayan kuruluşlardan insanları dahil etmeye özen gösterin. Bilgi,
bağlantılar, fırsatlar ve fikirler işinizi büyütmenizde size yardımcı olacak kaynaklardır.

Kabiliyetli, Kendini Motive Edebilen İnsanların İşe Alınması ve Çalıştırılması

Birlikte çalıştığınız insanların sayısını arttırmadan işinizi büyütemezsiniz. Başarınız, firmanızın hedef ve
amaçlarına bağlı yüksek nitelikli insanlardan oluşan bir ekibi bir araya getirebilme kabiliyetinize bağlı
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olacaktır. İşletmeniz büyümenin başlangıç aşamasında ise işe almaları muhtemelen kendiniz
yapacaksınız. İşiniz büyüdükçe doğru üst yöneticileri çalıştırmak sizin için önem kazanacaktır,
çünkü personel alımını artık bu yöneticiler yapacaktır. Bulabileceğiniz en iyi kişileri işe alıp
çalıştırmak için bir plan yapın. Böyle bir planın şu dört özelliğinin olması gerekecektir:
•

İşe alımların iş stratejinizi nasıl destekleyeceğine ilişkin bir anlayış

•

Kimin işe alınıp çalıştırılacağına ilişkin bir felsefe

•

Üstün nitelikli personeli çekmek için bir işe alım paketi.

•

Eyalet yasalarına ve federal istihdam yasalarına uyan adım-adım bir
istihdam süreci.

Modül 3 ‘de öğrendiğimiz gibi iyi bir iş stratejisi olan kurumların başarılı olma
olasılığı daha yüksektir, fakat işletme faaliyetlerini stratejilerine uygun hale
getirmeleri gerekir. Bu bağlamda hiçbir şey personel alımı çalışmalarınızdan
daha önemli değildir. Personel alımı konusunda düşünmeye başladığınızda
bunu neden ele aldığınızı düşünün ve gerekçelerinizin stratejik hedeflerinize
uygun olduğundan emin olun.

Püf Noktası
Üretken insanlardan oluşan
girişimci bir kurum
oluşturamıyorsanız, işiniz
sizin yeteneklerinizden
öteye geçemeyecektir.

Eğer personel alımı ile neyi başarmak istediğinizi bilirseniz işiniz size fayda sağlayacaktır. Çoğu
girişimci kuruluş için kabiliyetli, kendini motive edebilen çalışanların işe alınması bir rekabet
üstünlüğü sağlar. Potansiyel işe alımlar sadece üstün teknik yeteneklere sahip olmamalı, aynı
zamanda işi başarıya dönüştürecek motivasyonu da olmalı.
Şu özelliklerdeki çalışanları arayın:
•

Şirket değerlerini benimseyen.

•

Sıkı ve akıllıca çalışan

•

Gerekli belirli yeteneklere sahip

•

Yeni yetenekler gerektiğinde hızlı öğrenen

•

Az bir denetimle çalışabilen

•

Bazı şeyleri gerçekleştirmek için inisiyatif kullanabilen

•

Bir girişimcilik ortamının belirsizliğinde rahat hareket edebilen

•

İşletme ihtiyaçları ve değişen gerekliliklere karşı esnek

İşe alımda anahtar etmen ille de belirsiz ortamlar için kendini geliştirmiş olmak değildir, daha
çok şirketinizin sahip olmaya çalıştığı kurumsal kültür tarzında kendisini geliştirmiş olanları
bulmaktır. Sizinle benzer kişilik özelliklerine ve bakış açısına sahip kişileri işe alma güdüsüne
yenik düşmeyin. İşletmeler pazara meydan okumak ve şirketi geleceğe taşımak için farklı
görüşlerden fayda sağlar.
Ewing Marion Kauffman yetenek denklemindeki kişisel düşüncesini girişimcilere şu tavsiyeyle
birlikte sunmuştur: ‘’Sizden becerikli insanları işe alın! Böyle yaparak kurumun kendi
yeteneklerinizle sınırlanmasını önlersiniz
–ve şirketinizin kabiliyetlerini geliştirmiş
olursunuz. Kendinizden becerikli
olduğunu düşündüğünüz kişileri işe
alırsanız, onların fikir ve düşüncelerini
Eskiden kurumun başındaki kişi tüm kararları alan, hep iyi fikir ve
dinleme eğiliminiz daha fazla olur, bu da
önerilerle gelen en akıllı kişiydi. Ancak bu artık doğru değil. Bugün
kendi kabiliyetlerinizi genişletmenin ve
faydalandığınız tüm düzeylerde kabiliyet bulacaksınız.		
şirketinize güç katmanın en iyi yoludur’’.
			
—Ewing Marion Kauffman

Püf Noktası
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Rekabet, değişen işgücü demografileri ve çalışanların değerlerinden ötürü nitelikli adayların
bulunması bazen zor olabilir. Başarılı olmak için açık fikirli ve yaratıcı olmanız gerekir. En iyi
yetenekleri firmaya çekme stratejileri şunları içerir:
•
İyi bir yönetim sağlama.
•

Kar paylaşımı ve sermaye ortaklıkları önerme.

•

Cömert ödeme paketleri sunma.

•

İş paylaşımı, evde çalışma ve esnek-zaman gibi esnek iş kurallarına sahip olma.

•

Zorlayıcı görevler ve öğrenme fırsatları sunma.

•

Geçici yardım, sözleşmeli işçi kullanma ve engellilerle yaşlıları işe alma.

•

Güçlü sağlık ve sosyal yardım paketleri sunma.

•

Sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütme.

Çalışanlarla görüşme ve onları işe alma zor ve zaman alıcı olabilir. Girişimciler şu prensiplerin
bazılarını uygulayarak son kararlarını daha güvenli bir şekilde alabilirler:
Uygulamaları kullanın—Başvuranlarla görüşmeden önce özgeçmişleri olsa dahi bir iş başvuru
formunu doldurmalarını ve imzalamalarını isteyin. Yasal bir belge olarak başvuru formu devlet
ve eyalet düzenlemelerine uygun olmalıdır. Örneğin, genellikle firmaya alımın ‘’istendiği şekilde’’
olup olmadığını belirtmek gerekir, bu işe alımın herhangi bir zamanda iptal edilebileceği anlamına
gelir. Aynı zamanda bu başvuru formu işverene potansiyel çalışan tarafından sunulan bilgilerin
doğruluğunu soruşturma izni vermelidir. İnsan kaynakları danışmanları yasal
başvuruların geliştirilmesi konusunda size destek verebilir.

Püf Noktası

Confirm everything you are told,
even when colleagues, friends, or
relatives are involved.

Eleme—Başvuru formundaki bilgileri kullanarak, görüşme yapmadan önce
eleme yaparak zaman kazanın. Eleme için iş hayatında açıklanmamış boşlukları,
başvurudaki eksiklikleri, kariyer değişikliklerini ve diğer işverenlerden ayrılma
gerekçelerini arayın. Maaş geçmişi, profesyonel üyelikler ve başvuru formundaki
genel uzmanlık bilgileri de başvuru sahibi hakkında ip uçları verebilir.

Mülakat—Ne aradığınıza karar verin ve önceden mülakat soruları geliştirin. Adaylara gerçek iş
ortamındaki durumlara nasıl tepkiler verebileceklerini açıklayacakları sorular geliştirin. Her adaya
aynı soru gruplarını sorun. Cevaplarını herhangi sistematik bir yolla derecelendirin. Aldıkları skorları
toplayın. Bu skorları diğer bilgilerle birlikte kullanın, ancak işe alımdaki kritik etken olarak yalnızca
mülakatlara güvenmeyin. Araştırmalar insanların mülakat yaptıkları kişiler hakkında hüküm verme
konusunda çok da iyi olmadıklarını gösteriyor.
Önyargılardan kaçınma—Bize benzeyen insanlar hakkında yargıda bulunmaya, benzemeyenler
hakkında yargıda bulunmaktan daha eğilimli olduğumuzu unutmayın. Bu durum kurumunuzun
yetenek envanterine herhangi bir şey eklemeyecek olan klonları işe almanıza sebep olur. Aynı
zamanda çeşitlilik konusunda bir eksiklik yaratarak şirketinizin yaratıcılığını ve karar alma kabiliyetini
kısıtlar. Yapılan son araştırmalara göre kişilerin karşı taraf fiziksel güzellik ve çekicilik sergilediğinde,
onu gerçek niteliklerinden bağımsız olarak derecelendirmeye daha yatkın olduğunu gösteriyor,
mülakatlarda bu eğilimden kaçının. Bir kişinin işi yapıp yapamayacağını belirlemenin en iyi
yollarından biri onlardan bunu yapabildiklerini göstermelerini istemektir. Yazıcılara yazma testleri
uygulayın, satış elemanlarından bir satış görüşmesini simule etmesini isteyin ve yönetici adayların
zorlu bir örnek durumda nasıl karar aldıklarını anlamaya çalışın.
Referanslar—Daha detaylı araştırmalarla bilgileri doğrulayabilmek için referansları kontrol edin.
Araştırmalara göre özgeçmişlerin yüzde 30’u bir kısım yanlış bilgileri içermektedir. İş niteliklerini
olduğundan fazla veya yanlış gösteren kişiler kurumunuza gelecekte zarar verebilir veya niteliksiz
personel olabilirler. İşletmenizin ve doldurulacak pozisyonun doğasına bağlı olarak bir sabıka kaydı
soruşturması potansiyel çalışan hakkında kritik önemde bilgi sağlayabilir. Bazı firmalar iş başvurularına
sabıka kaydı kontrolünü ilave etmektedir.
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Yasalar işletmelerin iş başvurusunu yapan adaylara belirli sorular sormalarını ve bazı kişisel bilgileri
istemelerini yasaklamışlardır. Avukatınız veya insan kaynakları danışmanınızla izin verilen sorgu
alanlarını araştırın. Sorular genelde çalışanın işi yapabilme kabiliyetini belirlemeye yönelik olmalıdır.
Bir pozisyon için açık bir şekilde uygun olan bir adayı işe almama sebeplerinizin tümünü belgeleyin.
En az son yedi yıla ait tüm kayıtları saklayın.

7

c

içeriden teşvik edin

Ashburn, Virginia’daki kapalı bir yüzme tesisi olan Potomac Yüzme Okulu’nun başkanı Donna Boone’a
göre, bir şirket memnun müşterilerin yanında kurucuların güvenebileceği yetenekli ve deneyimli
yöneticilere de ihtiyaç duyar.
Boone Potomac Yüzme Okulu’nu 2003’te açtı ve Washington D.C.’de ek yüzme tesisleri açmayı
planlıyor. Bu da yetkilerini rahatlıkla paylaşabileceği yöneticiler bulması anlamına geliyor
“Bu, genişlemeyi düşünen girişimciler için her zaman bir ayak bağı olmuştur. Benim durumumda
ise şahsen bu pozisyon için şirket içerisinden birini düşünüyorum, bu da yöneticilik yeteneklerini
geliştirme potansiyeli olan birisini aramamı gerektiriyor. Çalışanlarıma artık yarı-zamanlı yüzme
eğitmenleri şeklinde bakamam. Bunun yerine onlara potansiyel yöneticiler hatta iş ortakları gibi
bakmam –ve davranmam—gerekiyor. Onların da yüzmeye, okula ve işi tepeden tırnağa öğrenmeye
benim kadar bağlı ve istekli olup olmadıklarını göz önünde bulundurmam gerekiyor’’ diyor Boone.

Diğerlerinin Başarılı Olmasına Yardım Etmek

Başarılı bir iş ortamı yaratmak için işletmeniz içinde çalışan insanların hedeflerini,
hayallerini ve tutkularını anlamalı ve bunun için de özel bir çaba harcamalısınız.
Ürün geliştirme, müşteri hizmetleri veya pazarlama kampanyalarına odaklanmak
kolaydır. Ancak unutmayın ki ürünleri geliştirecek, müşterilerle yüzleşecek veya
pazarlama kampanyanızı yürütecek olanlar aslında çalışanlarınızdır. Çalışanlarınız
en değerli varlıklarınızdır.
Bir işletme kapsamındaki insanların menfaatlerine ve hayallerine karşılık
vermek için, çalışanlarınıza birbirinden farklı bireyler olarak davranın. Bireylerin
ihtiyaçlarına cevap vermek bir çalışanın hayallerinin vizyonunuz ile örtüştüğü
şartların yaratılmasına olanak sağlayacaktır.

Püf Noktası
Sizin için çalışan insanlar
başarınızı belirleyecek
insanlar olacaktır. Onları
neyin motive ettiğini
öğrenmek sizin görevinizdir.

Çalışanlarınızın kendi kişisel hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak ve onlara tatmin edici bir çalışma
deneyimi vermek adına onları tanımak için zaman harcamalısınız. Çoğu girişimci bunu beceremez
çünkü böyle bir zamanı değerli bulmazlar. Gayri resmi iletişim onlar hakkında çoğu şeyi öğrenmenize
yardım eder ve aynı şekilde çalışanlarınızın da sizi daha iyi tanımasına olanak sağlar.
Ekip üyelerinize kendi hedeflerine ulaşmaları konusunda yardım etmeye ek olarak, işin hangi
yönlerinin onları motive ettiğini öğrenebilirsiniz. Bir girişimci şirketinin başarısının büyük bölümünü
rahat çalışma ortamı ve resmi olmayan giyim kuralları sağlayarak şirketine yetenekli çalışanları
çekebilmesine bağlıyor.
Bazı işletmeler ise çalışanlarına esnek çalışma saatleri sunarak başarıyı yakalamıştır. Bu politika
tüm işletmeler için pratik bir uygulama olmasa da verilen esneklik çalışanların kendilerine değer
verildiğini hissetmelerini sağlar, bu da çoğu zaman kendini işe daha çok adayan bir işgücü
anlamına gelir. Diğer çalışanlar ise tanınırlık, başarı, büyüme, özgürlük, otonomi veya aileleri ile
geçirebilecekleri daha çok zaman arayabilir. Kurumsal ihtiyaçlarınız ne olursa olsun motivasyonun
kişiden kişiye nasıl değiştiğini aklınızda bulundurun ve buna göre işe alın.
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Başarılı bir iş ortamı yaratmak için çalışırken işiniz büyüdükçe ona yön vermek ve onu yönetmek
için kime bağlı olacağınızı kendiniz seçin. Vizyon ve hedeflerinize ulaşmak için işletme kültürünü
–iş ahlakı, gelir beklentileri, mükafat sistemleri ve değerlendirmeler—çalışanlarınızla birlikte
belirleyeceksiniz. Geliştirdiğiniz kültürün sağlıklı olduğundan emin olun.

Sağlıklı Bir Kurumsal Kültürün Oluşturulması

Kurumsal
Konular
Liderlik
Kültür
Yasal Korunma

Bazı şirketler fiyat üzerinden rekabet eder. Diğerleri ise en iyi ürünlere, hizmete veya müşteri
desteğine sahip olmaya çalışır. Modül 3’de bir rekabet üstünlüğü yaratmak için pek çok yol
üzerinde düşündünüz. Rekabet üstünlüğü yaratmanın veya üstünlüğünüzü geliştirmenin bir
yolu üretkenlik, motivasyon ve saygı yaratan bir kurumsal kültür oluşturmaktır. Bazı şirketler
rakiplerini rahatça geçebilmektedir, çünkü sağlıklı bir kurum kültürü yaratmışlardır.
Böyle bir kültürü yaratmak sadece bilançonun en alt satırı için faydalı değildir, aynı zamanda
yaşam kalitesi –siz, ekibiniz ve toplum—için bir gerekliliktir. Sağlıklı kurum kültürlerine sahip
olan işletmeler daha eğlenceli, ilgi çekici, motive edici ortamlardır ve içindeki herkes için daha
iyi fırsatlar sağlar.

şirketi şekillendiren yol gösterici felsefeler
Ewing Kauffman 1950 yılında mütevazi evinin bodrum katında Marion
Laboratuarlarını kurdu ve amacı ailesine destek olabilecek kadar para kazanabilmekti.
1989’a gelindiğinde Marion Laboratories Inc. Merrell Dow ile birleşerek küresel
satışları 1 milyar doları bulan bir ecza devi haline geldi. Kauffman çalışanlarını
iş ortakları olarak gördü ve liderlik, işe alma, pazarlama ve iletişim uygulamaları
hep basit bir felsefeye dayalı oldu: ‘’başkalarına, kendisine davranılmasını istediği
gibi davranmak’’. Bu kavram Marion’un kurumsal kültürüne şekil verdi ve şirketin
başarısında çok büyük pay sahibi oldu. Kauffman’ın yol gösteren diğer bir felsefesi
‘’mükafatları onları ortaya çıkaranlarla paylaşmak’’ olmuştur. Bu karları paylaşma
sözü Marion ve Merrell Dow birleşmesi ile eski yöneticileri, tesis çalışanlarını ve satış
personelini de içeren yüzlerce sadık Marion çalışanını bir anda milyonere dönüştürerek karşılığını
fazlasıyla verdi. Kauffman 1993’te öldüğü halde mirası bugün onun eğitim ve girişimciliği tüm
Amerika’da geliştirme tutkusuna kendini adamış olan Ewing Marion Kauffman Vakfı ile yaşamaya
devam ediyor.

Şirketinizin kurumsal kültürü sizinle başlar. Çalışanlar ve yükleniciler sizi takip eder.
Söylediklerinizi yerine getirirseniz ekibiniz de daha çok çalışacak ve işinize kendilerinden daha
fazla şey katacaklardır. İnsanlara dikkatsizce davranır ve kırılgan kararlar alırsanız, ekip üyeleriniz
de ya başka bir iş arayacak ya da sadece günü bitirmeye yetecek kadar çaba göstereceklerdir.
Sağlıklı bir kurum kültürü yaratabilmenizi sağlayacak bazı yollar şunlardır:
1. Değerleri istekli bir şekilde iletmek.
2. Amaç, yapı ve ölçüm netliği oluşturmak
3. Hedefler belirlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.
4. Kabiliyetli, kendini motive edebilen insanları işe almak ve çalıştırmak.
5. Diğerlerinin başarıya ulaşmasına yardım etmek
6. Parasal karşılık gibi uygun mükafatlar sağlamak
Bu başlıkları okurken kendinize bunların ne kadarını gerçekleştirebildiğinizi sorun ve bu
kategorilerin bir kısmını veya tamamını kullanarak şirketinizin kurumsal kültürünü dönüştürmek
için liderlik yaklaşımınızı ne şekilde değiştirebileceğinize ilişkin notlar alın.
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Değerleri Bilinçli Bir Şekilde İletmek

Başarılı girişimciler kurumsal kültürün kendiliğinden oluşan bir olgu olmadığını bilirler.
Kendi değerlerini netleştirerek, onları yazıya dökerek ve işleriyle ilgili kararlar alırken bunları
hatırlayarak istedikleri kültürü kendileri oluştururlar.

7

c

değerleri ve kararları uyumlu hale getirme

Seth Riney Boston bölgesinde çevre dostu bir taksi hizmeti olan PlanetTran’i kurdu, çünkü daha iyi bir
taksi şirketi yaratabileceğine inanıyordu. Yalnızca hibrit araçları kullanarak yakıt maliyetinden tasarruf
ediyor. Çevreyle ilgili bir gündemi destekleyen kararlar alarak şirketini misyonu doğrultusunda
yönetiyor. Riney insanlara iyi davranarak ve PlanetTran’in insanların otomobillere karşı aldığı tavrı
değiştirmede oynadığı önemli rolü vurgulayarak çalışanlarına kendilerini müşteriye hizmete ve
şirkete bağlılığa adama konularında ilham veriyor.

Modül 1’de işletmenizin benimsemesini istediğiniz temel değerleri tanımlamıştınız. Bu değerleri
ekibinize ve müşterilerinize detaylarıyla nasıl anlatırsınız?
Bazılarına göre değerlerin iletilmesi çalışanlara ne yapmaları gerektiğinin söylenmesini,
politika kitapçıklarının oluşturulmasını ve kuralların belirlenmesini kapsıyor. Fakat değerler en
iyi günlük eylemlerde aktarılırlar. Müşterileri dinleyen bir kurum olmak istiyorsanız ekibinizi,
bayilerinizi ve müşterilerinizi dinleyerek onlar için bir rol modeli olmalısınız. Gelirleri arttırmak
için çalışan bir işletme olmak istiyorsanız satış hedefleri belirlemeli, satış ile ilgili meselelerde fikir
yürütme seansları başlatmalı ve satış rakamlarını arttıran personeli mükafatlandırmalısınız. Ekip
çalışmasına değer verildiği bir şirket olmak istiyorsanız, kendiniz bir ekip oyuncusu olmalısınız.
Bunun gibi yönetim ekibiniz de kurumun değerlerini biçimlendirmelidir. Kendiniz söylediğiniz
her şeyi uyguluyor olabilirsiniz, ancak üst yöneticileriniz verdiğiniz mesajın aksi yönünde
hareket ediyorsa çalışanlarınız bu çelişkiyi fark edecek ve bu değerlerin önemi hakkında
şüpheye düşeceklerdir. Değerleriniz hakkında herkesi sorumlu tutmalı ve her fırsatta onlardan
bahsetmelisiniz. Örneğin en iyi satış elemanınız işletmenizin temel değerlerine aykırı
davranıyorsa, kısa dönemde satış rakamlarınızı riske sokacak olsa bile bu tutumun devam
etmesine izin vermemelisiniz. Unutmayın ki sizi zorda bırakmadığı sürece değerlere bağlı kalmak
kolaydır. Değerleriniz menfaatlerinizle doğrudan çakıştığında ise ortaya farklı bir hikaye çıkar.
Değerler girişimcilikte başarının en önemli etmenlerinden biridir, ancak çoğumuz değerlerimiz
üzerine kafa yormayı unuturuz. İşinizin kendisini temel değerlerine uygun hale getirme
arayışının neresinde olduğunu değerlendirmek için s.29-30’da Eylem Adımı 1.2’ye dönerek
işinizin bunlardan her birini ne derece iyi sergilediğini kendinize sorun. Bu değeri şu anda ne
kadar iyi yaşatıyorsunuz? Daha da ilerletirsek çalışma ortamınızda bu değeri daha iyi nasıl
yaşatabilirsiniz? Ekibinizi işinizde bu değeri yaşatmaya nasıl teşvik edebilirsiniz?

Amaç, Yapı ve Ölçüm Netliği Oluşturmak

Kurumlar ne yapılması gerektiğini, bunu kimin yapması gerektiğini ve bunun nasıl yapılması
gerektiğini bildiklerinde işler onlar için yolunda gider. Açıklıkla birlikte herkes ortak bir amaç
için elbirliği yaparak çalışabilir. Açıklık ve netlik olmazsa boşa giden bir çaba ve hatta kaos olur.
Gerald W. Holder Ewing Kaufmann’ın şirketi Marion Laboratuarları için yaptığı bu analizde,
kurumun başarısını çalışmaları boyunca enerjisinin büyük bölümünü anlaşılabilirlik yaratmak
için harcayan lider girişimci ekibe bağlamaktadır. Marion Laboratuarlarının liderleri üç
zorunluluğa bağlı kalmıştır: amaç, yapı ve ölçüm netliği.
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Amaç netliği—İnsanların kurumun neden var olduğunu bilmeleri gerekir. Desteklerini istekli bir
şekilde vermek için bunu bilmek isterler. Herhangi bir şeyde birinci ya da en iyi olan, diğer hiçbir
kurumun yapmadığını yapan, insanlara sorunlarını çözerken yardımcı olan veya insanların daha
iyi, sağlıklı, güvenli ve çok daha üretken bir yaşam sürmesine katkıda bulunan bir kurumun bir
parçası olmak isterler. Herhangi birinin ‘’sizi zengin etmek’’ için hevesli olduğunu zannetmeyin. Bir
girişimcinin dediği gibi ‘’insanlarımın zengin olmasını istiyorum, çünkü onlar zengin olursa benim de
zengin olacağım bir sistem kurdum’’.
Yapabilecekleriniz: Şirketinizin neyi temsil etmesini ve başarmasını istediğinize dair bir anlayışa sahip
olun. Düzenli olarak vizyonunuzu aktarın. Hedef ve kararların bu vizyon ile tutarlı olmasını sağlayın.
Yönetim ekibinize ve çalışanlarınıza kararların ve eylemlerin kapsayıcı vizyonla uyumlu olması
gerektiğini hatırlatın.

Püf Noktası
İnsanların performans ölçen bilgilere
erişebildiklerinden emin olun. Bu
özgürlük çalışanların hangi yönde ve ne
için çalıştıklarını anlayabilecekleri sağlıklı
bir üretkenlik sağlayacaktır.

Yapı netliği—Kişiler kurum içindeki diğer insanlarla beraber kendi rol ve
sorumluluklarını bilmelidir. Bu bilgi ve güven işlerine odaklanmalarına ve
bir ekip olarak çalışmanın önemini anlarken enerjilerinin tümünü işlerine
vermelerine olanak sağlayacaktır.
Yapabilecekleriniz: İş rollerinin şirket hedefleri ile uyumlu olduğundan emin
olun. İş tanımları şirket vizyonuna uygun olan amaçları ve performans
hedeflerini içermelidir.

Hızlı gelişen bir girişimde yükselme fırsatları da çoktur. Örneğin bir satış
temsilcisi kısa sürede yönetici konumuna yükselebilir. Potansiyel çalışanlarla
kurumun yapısını ve gelişim fırsatları için olasılıkları tartışın. Bazılar yakın
gelecekte daha fazla sorumluluk ve ücret alma karşılığında başlangıç için düşük ücretli bir pozisyonu
kabul edebilir.
Ölçüm netliği—Bir işletmede sonuçların nasıl ölçüleceğini bilmek oldukça önemlidir. Kurum
içindekilere neyin nasıl neden ölçüldüğünü açıklayın. Bu açıklık çalışmalarında nelere odaklanmaları
gerektiğini bilmelerine yardımcı olacaktır.
Yapabilecekleriniz: Şirketinizdeki her alan ve her birey için anlaşılabilir performans ölçüm araçları
geliştirin. Bu hedeflere ulaşan bireylere teşekkür ederek onları mükafatlandırın. Modül 8 Büyüme
İçin Operasyonların Yönetilmesi’nde işletmeniz için performans ölçümleri üzerinde çalışma fırsatı
bulacaksınız.

Maaşlar ve Mükafatlar

Çoğu kişiyi motive eden şey paradır—en azından bir dönem için. Ancak paranın motive edici gücü
çalışanlar sahip oldukları ücret düzeylerine alıştıkça etkisini kaybeder. Yapılan birçok araştırmaya göre
çalışanlara rekabetçi bir şekilde ödeme yapıldığı sürece, iş seçimi veya performans için ana etken para
olmamaktadır.
Sonuç olarak çoğu kişiyi motive eden şey paradan çok yaptıkları iş veya içinde çalıştıkları ortamdır. Bu
yüzden çalışanlarınıza sunacağınız hizmet karşılığı ve mükafat sistemine hem parasal hem de parasal
olmayan fikirleri dahil etmeniz gerekmektedir.
Prim Sisteminin Kullanılması
Nakit akış sorunları ‘’bordro yaratma’’ ile uğraşan büyümekte olan işletmelerin çalışanlarına maddi
getirileri yaratma konusunda yaratıcı çözümler bulmalarını gerektirecektir. Ewing Kauffman
Marion Laboratuarları’nı yönetirken, yöneticilerine, direktörlerine ve memurlarına verdiği maaşları
rakiplerinin verdiğinin biraz altında tutuyordu, ancak bunun yerine kar paylaşımıyla beraber yüksek
performans karşılığı cömert primler sunuyor ve şirketin durumu iyi gittiğinde ilave sosyal yardımlar
veriyordu.
Benzer teknikler sizin için de yıl-sonu, ekip performansı, bireysel primler, kar paylaşımı, hisse
seçenekleri, fantom hisseleri ve rüçhan hakları şeklinde mevcuttur. Bu planların hepsinin kendine özgü
sakıncaları olabilir ve içinde bulunduğunuz koşullara uyarlanmaları gerekir. Bir tazminat uzmanından
ve bir avukattan planlarınızın şirket değerlerinize uygun olmasını sağlamak için yardım alın.
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Prim ve ödül politikalarınızı oluştururken çalışanlarınızın rekabetçi maaş düzeylerinde veya
civarlarında verilen maaşları için tazmin edilmeleri gerektiğini unutmayın. Aynı zamanda rekabetçi
düzeylerin üzerinde veya ötesindeki parasal getiriler, çalışanlar gerçekten aileleri ile geçirecekleri
zaman gibi başka şeylere değer veriyorsa motive edici olmaktan uzak olur.
Oturmuş şirketlerde verilen maaşları verecek kadar kaynağı olmayan büyümekte olan şirketler, kilit
personellerine şirket içinde bir tür mülkiyet biçimi sunabilirler. Bu da şirket başarılı olduğu takdirde
çalışanların başarıyı paylaşacakları anlamına gelir.
Bu hatalardan kaçının:
• Girişimdeki çoğunluk hisselerinizin etkisini azaltmak.
•

Bazılarını ödüllendirirken, başarılı oldukları halde başkalarına aynı
şekilde davranmamak.

•

Yanlış davranış veya değerlere yönlendirme

•

Arkadaşlık ve takım çalışması ruhunu zayıflatmak

•

Vergi yükünüzü arttırmak

•

Karların bildirilmesi konusunda muhasebe uygulamaları üzerinden
tartışmalara girmek

•

Bir-prim-planı-herkese-uyar düşüncesi

•

Sorunlu eski çalışanların büyük miktarda hisselere sahip olmalarına izin vermek.

Püf Noktası
Prim sisteminizi geliştirirken bir
insan kaynakları uzmanının
yardımına başvurun.

Tazminat sistemlerinin bazı sonuçları vardır –isteyerek veya istemeyerek olsun. Çalışanlarınıza ne
şekilde ödeme yapacağınıza dair akıllıca bir karar almanız gerekir. Net bir maaş veya saat ücreti
üzerinden ödeme yapsanız dahi yine de bir maaş sisteminiz vardır. Doğru bir maaş sistemi, arzu
ettiğiniz kurumu inşa edene kadar sizin için yeterli olabilir.
Ödüller Sunma
Etkili ödül sistemleri tüm parasal prim biçimleri ile birlikte bir çalışma ortamında çalışanlar için
önemli olan diğer motive edici unsurları da içerir. İyi performansları atamalarla, takdirle, büyüme ve
öğrenmeyle, ek sorumluluklarla, güvenle yetki ve otonomiyle ödüllendirdiğinizde şirketinizin elde
edeceği faydalar sizi şaşırtacaktır.
Herhangi bir ödül sisteminin etkinliği iki ana etkeni gerektirir. Birincisi, alıcı ödülü olumlu bir olay
olarak algılamalıdır ve ikincisi ödülün arzu edilen davranış için teşvik edici olması gerekir. Arzu
edilen davranış ise şirketin stratejik hedefleri ile tutarlı olmalıdır. Ödül sisteminin doğru davranışları
desteklemek üzere düzenlenmiş olduğundan emin olmak, girişimci olarak sizin sorumluluğunuzdur.

Püf Noktası
Ödüller rastgele verilirse ve çalışanlar hangi davranışlarının ödüllendirildiği hakkında bilgi sahibi
olamazsa, ödüller yanlış davranışlar için teşvik edici birer unsur olabilir veya hiçbir değerleri olmaz.

İki kısımdan oluşan bu prensibin işinize yaramasını sağlamak için ödülleri çalışanlarınızın bakış
açısından görebilmeniz gerekecektir ve bu da ekibinizle vakit geçirmenizi ve onlar için neyin önemli
olduğunu öğrenmenizi gerektirir. Ödüllerin gerçekten arzu ettiğiniz etkileri sağlayıp sağlamadığını
görmek için ödüllerinizin sonuçlarını gözlemleyin. Sizin ödüllendirme olarak algıladığınız şeyi
çalışanlarınızın aynı şekilde algılamayabileceğini unutmayın. Örneğin çoğu şirket satış elemanları
primlerinin bir kısmını veya tamamını satış gelirlerinin belirli bir yüzdesi olarak hesaplama yoluyla
ödüllendirirler. Bu çoğu durum için başarısı kanıtlanmış bir yaklaşımdır, ancak bazı şirketler—bilhassa
satış elemanlarının müşterilere danışmanlık hizmeti vermelerini isteyenler—dikkatsizce tasarlanan
komisyonların satış elemanlarını danışmanlık rolünden uzaklaştırabildiğini, müşterinin gelecekte satış
elemanına geri dönüş olasılığını azalttığını veya pahalı projelerin ortaya çıkacağını düşünmektedir.
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Yalnızca parasal ödüllere güvenmektense, motivasyon ve üretkenliği arttırmak için aşağıdaki
yaklaşımlardan bazılarını ele almayı deneyin:
Teşekkür edin—İnsanlara çabaları ve ortaya çıkardıkları olumlu sonuçlar için teşekkür edin. Samimi
teşekkürlerin neler yapabileceğini görünce şaşıracaksınız. Hem genel hem özel teşekkürleri göz
önünde bulundurun, fakat çalışanlarınızın tercihlerini de aklınızda bulundurun.
Büyük resmi paylaşın—Çalışanlar işlerinin şirket başarısında ne derece önemli olduğunu
bildiklerinde daha akıllıca çalışarak çalışmaktan daha çok zevk alırlar. Çoğu şirket başarıyı mali
performanslarını çalışanları ile paylaşarak ve onlara bunu nasıl
geliştirebileceklerini göstererek yakalamıştır.

Püf Noktası

En başarılı girişimciler daha hızlı kaybederek
daha iyisini nasıl yapacağını daha önce
öğrenendir.
—Howard Stevenson ve D. E. Gumpert

İnsanlara adil davranın—Dünya adil değildir, fakat insanların çoğu öyle
olmasını umar. İnsanlara adil davranmak herkese saygı duymak, başarılı
performansları ödüllendirmek ve başarısız olanları eleştirmek anlamına
gelir.

Bir ders çıkarma tutumu geliştirin—Kurumunuza liderlik ederken
hatalar yapacaksınızdır, ancak bunlardan ders çıkardığınız sürece sıkıntı
olmayacaktır. Ekip üyeleriniz de hatalar yapacaktır. Hatalarınızı tartışarak ekibiniz için bir rol model
olun. Aslında hatalarla ilgili tartışmaları toplantılarınızın rutin bir kısmı haline getirin. Üzerinde
durulacak husus hatalar değil, gelecekteki uygulamalar için bunlardan ders çıkarmak olacaktır.
Aşağıdaki üç soruyu kendinize sormak, hatalardan ders çıkarma konusunda size yardımcı olacaktır:
• Neyi doğru yaptık?
• Neyi yanlış yaptık?
• Gelecek sefer neyi geliştirebiliriz?
Personel toplantısında ve her proje sonunda bu soruları kullanmak, gerçeklerle arası iyi, başarıyı
takdir etmeye, öğrenmeye ve gelişime hazır bir kurum kültürü oluşturmanızda size yardımcı olacaktır.
Başarıları kutlayın—Şirket büyük bir anlaşma kazandığında, büyük bir projeyi bitirdiğinde veya
önemli bir kilometre taşına ulaştığında herkesi bunu kutlamak üzere bir araya toplayın. Bireyler veya
takımlar başarılı olarak dönüm noktalarına ulaştığında da sonuçlarını takdir edin. İnsanlar başarılı bir
şirketin birer parçası olmak isterler.

Püf Noktası
Çalışanlarınızın yeni şeyleri denemelerine izin vererek bazı riskleri almazsanız, onlar da
motivasyonlarını başka yerlerden elde edecektir.
Sorumlulukları arttırın—İnsanlar iyi performans gösterdiklerinde onlara ilerleme, sorumluluklarını
arttırma fırsatları sunun, karar alma özgürlüğü verin veya bütçede kontrol ettikleri dilimleri arttırın.
Onlara fazla iş vererek onları cezalandırmaktan kaçının –ve herkesin yeni meydan okumaları
ödüllendirme olarak algılayacaklarını zannetmeyin.
Güvenin ve tavsiye isteyin—Diğerlerine onlara güvendiğinizi gösterdiğinizde, bazı şeyleri kendi
inisiyatifleri ile yapmaya başlarlar. Kurumunuz için enerji yaratırlar. Sürekli olarak yaptıklarını kontrol
ettiğinizde ise yalnızca sizin istediklerinizi yapan çalışanlar elde edersiniz.
Güven göstermek önemli şirket kararları için yardım istemek anlamına gelir. Büyük bir Detroit
otomobil üreticisi yönetim yaklaşımını değiştirdiğinde çalışanlardan biri şunu söyledi, ‘’Bu şirket
için yirmi yedi yıldır çalışıyorum ve bu değişimlerden önce tek bir kişi bana ne yapılması gerektiğini
sormadı. Şimdi ise yalnızca ellerimden değil aynı zamanda kafamdan da faydalanıyorlar.’’
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Mikro-yöneticilikten uzak durun— Her karar ve her görevde sürekli olarak bulunma eğiliminden
kaçının. Bir işi yapmak için birden fazla yol olduğunu unutmayın. İş arkadaşlarınızı bir görevi geliştirmek
veya bir sorunu çözmek için değişik yollar deneme yönünde cesaretlendirin. Asla mikro-yöneticilik
yapmayın! Hedefler üzerinde anlaşın ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağını çalışanlarınıza bırakın.
Başarılı girişimciler bir çalışanın hatalı ve patronun haklı olduğunu kanıtlamak için çok fazla enerji
harcamaktansa şunu söyler, ‘’Bu yol işe yaramıyor, başka bir şeyler denemeliyiz’’. Deneyci, ders çıkarıcı
bir tutum tesis etmek erken başarısızlıkları başarıya dönüştürebilir. Coşkulu bir ‘’bunu birlikte hareket
ettiğimiz sürece başarabiliriz’’ tutumu insanları iş yapma yöntemlerini geliştirmek için yeni yollar
aramaya teşvik eder.

Değişime Öncülük Etme
Başarılı girişimciler yalnızca mevcut durumu yönetmezler. Girişimci işletme şartları genellikle değişkendir
–bu iş yapmanın doğasında vardır. Ancak akıllı girişimciler yollarını yalnızca kaos üzerinden bulmazlar.
Nereye gitmek istediklerini belirlerler ve hedefleriyle misyonlarına ulaşmak için gerekli değişiklikleri
destekleyen belirli teknikleri kullanırlar.
Şirketiniz pitbullarla, fillerle ve su aygırlarıyla dolu kapalı bir alandaki küçük köpek olabilir. Çiğnenme
riski ile yüz yüze olabilirsiniz, fakat sizde onlarda olmayan çok önemli bir değer vardır –küçük bir
şirketin değişimi destekleyebilme kabiliyeti.
Değişimin oldukça güç olduğu büyük kurumlar üzerinde avantajınız vardır, çünkü değişimler
sağlamlaştırılmış iş uygulamalarını tehdit eder ve bundan zarar görecek güçlü kişilerin ve bölümlerin
dirençleri ile karşılaşırlar. Büyük şirketlerin etkin bir biçimde çalışmasını sağlayan bu aynı sistemler ani
değişimler gerektiğinde onları sınırlamaktadır.
Büyüyen bir işle uğraşırken değişimin günlük yaşam akışının değişmez bir parçası olduğunu
görürsünüz. Çevikliğinizden ve hızınızdan faydalanın.

Değişim Süreci
Değişim girişimciliğin önemli bir parçası olduğundan, değişim sürecini incelemek harcanan zamana
değecektir. İşiniz büyürken vizyon ve hedeflerinize ulaşma doğrultusunda alacağınız değişim
kararları ekibinizi pek çok yönden etkileyebilir.
Değişim kolay değildir çünkü belirsizlik gibi bir yan ürünü vardır. İnsanlar kararsız olduklarında
tedirgin hale gelebilirler. Değişimlerden başarılı sonuçlar çıkaranlar bunu anlar ve herkesin daha rahat
hissetmesine yardımcı olmak ve onları gerçekleşecek değişimlere hazırlamak için düzenlemeler yaparlar.
Başarılı bir değişim girişiminin başlangıcı ve sonu arasındaki zamanda çalışanlarınız bazı öngörülebilir
aşamalardan geçecektir. Değişim girişiminin başlangıç aşamasında yoldaki değişimleri nasıl
algıladıklarına bağlı olarak güç birlikleri oluştururlar. Bu aşamada daha çok kişi olumlu tutum
sergileyebilir, çünkü değişimlerin gerçek etkileri henüz görünür değildir. Değişimler uygulanırken
ise onları çözümleme konusunda sıkıntı yaşarsınız. Moral ve motivasyon azalabilir ve bu aşamada
ekibinizin karakterinin ne kadar sağlam olduğu sınanacaktır. Değişimlerle gelen küçük başarılar,
işiniz değişimlerle arzu edilen hedeflere ulaşana kadar moral ve
üretkenliği tekrar yerine getirebilir.
Bu grafik başarılı bir değişimin ilerleme aşamalarını
göstermektedir. Bu belirli bir değişim çabasını destekleyen
kişilerin ne kadar gayretli olduğunu gösterir. Kimisi heyecanlı,
kimisi endişeli olduğundan başlangıçtaki gayretin ortalama bir
düzeyde olduğunu görebilirsiniz. Zorluklar her zaman çıkacaktır
ve aşılmaları gerekir. Sonuçta ise başarılı bir değişim günlük
rutinin bir parçası haline gelecektir. Gayret ve heves ancak
büyük çabalar ve başarı göstergeleri sonrasında doruğa ulaşır.
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Çalışanların saha tecrübeleri, işinizin gelişimine ve büyümesine yardımcı olacak değişim fikirleri
için onları en iyi kaynaklardan biri haline getirmektedir. Bu değerli kaynaktan faydalanmanızı
kolaylaştıracak öneriler için s.288’deki Değişim Üzerine Fikir Yürütmeye Yakından Bir Bakış’ı okuyun.
Değişimin Doğası
İşinizde kapsamlı bir değişim sürecini başlatmadan önce değişimin doğası ile ilgili aşağıdaki
konuları göz önünde bulundurun:
•
•
•

Püf Noktası
As the entrepreneur, you have to
give your support to change
efforts, whether you are the
project champion or not. This
means that you need to
communicate your support
widely and regularly, providing
resources and time to
help the effort succeed.

•

•
•

Değişim girişimleri risklidir ve arzulanan sonuçları yaratmayabilir.
Değişim yapmamak da risklidir çünkü rakipleriniz üstünlüğü ele geçirir.
Değişim girişimleri hemen hemen her zaman engellerle karşılaşır. Grafiğin
de gösterdiği gibi başarılı değişim girişimleri dahi zorluklarla yüzleşir.
Bir değişim girişimi ile bağlantılı olan herkes, gelecek zorlukların farkında
olmalı ve bunların üstesinden gelmelidir. Bu yapılmazsa öngörülebilir
moral sorunları değişim çabalarını boşa çıkarabilir.
Değişimden başarılı çıkanlar diğerlerini değişimin doğası hakkında
eğitmelidir.
Değişimden galip çıkanlar kurumun en üst seviyeleri değilse, üst
yönetimden gelecek destek çabaları için oldukça faydalı olacaktır.

İlham Verici Bir Lider Olmak

Değişimden galip çıkmak ve kurumunuzu yeni büyüme aşamalarına taşımak
için yönetim ekibinizin ve çalışanlarınızın sizin izinizden gitmeye istekli olmaları gerekir.
Bunu yapmak için de sizi izinden gitmek isteyecekleri biri olarak görmeleri gerekir. Bu önemli
konuşmalar yapmanız ve asla yanılmayan bir bilgeliye sahip olmanız gerektiği anlamına
gelmez. Bunun anlamı basitçe sağlıklı bir kurum kültürü yaratmak isteyen adil bir insan olmaya
çalışmanız gerektiğidir.
Gayrimenkul sektörünün mantrasının ‘’konum, konum, konum’’ olması gibi, liderlikte de bu
‘’ilişkiler, ilişkiler, ilişkiler’’ dir. İlişkiler sağlıklı bir kurumun temel taşları ve etkili liderliğin temeli
olan dürüstlük, bağlılık ve karşılıklı saygı üzerine kuruludur. Nasıl bir lider olarak algılandığınız
üzerinde düşünmek için aşağıdaki Liderlik Puan Kartını doldurun.

c
1.
2.
3.

4.

Liderlik Puan Kartı

s.269’daki Liderlik Puan Kartı üzerindeki ifadelerle kendinizi derecelendirin.
Çalışanlarınızdan, yüklenicilerinizden, bayilerinizden ve/veya müşterilerinizden s.270’deki
Liderlik Geribildirim Çalışma Sayfasında size puan vermelerini isteyin. Tam gizlilik ve anonimlik
garantisi verin.
Her soruda sonuçlarınızın ortalamasını alarak yeni sonuçları Liderlik Puan Kartının uygun
hücrelerinde derleyin. Diğer bir deyişle Liderlik Geribildirim Çalışma Sayfasını çalışanlarınızdan
dördüne verirseniz ve bunlardan bir 3, bir 4, iki de 5 puan alırsanız, bu sayıları toplayacak ve
cevaplayan kişi sayısına böldükten sonra (3 + 4 + 5 + 5 = 17 ve 17/4=4.25) sonucu Liderlik Puan
Kartı’ndaki uygun hücreye yazacaksınız.
Sizin kendinize verdiğiniz ve diğerlerinin size verdiği ortalama puanlar arasındaki farkları
değerlendirin. Özellikle hangi sorularda farklılıklar görüyorsunuz? Bunları sıralayın.

Bu farklılıkların sebebi sizce nedir?
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5.	Diğerlerinin sizin hakkınızdaki algılarının sürekli ve uzun süreli davranışlarınızdan veya son
zamanlarda gerçekleşen önemli bir olaydan kaynaklanabileceğini dikkate alın. Diğerleri yanlış
algılamış olabilirler, ancak bu onların kim olduğunu değiştirmez. Farklılıkların dikkat çekecek
kadar büyük olduğunu nereden bileceksiniz? Kesin herhangi bir kural olmasa da sizin puanınız
ile diğerlerinin puanlarının ortalaması arasında 0.75’den daha büyük bir sapma var ise, bu
muhtemelen dikkat çeken bir farklılıktır. Örneğin, kendinize 4 puan verdiyseniz, diğerleri de size
3.5 verdiyse burada büyük bir farklılık yoktur. Ancak size 3 puan vermişlerse bu daha iyi incelenmesi gereken bir durum olabilir.
Sonuçlardan çıkardığınız analiz, davranışlarınızda değişiklikler yapmanızı öneriyor mu? Bu
değişiklikler nelerdir ve bunları nasıl uygulayacaksınız?

6.	Sonuçlar ne olursa olsun, kendinizi savunmaya ÇALIŞMAYIN ve intikam veya cezalandırma
arayışına GİRMEYİN. Bu tarz tutumlar diğerlerini gelecekte size geribildirim vermekten vazgeçirecektir, siz de değerli bir bilgi kaynağını kaybetmek istemezsiniz. Yapabileceğiniz en iyi şey tavsiyelerinden ötürü onlara teşekkür etmek ve şirketinize bir bütün olarak faydalı olacak değişiklikler
yapmak olacaktır.

c
-

Liderlik Puan Kartı
1=Kesinlikle Katılmıyor

3=Tarafsız veya bilmiyor

Kendi puanınız
(birini yuvarlak
içine alın)
1.

Sözlerimin hepsini veya çoğunu
tutuyorum

1 2 3 4 5

2.

İnsanlara karşı adil ve saygılıyım

1 2 3 4 5

3.

Kararlar alırken çalışanların sağlık,
güvenlik ve iş-yaşam dengeleri
üzerindeki etkilerini dikkate alıyorum.

1 2 3 4 5

4.

Etrafımdakilere önem verdiğimi açık
bir şekilde gösteriyorum

1 2 3 4 5

5.

Oldukça tutarlı bir kişilik sergiliyorum
ve inişli çıkışlı ruh hallerinden
kaçınıyorum.

1 2 3 4 5

6.

Benim için çalışanlara açık ve net
beklentiler sağlıyorum

7.

Çalıştığım insanlarla düzenli olarak
iletişim içindeyim.

8.

Benimle birlikte çalışanlar yapıcı
eleştirilerini benimle paylaşma
konusunda rahat hissediyorlar.

9.

Diğerlerini dinliyor ve kararları alırken
fikirlerini dikkate alıyorum.

5=Kesinlikle katılıyor
Your
Çalışanlarınızın
Contractors’
verdiği ortalama
Average
puan
Rating

Your
Customers’
Average
Rating

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

10. Söylediklerimi gerçekleştiriyorum
11. Yasal ve etik iş uygulamaları üzerinde
ısrarcıyım.

1 2 3 4 5
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Bu formu çalışanlarınıza, yüklenicilerinize ve müşterilerinize iletin. Tam gizlilik garantisi verin, böylece size
dürüst geribildirimler verme konusunda özgür hissedeceklerdir. Belirli bir geribildirimi size kimin verdiğini
bilemeyeceğiniz bir süreç oluşturun. Bu form aynı zamanda fasttrac.org/resources adresinde de mevcuttur.

c
-

Liderlik Geribildirim Çalışma Sayfası

Lütfen bu anonim anketi doldurun. Liderlik becerilerimi ve işimi geliştirebilmek için içten cevaplarını
bekliyorum.
1=Kesinlikle Katılmıyor

Aşağıdaki noktaları değerlendirin

1. 		 Sözlerini tutuyor veya tutmaya
çalışıyor

1 2 3 4 5

2. 		 İnsanlara adil ve saygılı davranıyor

1 2 3 4 5

3.		 Kararlar alırken çalışanların sağlık,
güvenlik ve iş-yaşam dengeleri
üzerindeki etkilerini dikkate alıyor.

1 2 3 4 5

4. 		 Etrafındakilere önem verdiğini açık
bir şekilde gösteriyor
5. 		 Oldukça tutarlı bir kişilik sergiliyor ve
inişli çıkışlı ruh hallerinden kaçınıyor.
6. 		 Çalışanlar ve diğer ekip üyeleri için
açık beklentiler sunuyor.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

7.		 İş arkadaşlarıyla düzenli iletişim
kuruyor
8. 		 Yapıcı eleştirilerin rahatlıkla
paylaşılabileceği bir ortam sağlıyor.
9. 		 Diğerlerini dinliyor ve karar alırken
fikirlerini dikkate alıyor.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

10. Söylediklerini sürekli yapıyor
11. Yasal ve etik iş uygulamaları üzerinde
ısrarcı bir tutum sergiliyor
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3=Tarafsız veya bilmiyor 5=Kesinlikle katılıyor
Yukarıdaki
puanlama
Lütfen açıklayıcı notlar yazın:
ölçeğine bakın
(birini yuvarlak
içine alın)

1 2 3 4 5
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İşletmenizin Yasal Formunun Değerlendirilmesi
İşletmenizde üstlenmeniz gereken pek çok rolden bir tanesi güvenlik görevlisininkidir.
Şirketinizin güvende olduğunuzdan emin olmanız gerekir—işinize zarar verecek
herhangi bir şeyin girmemesinden ve işinizin değerini düşürecek herhangi bir şeyin
şirket dışına çıkmamasından--. Yasal korumaları ne kadar çok kullanabilirseniz bu görev
o kadar kolay bir hal alır.
İşinizi, varlıklarını ve çalışanlarını korumanın pek çok yolu vardır –en önemlisi işinizi
en uygun yasal çerçeve dahilinde yürütmektir. İşinizi desteklemek için kullandığınız
yasal çerçeve vergi ödemelerinizi, yasal yükümlülüğünüzü ve gelecek yatırımlar için
potansiyeli etkileyebilir.

Kurumsal
Konular
Liderlik
Kültür
Yasal Korunma

Bir girişimci olarak işinizi yapılandırmak için kararlar almanız ve yasal adımlar atmanız gerekmektedir.
Aksi takdirde yasalar bu kararları sizin yerinize verecek ve bunun da istenmeyen sonuçları olacaktır.
İşiniz için şu ana kadar herhangi bir yasal form seçmemiş olsanız dahi, bir yasal form sınırları
çerçevesinde iş yaptığınızı bilmeniz gerekir. Eyalet yasaları genel olarak beyan edilmeyen işletmeleri
şahıs şirketleri veya ortaklıklar olarak görerek sizi borç ve zararlardan kişisel olarak sorumlu
tutmaktadır.
Bu meseleyi görmezden gelmek yerine, bir avukat veya muhasebeye danışarak uygun bir yasal
yapı seçmek için gerekli zamanı ayırın. Eğer bir işletmeyi yürütüyorsanız, şu anda aşağıdaki yasal
çerçevelerden biri dahilinde çalışıyorsunuz
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Şahıs şirketi
Ortaklık
Anonim şirket
S şirketi
Limitet şirket (LLC)
Kar amacı olmayan şirket

Şimdi ise önemli olan soru yasal formunuzun işiniz ve büyüme planınız için uygun olup olmadığıdır.
Bu önemli kararı etkileyen faktörler aşağıda sıralanmıştır. Bunları dikkatle okuyarak mevcut yasal
yapınızı değiştirmek için bir avukat ya da muhasebeci ile görüşüp görüşmemeniz gerektiğini
anlamak için İşletmemin Yasal Formu’nu doldurun.
Yasal Yapı Tercihini Etkileyen Faktörler
İşinizin yasal yapısının seçiminde birçok faktörü göz önünde bulundurmanız gerekir, ancak bu
faktörlerin hepsi her işletme için geçerli değildir. Yine de pek çok kilit nokta çoğu için geçerli olacaktır.
Denetim—Karar alıcı kimdir? Karar alıcı yönetimi denetleyecek, karları kimin alacağını belirleyecek, borç
almaya veya yatırımcı bulmaya karar verecek ve firmasının mali kayıplarından sorumlu olacak yegane
kişidir. Köstebeklere karşı kontrol elde etmeye ilişki daha detaylı bilgiler için s. 289-302’deki İşletme
Menfaatlerini Korumaya Yakından Bir Bakış’ı okuyun.
Vergiler—Vergi yükümlülüğü işletme sahipleri için önemli bir meseledir. Yıllık bazda ödenen vergi
miktarı bir işi yürütebilir veya işe zarar verebilir.
Borçlar—Bazı yasal yapılar kişisel varlıkları işletme borçlarından korumaz. İşlemenizin borçlarını
şahsen ödemek istemiyorsanız kişisel varlıklarınızı koruyacak bir yasal yapı üzerinde düşünün.
Mülkiyetin transfer edilebilirliği—Yasal yapıya bağımlı olarak bir kişinin bir işletmede sahip olduğu
hisseler basitçe bir kağıt parçası değişimiyle tümüyle veya kısmen başka bir hisse sahibine transfer
edilebilir.
İşletmenin yaşam süresi—Tüm işletme türleri kalıcı değildir. Bazı türdeki işletmeler girişimci işi
bıraktığında faaliyetlerini durdurur.
Sermaye artırımı—Şahıs şirketleri ve genel ortaklıklar gibi basit yapılar sermaye artırımı kabiliyetleri
kısıtlı yapılardır.
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Çoğu kez girişimciler tüm bu önemli meselelerle ilgilenirler. Kilit nokta sizin ve işletmenizin
ihtiyaçlarını büyüdükçe en iyi karşılayacak olan yasal yapının tanımlanmasıdır. Bu önemli karar
bir avukat, muhasebeci ve diğer danışmanların görüşleri alınmadan verilmemelidir
İdeal bir dünyada tüm yasal ve vergi sonuçlarını anlayacak bir işletme formunu seçerdiniz.
Ancak gerçekte bu kararı vermek için avukatların ve muhasebecilerin önerilerine güvenmeniz
gerekir. Avukatlar ve muhasebeciler kendi tecrübelerine ve sizin vereceğiniz bilgiye dayalı
olarak pek çok durumu önceden tahmin edebilirler. Yine de işletmenizin yasal formunu seçmek
sizin alacağınız ve bununla yaşayacağınız bir karardır. İşletmemin Yasal Formu’nu kullanarak,
altında faaliyet yürüttüğünüz yapının, üzerinde durduğunuz yukarıda listelenen meseleleri
en iyi şekilde ele alıp almadığını ve işletmenizin strateji ve hedeflerine en uygun form olup
olmadığını kontrol edin.
İşletmenizin yasal yapısı aklınıza sonradan gelen bir şey olamaz. Karlarınız, huzurunuz ve hatta
işiniz doğru yapının kullanılmasına bağlı olabilir. Şirketinizin yasal formunu değerlendirmek için
bir an önce avukatınız ve muhasebeciniz ile görüşme ayarlayın.

c
-

Liderlik Geribildirim Çalışma Sayfası

Mevcut yasal yapının size en uygun yapı olup olmadığına karar vermek için aşağıdaki adımları
kullanın. Daha sonra bir muhasebeci ve bir avukattan yardım alın. Yine de sonuçta bu sizin kararınız
olacaktır. Bilgilendirmeniz gerekmektedir. Adım 1’de kendinizle ve işinizle ilgili şu anda bildiklerinizi baz alarak sorulara mümkün olduğunca dürüst cevaplar verin. Bu cevaplar yasal yapınızı
değerlendirirken sizin için neyin önemli olduğunu düşünmenize yardımcı olacaktır. Burada doğru
veya yanlış cevaplar yoktur, sadece konu hakkındaki fikirleriniz vardır. Daha sonra Adım 2’yi doldururken de Adım 1’deki cevaplarınızı kullanın
Aşağıdaki tabloda Evet, Belki veya Hayır’ı yuvarlak içine alarak soruları cevaplayın.
a.	İşletmenizin yönlendirilmesinde ve alınan kararlar üzerinde denetim
sahibi olmak istiyor musunuz? 		
Evet

Belki

Hayır

b.	Daha büyük getiri potansiyelini dikkate alarak yetkilerinizin bir
kısmından vazgeçmek istiyor musunuz? 		

Belki

Hayır

c.

Evet

Karların nasıl harcandığına –doğrudan size gelip gelmediğine veya
doğrudan hissedarlara gidip gitmediğine veya işletmede tutulduğuna—
dikkat ediyor musunuz? Bu kararın vergi ile ilgili sonuçları olduğunu
aklınızda bulundurun.
Evet

Belki Hayır

d.

İş yapmaktan kaynaklanan borçlar veya zararlar için şahsen yükümlü
olmayı istiyor musunuz?

Belki Hayır

e.

İşinizi başlatmak veya büyümesine yardımcı olmak için dış
kaynaklardan finansman bulmaya ihtiyacınız olacak mı ?

Evet

Belki

f.

Bazı işletme yapı türleri için gerekli olan rapor verme gerekliliklerini yerine
getirmek için zamanınız var mı?
Evet

Belki

g.	İşiniz değiştiğinde veya büyüdüğünde işletme yapısını değiştirme
esnekliğine ihtiyaç duyacak mısınız? 		

Evet

Evet

h.	İşletmenizin ölümünüzden veya başka bir hisse sahibinin ölümünden
sonra ayakta kalıp kalmaması sizin için önemli mi? 		
Evet
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Belki
Belki

Hayır
Hayır
Hayır

i.

Kar marjlarınız çok mu ince olacak yoksa vergi meselelerinin seçeceğiniz
işletme yapısını belirlemesine sebep olacak kadar yüksek mi olacak? Evet

Belki

j.

İşletmeniz kar amacı olmayan bir kurum olarak sınıflandırılabilir mi?

Belki

Evet

Hayır

Hayır
Hayır
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İşletmemin Yasal Formu devamı

Adım 2 Yukarıda Adım 1’deki soruları baz alarak aşağıdaki Yasal Yapıları Kıyaslama Tablosundaki
hücrelerden menfaatlerinizi en iyi yansıtanları yuvarlak içine alın.
Yasal Yapıları Kıyaslama Tablosu
Şahıs Şirketi

Ortaklık

Limited (Sınırlı
Sorumluluk)
Şirket

a. İşletme denetimi
bende mi?

Evet
Yetkiler Sizde.

Yalnızca ortaklık
payınız %50’den
büyükse.

Yalnızca ortaklık
payınız %50’den
büyükse

Yalnızca ortaklık
payınız %50’den
büyükse

Yalnızca ortaklık
payınız %50’den
büyükse

Yalnızca yönetim
kurulundaki oyların
çoğunluğunu
kontrol ediyorsanız

b. Karlar ne oluyor
?

Karlar sizin.

Karlar ortaklık
sözleşmesine göre
siz ve ortak(lar)ınız
arasında bölünür.

Karlar işletme
sözleşmenizde
belirtilen şekilde
dağıtılır.

Karlar doğrudan
maliklere gider.,
sahip olan hisselerin
yüzdelerine göre
dağıtılır.

Karlar şirkete aittir
ve hissedarlara
temettü şeklinde
dağıtılabilir.

Karlar tutulmalıdır.
Bu bağlamda
herhangi bir kar
yoktur.

Evet. İşletme
için sınırsız
yükümlülüğünüz
var.

Evet. Siz ve
ortak(lar)ınız sınırsız
kişisel yükümlülük
sahibidir.

Yükümlülüğünüz
işletmeye
yatırdığınız
varlıklarla sınırlıdır.

Hayır.

Hayır.

Biraz.
Para üyelerden
toplanabilir.

Evet. Bu yapıyı
e. Başlangıç
yapmak ve yasal kullanmak nispeten
kolay.
gereklilikleri
düzenli bir
biçimde yerine
getirmek
nispeten kolay
ve ucuz mu?

Evet. Bu yapıyı
kullanmak
nispeten kolaydır,
fakat bir avukat
tarafından bir
ortaklık sözleşmesi
hazırlanmalıdır.

Limitet şirketler en
kolay ve en ucuz
işletme yapıları
arasındadır, yine de
işletim sözleşmeleri
ile birlikte sermaye
toplama eyaletten
eyalete değişir.

Evet. Ancak
mevcut formu iptal
etmenizi ve diğerini
başlatmanızı
gerektiriyor.

Evet. Ancak
mevcut formu iptal
etmenizi ve diğerini
başlatmanızı
gerektiriyor.

Hayır. Limitet
şirketten başka
bir yapıya
dönüştürmek
oldukça zordur.

Hayır. Anonim bir
yapıdan anonim
olmayan bir şirket
yapısına geçiş
zordur.

Hayır. Anonim bir
yapıdan anonim
olmayan bir şirket
yapısına geçiş
zordur.

Hayır. Kar amaçsız
bir yapıdan kar
amacı olan bir
yapıya geçiş zordur.

g. Maliklerden biri
ölürse ne olur?

Öldüğünüzde
işletmenizin
faaliyetleri durur.

Ortaklık
sözleşmesinde aksi
belirtilmedikçe
ortaklıklar ölür.

Sözleşme veya oyla
kararlaştırıldığı
sürece Limitet
şirketler
faaliyetlerine
devam edebilir.

Şirketler bir
hisse sahibinin
ölümünden sonra
da devam eder.
Çifte vergi yoktur.

Şirketler bir
hisse sahibinin
ölümünden sonra
da devam eder.

Kar amacı
olmayan şirketler
maliklerden birinin
ölümünden sonra
da devam eder.

h. Hangi vergi
avantaj ve
dezavantajları
bulunuyor?
exist?

Vergiler kolaydır.
Daha az gider
kesintisine olanak
sağlar.

Vergiler oldukça
kolaydır. Daha az
gider kesintisine
olanak sağlar.

Çifte vergi yoktur.
Daha az gider
kesintisine olanak
sağlar.

Daha az gider
kesintisine olanak
sağlar.

Çifte vergi
dezavantajı vardır.
Daha fazla vergi
kesintisine yol açar.

Vergi yoktur, yine
de bilgilendirici geri
dönüşleri kayda
geçirmesi gerekir.

c. Mali
yükümlülüklerd
sorumlu
muyum?
d. Paranın
toplanması
nispeten kolay
mı?

f. İşletmenin
yasal yapısını
kolaylıkla
değiştirebilir
miyim?

S Tipi Şirket

C Tipi Şirket

Doğrudan değil.
Doğrudan değil.
Yükümlülük
Yükümlülük
genellikle işletme
genellikle işletme
varlıkları ile sınırlıdır. varlıkları ile sınırlıdır.
Evet. Para
toplanması daha
kolaydır.

Evet. Para
toplanması daha
kolaydır.

Daha zor.
Daha zor.
Şirketler zamana
Şirketler zamana
yatırım ve yasal
yatırım ve yasal
yükümlülükleri
yükümlülükleri
başlatmak ve yerine başlatmak ve yerine
getirmek için para
getirmek için para
gerektirir.
gerektirir.

Kar Amacı
Gütmeyen Şirket

Doğrudan değil.
Yükümlülük
genellikle işletme
varlıkları ile
sınırlıdır.
Onay alınırsa bu
kurumlar vergiden
düşülebilir bağışlar
alabilirler.
Daha zor.
Şirketler zamana
yatırım ve para
ister, ayrıca IRS
onayı karmaşık bir
süreçtir.

Adım 3 Hangi yapının işletmeniz için en olumlu etkiyi getireceğini belirlemek için tabloda yuvarlak içine aldığınız hücreleri değerlendirin. Bu bilgiyi değerlendirmesi için güvenilir bir danışmana
götürün.
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Özet
Bu modülün amacı kurumunuz içindeki rolünüzün stratejik önemini görmenizi sağlamaktır –
liderlik etme, bir kültür oluşturma, değişim yapma ve koruma. Büyüyen bir işletmede her şeyi
kendi başınıza yapamazsınız. Başarılı olmak için güçlü bir yönetim ekibi geliştirmeniz gerekir.
Bir lider olarak karar ve eylemleriniz kurumunuzun hedeflerine ulaşmasında veya yetersiz
kalmasında belirleyici unsur olacaktır.
Hatırlanması Gerekenler
• Yönetim ekibiniz işletmeye yeni beceri ve
yetkinlikler kazandırabilir.
•

İşiniz büyüdükçe rolünüz de değişecektir.

•

Bir girişimci lider olarak en önemli işlerinizden
biri kurumu sağlıklı güçlü ve hedefe odaklı
tutmaktır.

•

Liderliğiniz kurum kültürünüzün atmosferini
belirler.

•

Değişimin doğasını anlayabilir ve değişim
projelerinden galip çıkması için kurumunuzu
harekete geçirebilirsiniz.

•

Yasal yapınız işletmenizin hedeflerine
ulaşmasını kolaylaştırabilir veya engelleyebilir.

Modül 8 Büyüme İçin Faaliyetleri Yönetme’de günlük işletme faaliyetlerini ve süreçlerle ölçümleri
işletmenizin performansını geliştirmek için nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz.
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Faaliyet 7a: Değişime Yaklaşım

Değişimin yönetim ekibinize sunulmasına ilişkin yaklaşımlar üzerinde çalışın.

Talimatlar
Her bir senaryoyu okuyun ve grup tartışmasındaki soruları cevaplamaya hazırlıklı olun. Bu
soruların birden fazla iyi cevabı olabilir. En iyisi olduğunu düşündüğünüz tek bir cevabı seçin.
Her bir cevabın faydalarını kıyaslayarak ve aralarındaki farka bakarak yönetim eğilimlerinizle ilgili
bazı şeyleri keşfedeceksiniz.
Senaryo 1: Kurumsal Kültür
Yönetim ekibinizin tavsiyesini aldıktan sonra daha çok sorumluluğu ve yüksek performans
standartlarını teşvik etme yönünde şirketinizin kültürünü değiştirme kararı aldınız. Yönetim ekibinizin
bazı üyeleri Bu kararı destekliyorlar, çünkü tüm çalışanların son derece üretken ve etkin olmalarını
istiyorlar. Diğerleri ise şirketinizdeki sıcak ve aile benzeri ortamın kaybolmasından korkuyorlar. Daha
fazla sorumluluk duygusu yaratmak için ne yapmanız gerekir?
a. Değişim için gönülsüz olan yönetim ekibi üyelerine değişim yönünde telkinlerde bulunun.
b. Değişim için gönülsüz olan yönetim ekibi üyelerini değiştirin.
c.

Tüm çalışanları daha fazla sorumluluğun gerekeceğinden haberdar edin ve bu durumun niçin kritik
olduğunu bilmelerini sağlayın.

d. Her çalışanın sorumlu tutulacağı belirli hedefleri içerecek şekilde tüm iş tanımlarını yeniden yazın.

En iyi tek cevap hangisi?

Neden?

Senaryo 2: Stratejik Planlama
İşletmeniz çılgınca büyüyor ve bu büyüme ile birlikte yeni personel ve yönetim ekibi
ihtiyaçlarının nasıl değişmiş olabileceğini değerlendirmeniz gerekiyor. Bu süreci ele almak için
en iyi yol aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Büyümenin kurumunuz içinde farklı yetenek gruplarına olan ihtiyacı nasıl etkilediğini analiz edin ve
hangi yapısal ve istihdam değişikliklerinin yapılması gerektiğine karar verin.

b. Mevcut organizasyonu araştırması, kurumsal ve istihdam değişiklikleri üzerine tavsiyelerde bulunması
için bir danışman tutun.
c.

Yönetim ekibinizle işiniz için mevcut ve öngörülen büyüme hakkında bilgi paylaşımında bulunun ve
onları büyümeyi gerçekleştirmek için Yönetim ve Organizasyon Planını geliştirme sürecine dahil edin.

d. Yönetim ekibinizin bir veya iki kilit üyesiyle öngörülen büyüme hedeflerine ulaşmak için bir Yönetim ve
Organizasyon Planı geliştirmek adına görüşün.

En iyi tek cevap hangisi?

Neden?
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Faaliyet 7a: Değişime Yaklaşım devamı

Senaryo 3: Değişim Teşebbüslerini Yönetme
Döner kalıplama yöntemi ile kayık ve kano imalatı üzerine başarılı bir işletmeniz var, fakat
büyümenin gerekli olduğu sonucuna vardınız. Yelkenli pazarına genişlemenin uzun vadede iyi
getirileri olacağından eminsiniz, ancak finansman bulmanız şu an için zor. Rakamlar üzerinde
kafa yorarak prototipi ve imalat düzeneğini finanse edebileceğiniz sonucuna vardınız, fakat
konseptin kendini biraz da olsa kanıtlamasını beklemeden ilave işçilik maliyetlerinin altına girme
konusunda tereddütleriniz var. Ne şekilde hareket etmelisiniz?
a. Kalıp müdürünüze prototip geliştirme projesini yönetme görevini verin. Gerekli durumlarda
dışarıdan uzman desteği için kaynak ayırın.
b. Prototip geliştirme projesini yönetmesi için dışarıdan bir yelkenli tasarım uzmanı tutun (yüklenici
olarak).
c.

Prototip geliştirme projesini yönetmesi için dışarıdan bir yelkenli tasarım uzmanını işe alın.(tam
zamanlı çalışan olarak).

d. Prototip geliştirme projesini kendiniz yönetin. Dışarıdan uzman desteğini yalnızca gerekli
durumlarda alın.

En iyi tek cevap hangisi?

Neden?

Senaryo 4: İnsan Kaynakları Planlaması
Yönetim ekibinizle birlikte yeni bir iş planı üzerinde çalışıyorsunuz, çünkü orijinal planınız
geçerliliğini yitirmiş ve coğrafi sınırlarınızı Avrupa ve Güney Amerika’ya genişletmek
istiyorsunuz. Sıfırdan başlamaya karar verdiniz, fakat personel hakkında düşünürken
tıkanıyorsunuz. Yönetim ve insan kaynakları uygulamalarınızı nasıl belirleyeceğinizi düşünürken
yapmanız gereken yüksek öncelikli ilk şey nedir?
a. Planınızın ana hatlarını belirlemesi için bir avukat veya insan kaynakları uzmanının yardımına
başvurmak.
b. Kurumun tüm karar almalarda yol gösterici prensipler olarak kullanmasını istediğiniz değerleri ana
hatlarıyla belirlemek.
c.

Küresel düzeydeki isteklerinizin istihdam ve danışmanlık ihtiyaçlarınızı ne şekilde etkileyeceğini ele
almak.

d. Yönetim ekibinizden kendi yöneticiliğinizle ilgili güçlü ve zayıf yönleriniz hakkında geribildirim
almak.

En iyi tek cevap hangisi?

Neden?
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Eylem Adımı7.1: İş Tanımlarını Oluşturmak

Belirli sorumlulukları tanımlayın ve bunlar üzerinde harcanacak zamanı girişimci ve yönetim
ekibine dağıtın

Talimatlar
Aşağıdakini okuyun ve adımları tamamlayın. Bu Eylem Adımının getirisi, girişimci ve kilit
çalışanlar için yapılacak iş tanımlarına dahil edilebilecek olan bilgilerdir.
Bir iş tanımı bir işin en önemli özelliklerinin bir özetidir ve bu yapılan işin genel doğasını
(görev ve sorumluluklar) ve düzeyini (beceri, çaba, sorumluluk ve çalışma şartları) içerir. Bu
bazen iş özelliklerini ve işin yetkin bir şekilde icra edilmesi için gerekli personel vasıflarını
içerir. İyi oluşturulmuş bir iş tanımı bu pozisyonu dolduracak herhangi bir bireye değil, işin
kendisine odaklanmalı ve onu açıklamalıdır.
İş tanımı her farklı iş için amaç ve hedef anlayışlarının net bir şekilde tanımlanması ile
başlar. Örneğin İnsan Kaynakları Müdürünü ele alalım. Bu pozisyonun amacı en nitelikli
çalışanları firmaya çekmek ve onları en uygun oldukları işlerle eşleştirmektir. İkinci bir amaç
çalışanların becerilerini etkin bir şekilde kullanma, bu becerilerin geliştirilmesi için eğitim
uygulamaları sağlama ve çalışanların çalışma şartlarından ve işlerinden memnun kalmaları
için gerekli adımları atmaktır.
Her pozisyondaki bir kişinin çalışma kapsamına düzinelerce sorumluluk dahil edilebilir, bu
yüzden yazılı bir iş tanımı ekibin bu üyesi için kendi rolünü anlaması açısından önemlidir. İş
tanımını şu şekilde başlayabilir:
On Demand Technologies, Inc.
İnsan Kaynakları Müdürü
İş Tanımı
Genel müdürün istediği durumlarda yeni personel adaylarını bulur, onlarla görüşür
ve işe alır. Yeni personelin oryantasyonunu yaptırır.
Sosyal yardımlar, çalışma saatleri, seyahat ve hastalık politikaları üzerine aşağıdaki
soruları cevaplayın.
Üst yönetimin oluşturduğu politikalara, prosedürlere ve yasal gerekliliklere
uygunluğa özen gösterin.
Bir iş tanımından girişimci dahi faydalanabilir. Zamanınızı nerede harcıyorsunuz? Her gün neler
yapıyorsunuz? Bir görev üzerinde gereğinden fazla zaman mı harcanıyor? Başkasına yapması için
yetki verdiğiniz işi siz de mi yapıyorsunuz? Yaptıklarınızdan bazılarını başkalarının mı yapması
gerekiyor?
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Eylem Adımı 7.1: İş Tanımlarını Oluşturmak devamı

A. CEO pozisyonunun amaç ve hedefleri üzerinde fikir yürütün.
B. Fikir yürütme görevleri. Her gün tam olarak ne yaptığınızı kayıt altına almak için dizin
kartlarını kullanın. Her faaliyet için bir kart oluşturun. Örneğin:

Postaları okuma

Satış raporlarını gözden geçirme

C. Geribildirim alın. Diğer grup üyelerinin önerdiği öğeler için kartlar ekleyerek, görevlerinizi
değerlendirmek ve tartışmak için küçük gruplarınızı kullanın.
D. Kartları kategorilere ayırın ve genel bir tanım oluşturun. Her kategoriye ait faaliyetlerin
genel tanımları için farklı bir kart veya mürekkep kullanın. Örneğin:
Yönetim ekibi ile
iletişim

Satış Müdürü Jim ile
konuşma

Satışlarla ilgili
e-postaları okuma ve
yanıtlama

Satış raporlarını
gözden geçirme
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Eylem Adımı 7.1: İş Tanımlarını Oluşturma devamı

E. Görevleri zamanla ilişkilendirin. Kategori başlıklarını sol sütuna kaydedin. Her hafta
için zamanın yüzde kaçlık bir diliminin bu faaliyetlerin her birinde kullanılması gerektiğini
belirleyin. Sorumluluk ve görevleri gözden geçirirken, bunları paylaştırma işinizi
kolaylaştıracak aklınıza gelen herhangi bir uygulamayı kaydedin.
		
Genel Tanım

Tercih Edilen Zaman Tehsisi
(40 saar üzerinden yüzde)

Atılacak Adım
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Eylem Adımı 7.2: Yönetim ve Organizasyon Planını Hazırlamak

İşletmemin başarıya ulaşmak için gerekli yönetim uzmanlığına sahip olup olmadığını belirle.

Talimatlar
İşletmeniz için Yönetim ve Organizasyon Planını doldurun ve yönetim ile işe alma
uygulamalarınızda uygulamak istediğiniz herhangi bir değişikliği dahil edin. Bu
değişimlerin iş stratejinize nasıl uyduğunu özellikle belirtin.

c
c
BUSINESS

PLAN

A. İş planlama şablonunu kullanın. Bu eylem adımı için Eylem Adımı 3.2 İdari
Özetimi Yaz’da başladığınız İş Plan Şablonu belgesini kullanacaksınız. Şablonda Yönetim ve
Organizasyon Planına gidin ve bilgilerinizi girin

Şablonun her bir kısmı yazılırken basılmayacak olan gizli metinle yazılmış soru ve başlıkları
içerir. Sonuç olarak cevaplarınızın sorular da içermesi gerekecektir. Bu sorular her bir başlığın
altına gireceğiniz bilginin türünü göz önünde bulundurmanızı isteyecektir. Sorular kolay erişim
açısında aşağıda da verilmiştir. Sizinle ilgili olan tüm soruları cevaplayın.
B.

Aşağıdaki soruları ve ifadeleri cevaplayın. Yanıtlarınızı tam cümle ve paragraflara çevirerek
Yönetim ve Organizasyon Planınızın ilk taslağını doldurun. Bir soruya tam olarak yanıt
veremediğinizde verebildiğiniz en iyi cevabı verin veya daha fazla araştırma yaparak sonraki
bölümlerde cevabı belirlemek üzere not düşün.

Yönetim ve Organizasyon Planı Soruları
Yönetim Ekibi
Girişimcinin rolü nedir?
Kilit yönetim personeli kimlerdir ve iş tanımları ile önceki tecrübeleri nelerdir? Tüm işlevleri siz
yürütüyor olsanız dahi, koruyacağınız veya değiştireceğiniz tüm yönetim işlevlerini tanımlayın.
Yönetim ekibinde değişiklikler planlanıyorsa, gelecek yönetim pozisyonları için hangi deneyim ve
nitelikler isteniyor? Bu pozisyonlar ne zaman ve nasıl doldurulacak? Siz ve yönetim ekibiniz bir
bütün olarak gerekli yeterlilik ve deneyime sahip değilseniz, bu eksikliklerin bir yönetim kurulu,
danışmanlar kurulu, yükleniciler, avukatlar, uzmanlar, muhasebeciler veya dışarıdan gelecek başka
desteklerle nasıl giderileceğini açıklayın.
Tazminat ve Mülkiyet
Girişimci ve yönetim ekibi için tazminat paketi nedir?
Maaşları, faydaları ve primleri nedir?
İşletmenin ne kadarlık bir dilimi girişimciye ve yönetim ekibine aittir?
Herhangi bir teminat veya hisse seçeneğini dahil edin.
Yönetim Kurulu/Danışmanlar Kurulu
Yönetim Kurulu ve Danışmanlar Kurulu’nda kimler hizmet verecek? (İsimleri, tazminat ve şirket
içindeki herhangi mülkiyeti yazın)
İşletme ile ilgili nitelikler nelerdir?
Altyapı
Muhasebeciler, avukatlar veya uzmanlar gibi kilit dış danışmanlar kimler ve hizmetleri karşılığı ne
veriliyor?
Hangi uzmanlıkları sağlayacaklar? (Stratejik ortaklıkları, bilgisayar teknolojisini, pazarlamayı,
yönetimi ve ürün veya hizmet konularındaki uzmanları dahil edin)
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Eylem Adımı 7.2: Yönetim ve Organizasyon Planımı Hazırla devamı

Sözleşmeler ve Acentelik Anlaşmaları
Şirketin yönetim sözleşmeleri, bitmemiş anlaşmaları, acentelik veya diğer
sözleşmeli anlaşmaları neler?

c
c

BUSINESS
İşe Alım ve Çalışanların Seçilmesi
İşiniz için kendini motive edebilen insanları bulmaya ve işe almaya yönelik
planınız nedir?
Gerekli nitelikler, yerine getirilecek görevler ve takip edilecek mülakat ve işe alım prensipleri
nelerdir?

PLAN

Çalışan için Ödül ve Teşvik Planı
Personel ödülleri ve teşvikleri için kullanılan sistemler hangileri?
Teşvik planı ne? (Özel teşekkür ödüllerini, birikmiş ödülleri, primleri, hisse seçeneklerini, kar
paylaşımını, ertelenmiş tazminatları, komisyonları, ekip çalışmasını ve esnek çalışma saatlerini dahil
edin.)
İletişim ve Değişim
İşletmenizin temel değerlerini, beklentilerini ve değişim girişimlerini nasıl ileteceksiniz?
İşletmenizde iletişim netliğini nasıl sağlayacaksınız?
Örgütlenme
Yasal örgütlenme formunuz nedir?
Şirket nasıl örgütlenmiştir? (Örgütlenme tablolarını dahil edin.)
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Eylem Adımı 7.3: Yönetim ve Organizasyon
Mali Tahminlerine Son Şeklini Vermek

Şirketinizin yönetim ve kurumsal faaliyetleri ile ilgili mali tahminleri sonlandırın.

Talimatlar

Eylem Adımı 4.2’de planlama süreci boyunca mali bilgilerinizi derlemek üzere
bir ön bütçe hazırlamak için Mali Şablonu kullandınız. Eylem Adımı 5.3 ve Eylem
Adımı 6.7’yi kullanarak bu mali bilgileri güncellediniz. Bu eylem adımı Yönetim ve
Organizasyon Planınızla ilgili maliyetleri de yansıtması açısından bütçenizi tekrar
güncellemenize yardımcı olacaktır.

c
FINANCIAL

TEMPLATE

A. Ön bütçenizi gözden geçirin. En son rakamlarınıza göz atmak için, Çalışma Sayfası
sekmesinden veya Yazdırma Seçenekleri sekmesinden aşağıdaki çalışma sayfalarını yazdırın:

B.

•

Envanter Çalışma Sayfası (ürün satan şirketler için)

•

İşletme Giderleri Çalışma Sayfası

•

Sermaye Bütçesi Çalışma Sayfası

Yönetim Planınız ile bağlantılı rakamları analiz edin. Her tahmin şirketin kendi geçmiş mali
tablolarından veya dış kaynaklardan toplanan bulguları yansıtmalıdır. Şirketinizin Yönetim ve
Organizasyon Planı ile ilişkili muhtemel maliyetlerin aşağıdaki listesine bakın.

Listeyi gözden geçirirken kendi rakamlarınızın analizini yapın. İlgili her maliyet kalemini dahil
etmiş misiniz? Öngörülen maliyetler güvenilir kaynaklardan gelen yeterli araştırmalar tarafından
destekleniyor mu? Bu soruların her ikisine de evet cevabını verebiliyorsanız veya maliyet işiniz
için geçerli değilse aşağıdaki kutucuklara bir onay işareti koyun. Onay işareti almayan kalemler
için, bu rakamın son bütçenizde daha kesin bir şekilde temsil edilebilmesi adına gerekli olabilecek
değişiklikleri belirlemek için daha fazla kaynaktan araştırma yapın.
Unutmayın:
Mali şablon işletmeniz için öngörülen tüm maliyetleri üç ana çalışma sayfasında içerir –Envanter,
İşletme Giderleri ve Sermaye Bütçesi. Belirli herhangi bir çalışma sayfası yönetim maliyetlerini
listelemez. Bu yüzden her çalışma sayfasındaki kategoriler yönetimle ilgili rakamları ve pazarlama
gibi iş yapma ile ilgili diğer maliyetleri içerebilir. Örneğin, Telefon Giderleri telefon sisteminin temel
giderleri yanında ücretsiz aramalı satış giderlerini ve pazarlama hattını da kapsayabilir.
Üretim giderleriniz varsa, üretim ile ilgili doğrudan giderler üretim müdürünün maaşı da dahil olmak
üzere Envanter Çalışma Sayfasına girilir. Bu maaş giderinin yalnızca Envanter Çalışma Sayfasına
girilmesine dikkat edin, İşletme Giderleri Çalışma Sayfasında ikinci bir giriş yapmaktan kaçının.
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Eylem Adımı 7.3: Yönetim ve Organizasyon
Mali Tahminlerine Son Şeklini Vermek devamı

Envanter Çalışma Sayfası


Bordro Giderleri – Maaşlar, ücretler ve üretim müdürünün bordro
giderleri



Alt Sözleşme – İşletme dışındakiler tarafından yürütülen işlerin maliyeti

c
FINANCIAL

TEMPLATE

İşletme Giderleri Çalışma Sayfası


Lisanslar & Ücretler – Kuruluş başvurularını ve yönetmeliklere uyumu içerir



Öğünler & Eğlence – Yönetim kurulu, danışmanlar kurulu ve zaferlerin kutlanması



Muhtelif – Toplantı yeri kiralama ve yönetim kurulu, danışmanlar kurulu veya yönetici ekip
toplantıları için destek personeli.



Dış Hizmetler – Pazarlama, insan kaynakları, risk yönetimi, satış temsilcileri, distribütörler,
mühendislik ve tasarım, ithalat/ihracat aracıları



Bordro Giderleri – Ek yönetim ekibi üyeleri için



Uzman ücretleri – Avukat ve muhasebecilerden gerektiğinden alınan sürekli danışmanlık
hizmetleri için.



Seyahat –Yönetim ekibi, yönetim kurulu, danışmanlar kurulu üyeleri için.

Sermaye Bütçesi Çalışma Sayfası
Yeni yönetim ekibi üyeleri ile bağlantılı maliyetler aşağıdaki kategoriler şeklindedir:

C.



Bilgisayar ekipmanı – Yönetim üyeleri için



Demirbaşlar – Masalar, sandalyeler, dosya dolapları, bekleme odası, vitrinler, kitaplıklar ve
diğer mobilyalar.

Uygun değişiklikleri yapma. Mali Şablondaki Yönetim ve Organizasyon Planınız için öngörülen
maliyetlerin daha doğru yansıtılması açısından, mevcut yeni bilgilere dayanarak, Envanter,
İşletme Giderleri veya Sermaye Bütçesi Çalışma Sayfalarına yapılan değişiklikleri girin.
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Uzmanların ve Yüklenicilerin Kullanılmasına Yakından Bir Bakış
Büyük bir şirket normalde personel dahilinde farklı birçok uzmanı bulundururken, bir girişimci için
birçok uzman bulundurmak ciddi bir lükstür. Başarılı girişimciler özellikle büyümenin ilk aşamalarında
altyapıları konusunda dış kaynaklara güvenirler. Bu uygulama, zaman ve para açısından, tüm işi
yapması için çok sayıda personel çalıştırmaktan daha uygun olabilir.
Girişimciler bu altyapıyı etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmelidir. Başarılı girişimci sürekli olarak iş
dünyasındaki diğer insanlarla iletişim ağları kurmak için çalışır. Büyük şehirlerde konumlu olanlar
kaynakları tanımlamada ve rekabetçi fiyatlar bulmada daha şanslı olacaklardır. Nüfusu az olan
bölgelerde konumlu girişimcilerin seçenekleri daha az olabilir. Bu durumda girişimcinin kaynakların
iyi bir şekilde kullanılması için ek vakit harcaması gerekecektir.
Dış kaynaklı uzmanları, yüklenicilere veya danışmanlara ihtiyacınız olup olmadığını ayırt etmek için
aşağıdaki ifadeleri ve soruları göz önünde bulundurun

c
-

Dış Kaynaklı Uzman, Yüklenici veya Danışman İhtiyacı

Adım 1 Aşağıdakilerden bir veya birkaçı doğru ise dış kaynaklı uzmanlara, yüklenicilere veya
danışmanlara ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz
Genel Hususlar

Her soru için bir cevabı yuvarlak içine alın

1.	Yakalayamayacağım fırsatlar veya çözemeyeceğim sorunlar var, çünkü organizasyonumda bunlar için
gerekli uzmanlıklar yok.
Doğru
Yanlış
2.

Yapılamayan küçük ve kolayca yönetilebilen görevler çok fazla çaba veya maliyet gerektirmeden dış
kaynaklara verilebilir.
Doğru
Yanlış

3.

Ekibim aşırı çalışıyor, sinirleri gergin ve bir molaya ihtiyaçları var.

4.

Çalışanlarımın ve benim mevcut iş uygulamaları ve teknolojilere alternatiflerimiz olduğundan emin olmak
için uzman desteğine ihtiyacım var.
Doğru
Yanlış

Doğru

Yanlış

5.	Ekibimin özel iş kabiliyetleri kazanabilmek için dışarıdan geçici akıl hocası/eğitmen olarak getirilebilecek bir
uzmanın yardımına ihtiyacı var.
Doğru
Yanlış
6.	Şirketimin yeni fırsatlardan faydalanabilmek veya rakiplerden geri kalmamak için temel yetkinliklerine hızlı
bir şekilde odaklanması gerekiyor.
Doğru
Yanlış
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Uzmanların ve Yüklenicilerin Kullanılmasına Yakından Bir Bakış devamı

c
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Dış Kaynaklı Uzman, Yüklenici veya Danışman İhtiyacı devamı

				
7.

Eğitim – Ekibimin dışarıdan resmi uzman eğitimi alması gerekiyor mu? Liderlik eğitiminin yöneticilerime
faydası olur mu? Başka ne tür eğitimler üretkenliği arttırır? Resmi bir eğitim ihtiyaçları değerlendirmesinin
şirketime faydası olur mu?
Evet
Hayır

8.

 uhasebe –Muhasebe sistemimin güncellenmesi veya geliştirilmesi gerekiyor mu
M
Dışarıdan uzman yardımı getirmenin faydası olur mu?
Muhasebe işlevini dış kaynaklara vermek daha mı iyi olur?
Evet

Hayır

 azarlama ve Halkla İlişkiler – Pazarlama veya halkla ilişkiler firmalarını veya
P
uzmanlarını kullanarak halkla ilişkiler ve pazarlama fırsatlarından daha çok
yararlanabilir miyim?

Evet

Hayır

10. İ nternet Sitesi – İnternet sitem şirketimin bilgileri daha kolay güncelleyebileceği
ve sunabileceği şekilde geliştirilebilir mi? Sitem müşterilerime aradıkları bilgiyi daha
kolay bulmalarına yardımcı olacak şekilde yeniden tasarlanabilir mi? Ürünlerimi ve
hizmetlerimi online satabilmek için yeni işlevler ekleyebilir miyim? İnsanları
siteme yönlendirmede kullandığım yöntemleri geliştirebilir miyim?
Evet

Hayır

11. Bilgi Teknolojisi – Teknoloji altyapım güvenilir ve güncel mi? Geliştirme yönünde
değerlendirilebilir mi, ya da daha iyi bir dış sağlayıcıya verilebilir mi?
Evet

Hayır

12. İ malat – İmalat uygulamalarım verimli, düşük maliyetli, güvenilir ve esnek mi?
Daha verimli yollar bulmak ve kaliteyi geliştirmek için bir uzman yardımı faydalı olur
mu?
Evet

Hayır

13. İnsan Kaynakları – İnsan kaynakları uygulamalarım yasal ve etkili mi?
Düzenlemelere uygunluktan emin olmak ve çalışan üretkenlik/memnuniyetini arttırmak
için bir insan kaynakları uzmanına başvurmak faydalı olur mu?
Evet

Hayır

9.

Adım 2 Yukarıdaki ifadeleri ve soruları gözden geçirdikten sonra dışarıdan sözleşmeli yardım almak
için kullanabileceğiniz bazı eylem planlarını yazın. Eylem planları üzerinde fikir ürettikten sonra süreci
geliştirmek için aşağıdakileri okumaya devam edin.
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Uzmanları ve Yüklenicileri Kullanmaya Yakından Bir Bakış devamı
İşletme içi yöneticileri ve personeli işe alırken olduğu gibi dış desteğin kullanılması da dikkatli
planlama ve tercihleri gerektirir. Başlarda bu gibi kararlar süreci iyi bilmeme ve sağlanabilecek bilgi
türü yüzünden sizi zorlayabilir. Zamanla ihtiyaçlarınızı ve hizmet sağlayıcıların yetkinliklerini daha iyi
nasıl değerlendirebileceğinizi öğrenebilirsiniz.
Uzmanları ve Yüklenicileri Seçme—S.287’deki çalışma sayfası dış yardımı araştırırken en önemli
meselelerden bazılarını ele almanızı sağlayacaktır. Çalışma sayfasının kopyalarını hazırlayarak size
hizmet sağlayan her uzmanın değerlendirilmesinde kullanabilirsiniz.
Bir uzman veya yüklenici seçmeden önce işi yapacak insanları desteklemek açısından bütçenizi, iş
kapsamınızı, zaman sınırlamasını, başarı kriterlerini ve mevcut diğer kaynaklarınızı –bilgisayar veya
çalışma alanı gibi—belirleyin. Uzman ve yüklenicilerin yaptıkları işlerin firmanızdan biri tarafından
yönetileceğini unutmayın. Kabaca bir hesapla dışarıdakilerin yaptığı sekiz saatlik her iş için, hedefleri
belirleme, görevi netleştirme, bilgi sağlama ve işi takip etme gibi faaliyetler için en azından iki saat
ayırmanız gerekecek. Tercih sürecinde size yol göstermesi için çalışma sayfasını kullanın.
Uzmanlara ve Yüklenicilere Ödeme Yapılması—Bir çalışan yerine bağımsız bir yüklenici
kullanmanın getireceği vergi masrafları ile birlikte ödemeyi nasıl yapılandıracağınızı da göz önünde
bulundurmanız gerekir. IRS yüklenicinin gerçekten bağımsız bir yüklenici olup olmadığını bilmek
isteyebilir. İşletme ile hizmetleri veren kişi arasında var olan iş ilişkisine bakarlar.
Genel kurala göre bir yüklenicinin sonuca giderken kullandığı araç ve yöntemler üzerinde değil,
sadece verilen işin sonucu üzerinde denetim ve yönlendirme hakkına sahipsiniz. Bir işin nasıl
yapılacağını dayatmaya çalışırsanız bir işveren-işçi ilişkisi ortaya çıkabilir.
Örneğin bir kişiyi işini nasıl yapacağı konusunda eğitirseniz veya sizin için yapacağı işi kaç saatte
yapacağını söylerseniz, ona bir çalışanınız gibi davranmış olursunuz. Bağımsız yüklenicilere ilişkin
daha fazla açıklama www.irs.gov’da bulunabilir. Gelirler İdaresi her durum için gerçeklere güvenir.
Taraflar arasındaki herhangi bir yazılı anlaşmanın geçerliliğini tanımaz. Herkes Form SS-8’i doldurarak
IRS’den bir kural listesi alabilir.
Bir hizmeti veren kişinin bir çalışan mı yoksa bağımsız bir yüklenici mi olduğunu doğru bir şekilde
belirlemeniz gerekir. Genellikle bir çalışana ödenen ücretler üzerinden gelir vergilerini ayırmanız,
Sosyal Güvenlik ve Tıbbi Bakım vergilerini ayırmanız ve ödemeniz ve işsizlik vergisini ödemeniz
gerekmektedir. Bağımsız yüklenicilere ödenen ücretler üzerinden ise herhangi vergiyi ayırma veya
ödeme zorunluluğunuz yoktur. Bir çalışanı yanlışlıkla bağımsız bir yüklenici olarak sınıflandırırsanız o
işçi için istihdam vergilerinden sorumlu olursunuz, artı bir ceza alırsınız.
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Uzmanları ve Yüklenicileri Kullanmaya Yakından Bir Bakış devamı
Selecting Consultants and Contractors Worksheet
Göz Önünde Bulundurulacaklar

Hizmet Sağlayana Sorulacak Sorular

Bazı dış hizmet sağlayıcılar sadece bir iş
yaparlar ve bunu iyi yaparlar. Diğerleri
ise gerçekten neye
ihtiyacınız olduğunu bulmak için
size yardımcı olabilir.

Müşterileriniz için genelde ne yaparsınız?
İşinize nasıl yaklaşırsınız? Benim belirli
ihtiyaçlarımı değerlendirme konusunda
neler yapacaksınız?

Büyük dış hizmet sağlayıcıların pek çok
uzmanlık alanı olabilir, ancak sizinle
birey olarak ilgilenmeyebilirler. Küçük
hizmet sağlayıcılar birey olarak sizinle
ilgilenebilirler, ancak daha az sayıda
uzmanlık alanı sunarlar.

Firmanızın büyüklüğü nedir? Ne tür
hesapları idare etmeniz gerekiyor?
İşinizin yüzde kaçlık bir kısmı benimkiyle
aynı büyüklükte firmalarla yapılıyor?
Benim hesabımı kim idare edecek,
üst yönetim mi yoksa daha kıdemsiz
görevliler mi?

Sizin türünüzde, coğrafi alanınızda,
endüstrinizdeki, benzer meseleleri olan
işletmelerle çalışan firmaların
size özel uzmanlıklarının olması
daha olasıdır.

Şöyle bir sorunum var: ______________.
Bu mesele ile ne kadar sıklıkla
uğraşıyorsunuz? Ben şu bölgede,
şehirdeyim: _____________. Bu alandaki
işletmelere ne kadar sıklıkla hizmet
veriyorsunuz? Bu tarzda bir işletmem
var: _____________. Bu endüstrideki
işletmelere ne kadar sıklıkla hizmet
veriyorsunuz? Ben girişimci bir işletme
sahibiyim. Girişimci işletmelerle ne kadar
sıklıkla çalışıyorsunuz?

Bazı firmalar çok meşgul olabilir ve size
özel meseleler ile uğraşacak zamanları
olmayabilir. Diğerleri genellikle daha
ilgili olur veya programlarında boşluk
olabilir.

Benim sorunum ile hangi zaman
aralığında ilgilenebileceksiniz? Size
ihtiyacım olursa ne yapmalıyım?
Projem üzerinde çalışmaya ne zaman
başlayabilirsiniz? İşimi ne zaman
bitireceksiniz?

Her kurumun değişik iş yapma yolları
vardır. Çalıştığınız firmaların uyum
sağlayabileceğiniz işlemleri kullanıyor
olmasından emin olmanız gerekir.
Örneğin firmaların yaklaşımları,
değerleri ve diğerleri hakkındaki
tutumları ve iş ahlakları farklılık gösterir.

Muhtemel hizmet sağlayıcılara bir veya
iki senaryo sunun ve bu durumlara ve
meselelere nasıl yaklaşacaklarını sorun.
Yöntemlerinin işinize, kişisel yöntem ve
değerleriniz ile uyuşup uyuşmadığını
belirlemek üzere yanıtlarını
değerlendirin.

Ücretlendirme yapıları ile birlikte
esneklik kabiliyetleri firmalar
arasında geniş farklılıklar gösterir.

Her Sağlayıcıya
Sorulacak Sorular

Ödemeleri nasıl alıyorsunuz? Genel
aralık nedir? Geçmişte müşterilerinize
para tasarrufu konusunda ne gibi özel
düzenlemeler yaptınız. Aramızdaki
anlaşmanın yapısı doğrultusunda ne gibi
esneklikler sunabilirsiniz?

Firmaya özgü hususlar buraya
eklenebilir.
It may be helpful to verify the information provided by speaking with references or asking your network.
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Değişim Üzerine Fikir Yürütmeye Yakından Bir Bakış
Kurumunuzun değişim hakkında fikirleri olan tek üyesi siz değilsiniz. Çalışanlarınızın, yönetim
ekibinizin, yüklenicilerinizin ve bayilerinizin genellikle işleri nasıl daha iyi yapabileceğinize ilişkin
bir sürü fikri olur. Şu adımları değişim üzerine fikir yürütürken göz önünde bulundurun:
1. Personeliniz ile düzenli toplantılar düzenlemiyorsanız, artık yapmaya başlayın. Haftalık
ya da ayda iki kez yapılan toplantılar fikir üretilmesini teşvik etme açısından son derece
önemlidir.
2. Yapılacak toplantıya hazırlanırken çalışanlarınıza ve yönetim ekibinize büyüme, belirli bir
sorun veya işletme fonksiyonu gibi belirli bir konu üzerinde bir soru üzerinden en az beş
yenilikçi fikir üretme görevi verin. Bazı güzel fikirler gelecektir, ancak kendi fikirlerinizi
üretmekten de çekinmeyin. Her toplantıda yalnızca bir konuya odaklanmanız sizin için
daha faydalı olacaktır.


Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek adına neler yapabiliriz?



Maliyetleri düşürmek için neler yapabiliriz?



Şirket misyonumuz____________________. Bu misyonu hangi yollarla daha iyi
gerçekleştirebiliriz?



Hangi pazar fırsatlarını kaçırıyoruz?



Şöyle bir sorunumuz var: ___________________. Bunu hangi yenilikçi yollarla
çözebiliriz?



Herkesten toplantıya ileriye dönük beş veya daha fazla yenilikten oluşan bir liste ile
gelmesini isteyin.

3. Toplantı esnasında herkese fikir üretme kurallarını anlatın:
a.

Tüm fikirleri iyi karşılayın.

b. Eleştiri yapmayın.
c.

Uygulanabilirlik hakkında endişe etmeyin.

d. Üretebildiğiniz kadar çok fikir üretin.
4. Fikirleri büyük sunum sayfalarına veya bir beyaz tahtaya sıralayın, böylece herkes
görebilecektir. Herkesi katılmaya ve birbirlerinin fikirlerini desteklemeye teşvik edin.
5. Toplantıda tüm fikirler sıralandıktan sonra hala vaktiniz kalmışsa listeyi önceliklendirin.
Fikirler saygılı bir şekilde eleştirilebilir ancak bu fikirleri sunan kişileri eleştirmeyin.
Uygulanabilir fikirlerin kısa bir listesini çıkarın.
6. Varsa hangi fikirlerin peşinden gidilebileceği konusunda kararlar alın. Çalışmaları
destekleyecek ve bunları uygulamaya başlayacak gönüllü olup olmadığını sorun.
7. Her bir fikri şirketinizin misyon ve değerlerini desteklediğinden emin olmak ve mantıklı
veya mali yönden uygulanabilir olup olmadığını görmek için test edin.
8. Bir değişim planının tamamlanması veya daha başka tartışmalar için tarih belirleyin.
Çalışanlarınız değişimin ve yeniliğin işinizin normal bir parçası olduğunu anladıklarında
çalışırken bu konulara ilişkin fırsatlar aramaya başlayacaklardır.
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İş Çıkarlarını Korumaya Yakından Bir Bakış
İşinizi büyüttükçe kendi çıkarlarınızı ve işletmenizin çıkarlarını koruyabildiğinizden emin olmak
isteyeceksiniz. Birinci adım bir işi kurarken, yürütürken ve işletirken işi yürütmenin doğasında
olan yasal sorunlar hakkında bir farkındalık geliştirmektir. Pek çok hukukçu ve yasal kurum
girişimcilere yardım etmek için istekli ve hazır olmasına rağmen, çaylak girişimciler kendilerine
oldukça pahalıya mal olabilecek, hatta işlerini kaybetmelerine yol açabilecek büyük
hatalar yapabilmektedir.
Bir işletme daha değerli hale geldikçe, işletme sahibinin, emeklerinin karşılığını
mümkün olan her türlü yolla çalmak isteyenler tarafından kuşatılması daha kolay
olur. Girişimcilerin bu prensip sahibi olmayan bireylerden kendilerini korumalarından
daha doğal bir şey yoktur. İşletmeleri büyüdükçe ve değeri arttıkça hisselerini yalnızca
dikkatli olarak değil, aynı zamanda belli bir düzeyde yasal korumaya sahip olarak
korumaları gerekir.

Püf
Noktası
Açgözlülük ve güç
arzusu ‘’satışa
zorlama’’ların en
genel sebebidir.

Hisse Satışa Zorlamalara Katkıda Bulunan Etkenler

Bazı girişimlerde kurucu bireyler gelişimin herhangi bir devresinde kendilerini
kurdukları şirkette güçleri ellerinden alınmış olarak bulurlar. Zaman geçtikçe ilişkiler değişir,
varlıklar gelir ve gider, yetenek ve beceriler daha çok ortaya çıkar, işletmenin ihtiyaçları değişir
ve aç gözlülük su yüzüne çıkar. Her şey değişir. Bu olduğunda her şeyin başkasının değil sizin
istediğiniz şekilde değişmesini istersiniz.
Bir girişimdeki menfaatlerinizi korumak için koruyucu tedbirler alabilseniz dahi bu satışa
zorlamalara yol açan temel etkenleri anlamanızı sağlar: aç gözlülük ve güç tutkusu. Bu etkenleri
ve uyarı işaretlerini tanıyarak herhangi bir satışa zorlama durumundan kaçınabilirsiniz.
Açgözlülük
Şüphesiz açgözlülük işletmede gücü ele geçirmek isteyen kişilerin bunu kabul etmemelerine
rağmen hisse satışına zorlamaların altında yatan sebepler listesinin başını çekmektedir. Zorlayan
kişi belli iş ortaklarını işletmeden silmeyi kendine göre haklı çıkarabilecek gerekçeler uydurabilir.
Örneğin, Frank İndiana’da küçük bir yerleşimin kuzeyinde bulunan ve iyi karlar elde eden bir
taşocağının yüzde 40’ına sahipti. Kalan yüzde 60’lık kısım ise taşocağının uzak ara bir numaralı
müşterisi olan multi-milyoner bir inşaat müteahhidi olan Ralph’a aitti. Frank genel müdür
olarak şirketten bir maaş alırken, Ralph’ın kontrol ettiği yönetim kurulu herhangi bir temettü
beyan etmiyordu. Kurum tutanaklarında ise neden olarak paranın gelecekteki büyümeler
için tutulduğu gösteriliyordu. Ancak özel konuşmalarında Ralph şirkette nakit temettü
istememesinin sebebinin Sam Amca’ya gelir vergisi ödememek olduğunu açıkça söylüyordu.
Ralph yeterince zengin olduğundan nakde ihtiyaç duymuyordu. Diğer taraftan Frank’in büyüyen
bir ailesi vardı ve çalışmasının parasal karşılığından faydalanmak istiyordu. Ralph bunu reddetti.
Mesele üzerinde yıllar süren tartışmalardan sonra Ralph sonunda özel olarak Frank’in gözünün
içine bakarak şunları söyledi: ‘’Frank bu kadar ahmak olamazsın. Hala bu taşocağı şirketinden
hiçbir şekilde para alamayacağını anlamadın mı? Onu ben kontrol ediyorum. Tek bir sent
görebilmenin tek yolu kendi hisseni bana satmak. Hisselerin için sana şu anda 200,000 dolar
verebilirim.’’
Bu teklif değeri 4 milyon dolar olan şirketin 1 dolarını 5 sentten satmak ile eşdeğerdi. Frank tabii
ki karşı çıktı. Avukatına danıştıktan sonra ise 200,000 doları almaya karar verdi ve hatta Ralph’ın
bu cömertliği karşısında mutlu oldu. Frank yalnızca Indiana mahkemelerinde bir temettü
ödemesi talebinin getireceği yasal zorluklarla karşı karşıya değildi, aynı zamanda Ralph’in
kendisini genel müdür olarak işten çıkarabilecek güce sahip olduğu, böylece aldığı maaştan da
olabileceği kendisine hatırlatıldı. Dahası Ralph’in şirketi taşocağının bir numaralı müşterisiydi.
Ralph Frank’i elinin kolunun bağlı olduğu bir konuma sokmuştu.
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İş Çıkarlarını Korumaya Yakından Bir Bakış devamı
Bu olay azınlık hisselerine sahip olanların tek bir ana hissedar kontrolündeki karlı bir şirkette
karşılaşabilecekleri sorunları açık bir şekilde gösteriyor. Acı gerçek ise azınlık hisselerinin
genellikle ana hissedar ne diyorsa o kadar değerli olmasıdır. Bazı durumlarda bir azınlık hisse
sahibi bir mahkeme kararıyla kendini başarılı bir şekilde koruyabilir. Bunun gibi örneklere
genellikle birkaç sebepten ötürü nadir rastlanır:
• Ana hissedar yasal mevzuata hakimse, herhangi bir yasal eyleme karşı tüm tedbirleri
alacaktır.
•

Ana hissedar genellikle hem şirket hem de azınlık hissedar üzerinde başka kozlara sahiptir.

•

Davalar pahalıdır ve başarı olasılıkları ile süreç için gerekli zaman dikkate alındığında haklı
çıkarılmaları güçtür.

Genellikle azınlık hissedar çok zengin değildir ve para ile sıkıştırılabilir, bu yüzden yasal yollar
genellikle bir seçenek değildir. Birey paraya acil ihtiyaç duyar ve şirket değerinin herhangi bir
yüzdesine razı olacaktır. Örneğin Frank yıllar sürecek bir sürecin ardından alabileceği daha
büyük bir meblağ üzerine kumar oynamak yerine 200,000 doları almayı tercih etti. Frank’in
kararı yerindeydi. 200,000 dolar muhtemelen Frank’in başka bir yolla elde edebileceğinden daha
fazlasını temsil ediyordu.
Mahkemelerin azınlık hissedarlara ve haklarına karşı genel tavrı kafa karıştırıcı olabilir.
Aşağıdakiler kanunun şirket içi meselelere gereksiz yere neden karışmak istemediğine bir açıklık
getirebilir:
• Temel yasal prensiplerine göre çoğunluk kontrol eder. Mahkemeye göre çoğunluğun bunu
yaparken yasalara karşı gelmediği sürece işletmeyi istediği gibi yürütmeye hakkı vardır.
•

Yasalar hissedarları genellikle azınlık konumlarının getireceği kısıtlamaların farkında olarak
alan basiretli işadamları olarak görür.

•

Azınlık hissedarlar çoğunluktaki mevkidaşlarından her zaman daha erdemlidir diye bir kural
yoktur. Çoğunluğun kendisine muamelesinden şikayetçi bir azınlık hissedarın hemen haklı
olduğunu düşünmeyin. Azınlık hissedar da yanlış tarafta olabilir.

Azınlık hissedarın da ana hissedar için belli düzeyde bir sıkıntı yaratma potansiyeli olduğunu
unutmayın. Azınlık hissedarın, ana hissedarı şirket varlıklarının kullanımı için hesap vermeye
zorlayan bir dizi hukuki eylemi başlatmaya hakkı vardır. Bir ana hissedarın saldırılabilecek en
zayıf noktası, şirket varlıklarını ne şekilde kullandığı konusudur. Azınlık hissedar, ana hissedarın
şirket varlıklarını kişisel menfaatleri doğrultusunda kullandığını gösterebilirse, bazı yasal
avantajları da elde edecektir.
Sonuç olarak eğer ana hissedarsanız şirketinizle aranızda profesyonel bir mesafe tutmanın
önemini kavramanız gerekir. Akıllı girişimciler, azınlık hissedarlara, şirket varlıklarını kendi
menfaatleri için kullandıklarına dair mahkemeye başvurabilmelerine izin verecek kadar malzeme
vermezler.
İş dünyasındaki aç gözlülük en derin arkadaşlıkları bile etkileyebilir. Bir işletmenin örgütlenme
safhasındaki kurucu üç veya dört arkadaş genellikle şu nakaratı yüksek sesle ve tekrarlayarak
haykırır, ‘’Bu koruyucu düzenlemelere ihtiyacımız yok. Bizler sıkı dostuz ve aramıza hiçbir şey
giremez’’.
Üç arkadaşın bir giyim imalat hattı oluşturmak üzere işletme kurduğu durumu ele alın. Hisse
payları yüzde 60, yüzde 20 ve yüzde 20’ydi. Yüzde 20’lik hissedarlardan birisine bu hak işçiliği
üstlenmesi
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karşılığında verildi. İkinci yüzde 20’lik hissedar hissesi karşılığı 25,000 dolar ödedi ve bu da
teşebbüsün finansmanında kullanıldı. Ana hissedar ise yüzde 60’lık hissesi karşılığı 40,000
dolar ödedi. Üç yıl sonra büyük bir imalatçı ana hissedar ile iyi karlar elde etmeye başlayan
şirketi satın almak için temaslara başladı. Ön teklif fiyatı 1 milyon dolardı. Bu ana hissedarın
açgözlülüğünü tetikledi. Çalışan azınlık hissedara, 25,000 dolar veren azınlık hissedarın yalnızca
üç yıl sonra hissesi için 200,000 dolar almasına izin vermeyeceğini söyledi. Ortadaki kar payını
çalışmayan hissedar için aşırı yüksek oranlı bir getiri olarak gördü.
Sonuç olarak, ana hissedar 25,000 dolarlık hissedarı hisselerini satmaya zorladı. Birkaç yıl sonra
şirketin kalan hisselerini aldı ve şu anda 3 milyon dolarlık bir şirketin tek sahibi konumunda.
Bu üç kişinin en yakın üç arkadaş olduğunu ve hisselerini satmaya ilk zorlanan hissedarın
ana hissedara çok fazla iyilik yapmış olduğunu unutmayın. Açgözlülük tüm değerlerin yerine
geçmenin bir yolunu bulur. Masadaki meblağı gören ana hissedardaki davranışsal değişiklikleri
gözlemlemek hem etkileyici hem de korkutucu olabiliyor. Buradan çıkarılabilecek sonuç, ana
hissedarın 3 milyon dolar karşılığında yeni bir arkadaş bulabilecek olması.
Güç
İş ve siyaset dünyasındaki çoğu lider güce olan eğilimlerinden ötürü konumlarını korurlar. Bu
liderler kontrolün kendilerinde olmasını ister. Güç arayışı aslında olumlu bir motivasyon aracı
olabilse de bazı kişiler için güce olan eğilim değerlerine gölge düşürür ve bir sorun haline gelir.
Güçlü kişiler takdir edilirler ve bu konumlarından pek çok fayda sağlarlar. Güç eğlencelidir,
ödüllendiricidir ve egoyu tatmin eder, ancak güç arzusu aynı zamanda baştan çıkararak doğru
yoldan saptırabilir.
Küçük şirketlerdeki hisseler genellikle eşit paylara bölünmüştür.Üç malikin her birinin işletmenin
üçte birine sahip olduğu durumlar sıkıntılara yol açabilir.Örneğin arkadaşlık bağları ateş
altında kenetlenen üç kişi, Vietnam Savaşı’ndan dost olarak dönmüştür. Aralarına kimsenin
giremeyeceğini düşünürler. Üniversiteden mezun olduktan hemen sonra birlikte Denver’da
küçük bir kimyasal bileşik işi kurarlar. Her biri üçte bir hisseye sahiptir. Ürün ve konsept akla
yatkındır, ancak ilk satış müdürleri öyle değildir. Ürünlerini dağıtmak istedikleri endüstri
hakkındaki bilgisizliği sonucunda şirket ilk yılında 100,000 dolar kaybeder. Bu iflas anlamına
gelmektedir ve operasyonlara devam etmek için nakde ihtiyaç vardır
Şans eseri içlerinden birinin eşi üzerinden erişilebilir kaynakları vardır ve eşi de makul bir faiz
karşılığı bir yıllık senet ile şirkete borç vermek ister. Satış müdürü kovulmuştur ve endüstride
yeterli tecrübesi olan başka biri ile değiştirilmiştir. Operasyonlar tersine dönmüştür ancak
yine de senedi kapatacak kadar nakit bulunmamaktadır. Yıl sonunda şirkete borcu veren aynı
zamanda şirketin başkanı olan hissedar yönetim kuruluna makul görünen bir teklif sunar:
‘’Bildiğiniz gibi 100,000 dolarlık senedin süresi bu hafta sona eriyor. Şirkette bunu ödeyecek
nakit bulunmuyor. Bankaların da bize borç para vermeye niyeti yok. Eşim senedin vadesini
uzatmak istemiyor, doğal olarak parayı almak için şirketi mahkemeye vermek gibi bir niyeti
de yok. Şirketin ana alacaklısı olarak patent ve ticaret markalarını içeren varlıkların mülkiyetini
üzerine alabilir. Ancak bunu da yapmak istemiyor. Eşimin yapmak istediği senet karşılığında
şirketin daha çok hissesini kabul etmek. Sizin de bildiğiniz gibi hisselerin değeri şu anda negatif
görünüyor, ancak eşim senedi ortak hisselerden 100,000 hisse senedi ile takas etmeye hazır. Bu
dikkate almanız gereken bir teklif’’.
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Devir işlemi sessizce ve kibarca gerçekleşir. Diğer hissedarlar pazarlık yapabilecek bir konumda
olmadıklarını görürler. Sonuçta dostlarının eşi mahkemeye gidebilir ve söylediklerini bir bir
yapabilirdi. Şirketin ise kendini savunmak için kullanabileceği maddi kaynağı yoktur. Diğer iki
hissedara ilk koydukları mütevazi sermaye karşılığında üretim müdürü ve mali müdür pozisyonları
verilmiştir. Teklif kabul edilir. Çıkan sonuç başkana hisselerin kabaca yüzde 60’ı üzerinde bir güç
sağlar. Şimdi tüm kontrol kendisindedir. Sonraki hafta üretim görevlisi arkadaşını şirketi terk
etmeye davet eder. Diğer arkadaşı ise durumun gerçekliğini kabul eder, başkanın gücünü tanır
ve kurallara uyar. Azınlık hissedar olarak hisselerinin değeri eninde sonunda başkanın belirlediği
değer kadardır.

Püf Noktası
Birilerinin veya bir grubun işiniz ile
aranızdaki ilişkiyi değiştirme çabalarına
dair uyarı işaretler için tetikte olun.
in your relationship to the business.

Bu gibi durumlar iş ilişkilerinizi sizin varlığınızı tanıyacak şekilde düzenlemeyi
ihmal etmenin gelecekte en yakın dostlarınızla bile aranızın açılmasına
sebep olabileceğini gösteriyor. Yaşanan tecrübeler gösteriyor ki bu tür
ilişkilerin çok büyük bir kısmı tarafların menfaatlerinin farklılık göstermesi
sonucu yok oluyor. Sonuç olarak Şirketinizi ona katkıda bulunan kişilerin
hisselerini ve menfaatlerini koruyacak şekilde organize etmeniz gerekir.

Uyarı İşaretleri

İş ortaklarınız karşılıklı koruma düzenlemelerinin gerekli olmadığı konusunda ısrar ediyorsa,
niyetlerinin ne olduğunu anlamaya çalışın. Gerçekten o kadar naifler mi? Yoksa size gelecekteki
güç çekişmeleri için tuzak mı kuruyorlar? Hissedar ilişkilerinde aşağıdaki işaretleri dikkate alın ve
bunlara dikkat edin:
Pasif hissedar—Yeni bir girişim genellikle sermaye katkısının yanında şirkette çalışmak isteyen bir,
iki veya üç kişi tarafından oluşturulur. Ancak firmada aktif olmayacak dış yatırımcılardan gelecek
Paraya da ihtiyaç duyarlar. Çalışan yatırımcılar uzun çalışma saatleri ve sıkı çalışma sonrasında
şirketi karlı hale getirirler. Şirketin parasal değeri artar—ve bu yalnızca kendi çabaları sonucunda
gerçekleşir, ya da inandıkları budur. Çalışan yatırımcılar kendi çalışmalarından güzelce fayda
sağlayan dış yatırımcıya içerlenirler.
Baskılar ‘’birkaç dolar dışında hiçbir katkısı olmayan, şimdi ise sayemizde zengin olan’’ kişi
üzerindedir. Böylece rasyonelleşme süreci başlar. Başlangıçtaki o ‘’birkaç dolar’’ın bu işe
kurmalarına yardım etmesini akıllarına getirmeye bile gerek yoktur. Bu gibi hatıralar kısadır ve
rasyonel mantık sayesinde kolayca silinebilir. ‘’Parayı başka bir yerden de bulabilirdik!’’ Peki neden
bulmadılar? Dış yatırımcı belirli koruyucu taktikleri uygulamamışsa bu gibi satışa zorlamalar kolay
olacaktır.
Bu nedenden ötürü dış yatırımcıların şirketten çok uzak kalmaması gerekmektedir. Bir dereceye
kadar iştirak etmeyi ve onların ekibinin bir parçasıymış gibi görünmeye çalışmayı göz önünde
bulundurmaları gerekir. Bu gibi yatırımcılar potansiyel zorlayıcıya her zaman yatırımcının
hedeflerini karşılayan bir hisse devir fiyatını sağlayabilmelidir. Aksi takdirde yatırımcı dışlanarak
hiçbir şey elde edemeyebilir –kar payı, tazminat, hissesi için pazarlık şansı.
Ölüm veya hissedarlar arasında statü değişimi—Bir grup işletme açar. Ortaklar aralarındaki
ilişkiden memnundur, ancak biri ölür. Hayatta olanlar hisseleri miras alan kişi ile iş yapmayı
istemeyebilir, bu yüzden hisse devri ile birlikte hisse devrini gerçekleştirecek nakit için hayat
sigortası gereği de ortaya çıkar.
Aynı durum kuruculardan biri bir boşanma davası geçirdiğinde de ortaya çıkar. Kurucunun eşi
işletmedeki hisselerin bir kısmını veya tamamını kazanmaya hak kazanır. Böyle işletmelerin
muhtemelen sert bir mülkiyet ihtilafı içeren boşanma davası geçiren malikler ile nasıl yürüyeceğini
hayal edin. Hisselerin aktarılabilirliği üzerine kısıtlamalar koymayı veya işletmedekilere eşleri
hisselerini satmaya zorlayacak tetikleyici maddeler bulunduran bir hisse devri düzenlemesini göz
önünde bulundurun.
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Aynı zamanda kuruculardan birinin uzun süreli hastalık veya engellilik durumunu da göz
önünde bulundurun. İşletmenin başarısı tüm kurucuların günlük katılımlarına bağlıdır. Diğer
kurucular hasta veya engelli ortağın işini ne kadar süre yapabilir, ya da maaş vermeye devam
ederek o kişinin işletmedeki menfaatlerini ne kadar koruyabilir? Muhtemelen boşluğun
doldurulması için başkalarını işe almaları veya sahip olduğu yeteneklere sahip başka birine malik
olması için teklif götürmeleri gerekir. Bu gibi durumlarda kullanılması için öncesinde sözleşmeler
düzenleyin.
Unutmayın ki hisse devir sözleşmeleri birilerini aldatmaya veya adaletsizce davranmaya yönelik
değil, işletmelerde ve kişisel durumlarda her gün karşılaşılan değişimlere karşı tedbir almak için
düzenlenmektedir. Bu sözleşmeleri işletmede tüm ilişkilerin iyi olduğu bir dönemde yaparsanız,
taraflar değişen şartlarda herkese adil davranma eğiliminde olur. Sonuçta bu işlemin gelecekte
hangi tarafında olacağınızı asla bilemezsiniz. Makul alış-satış ve hisse-devir sözleşmeleri
olmadan hayatta kalanların istemedikleri kişileri firmadan çıkarmak için satışa zorlama yoluna
gitmeleri olasıdır. Kapalı şirket gerçekten kapalı bir şirkettir –içeride olması istenilenler dışındaki
herkese kapalı.
İşi bırakmayan yaşı ilerlemiş kurucu—Bir şarkıda şu sözler geçer, “Onları ne zaman tutacağını
ve ne zaman bırakacağını bilmelisin’’. Yaşı ilerlemiş pek çok girişimci ne zaman bırakacağını
ve uzaklaşacağını bilmez. Ya oyunu çok seviyorlardır ya da hisselerini satmak için herhangi bir
sebep görmüyorlardır. Niye satsınlar ki?
Organizasyondaki daha genç insanlar genellikle gerekçe üretme gayreti içinde olurlar. Yaşlı kişi
ilerleme önünde teşkil eder, bu yüzden genç üyeler satışa zorlama faaliyetlerini başlatırlar. Henry
Ford eşine ve ailesine hisse vererek büyük bir hata yaptı; onlar da güçlerini birleştirerek bu yaşlı
beyefendiyi Henry III lehinde Ford Motor’dan uzaklaştırdılar. Tabii ki bunu yapamamış olsalardı
şirket muhtemelen batacaktı.
Üstün yetenek eğilimleri—İşin kaymağı ortaya çıktığında yetenekli kişiler de mükafatlarını
ister. Acemiler ya da öyle görünenler yetenekli bireyin yükselmesini engellediği için bu kişi bu
ayak bağlarını şirket dışına itmeye çalışıyor olabilir mi?
Kendisini bir şeyler konusunda yetenekli gören insanlar ezici ve kendilerinden yeteneksiz
gördükleri kişilere karşı müsamahasız olabilirler. İşletme içindeki güçleriyle birlikte diğer kişileri
şirket dışına itme oranları endişe vericidir. Dahası bu gibi yetenekli kişiler, yeteneği olan diğer
kişilere karşı anlamsız bir kıskançlık besleyebilir ve kendi pozisyonlarını tehdit eden herkesi
şirket dışına itebilirler. Eğer işiniz özel yetenekleri olan insanlarla çalışmayı gerektiriyorsa,
menfaatlerinizi korumak için gerekli tedbirleri alın.
Makul olmayan azınlık hissedarlar—Çoğu hisse devrine zorlama, ya da şirket dışına
itme, azınlık hissedarın kendi tutumunun bir sonucu olarak gerçekleşir. Ana hissedara o
kadar çok sıkıntı verirler ki akılcı düşünen hiçbir insan buna uzun süre tahammül edemez.
Kapalı bir şirkette hissedarlar birbirlerine düşman olmazlar; genellikle aynı tarafta yer alırlar.
Hissedarlardan biri veya fazlası ekip oyununu oynayamazsa bazı değişiklikler yapılacaktır.
Bazen azınlık hissedarın bu gibi tutumları yönetimi kendi lehine olan şartlarda anlaşmaya
varmaya zorlamak için tasarlanır. Böyle durumlardan birinde yönetici olan bir azınlık hissedar
sürekli olarak çirkin davranıyordu. Şirket içinde hiç kimse böyle birinin bu şirkette nasıl
bulunduğuna akıl erdiremiyordu. 3 milyon dolarlık ön sermayenin 200,000 dolarını kendisi
koymuştu. Her şeye aktif bir biçimde muhalefet ediyordu ve iki olayda diğer yöneticilerle
neredeyse yumruk yumruğa gelmişti. Hisselerini geri satmayı her teklif ettiğinde kimse satın
almıyordu. Şirket birlikte çalışamamaktan ötürü zarar görüyordu ve bunun sebebi kısmen
azınlık hissedarın diğer yöneticileri tehdit etmesiydi. Atılmasına karşılık verilecek para yatırımını
karşılıyordu ve masadaki yöneticiler bu parayı kendisine verip anlaşmaya varabilecek kadar
varlıklıydı. Ancak kabul etmediler. O da onlarla birlikte dibi görecekti..
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

CHAPTER 7 293

Eyleme Geçmek

A

DE

ST

RT

Organizasyona Liderlik Etmek

A

7
U P YO U R

I

İş Çıkarlarını Korumaya Yakından Bir Bakış devamı
İş menfaatlerinin ayrışması—Bir girişimin başlangıcında ilk girişimciler genellikle kendilerini ortak
tek bir menfaate adarlar—teşebbüsü başarılı kılmak. Teşebbüse yetenek ve paralarını koyarlar.
Herkes diğerlerinin dışarıdaki iş menfaatlerinden haberdardır ve işe başladıklarında var olan
şartlardan biri olarak kabul ederler.
Kapalı şirketlerin gerçeği kurucuların kendilerini birer ortak olarak görme eğiliminde olmalarıdır.
Güçlü iş ve arkadaşlık bağları kurarlar. Aralarındaki ilişkiyi yeni kurulan bir şirketteki sıkı dost
hissedarlardan daha yakın olarak görürler. İş arkadaşlarıyla aileleriyle geçirdiklerinden daha
çok vakit geçirirler, işte bu yüzden ortaklardan herhangi biri diğerlerini bir iş fırsatının dışında
tutarak aralarındaki yazılı olmayan kuralları ihlal ettiğinde bu tarz ilişkilerin yıpranması şaşırtıcı
olmayacaktır. Bu pek çok şekilde gerçekleşir.
Ortaklardan biri dışarıdaki bir girişime ortaklarını bu fırsata dahil etmeden iyi kazanabileceği
için yatırım yapmış olabilir. Bir örnekte ortaklardan biri yerel golf kulübünün başkanı olur ve golf
tutkunu olan diğer buna şaşkınlık ve kıskançlıkla tepki vererek başkan olan ortağı dışarı itmek için
çalışmalara başlar.
Bir gruptaki popüler hissedarlara bulundukları genellikle daha az popüler olan hissedarlara
sunulmayan iş fırsatları sunulur. Bu gibi durumlar eski dostlukların sonunun başlangıcına dair
işaretler verebileceğinden yıkıcı potansiyelleri vardır. Birey dışarıdaki işlerle her geçen gün daha
fazla zaman ayırdıkça, dargın hissedarlar da bu hissedarın artık takım oyununu oynayamadığı
gerekçesini öne sürerler. İşletmenin menfaatine tam olarak bağlı kalmadığını savunurlar.
Buna benzeyen durumlardan birinde dargın iki ortak şunları söyler, ‘’Eğer yalnız kurdu oynamak ve
bu yolda gitmek istiyorsa ona ayak uyduralım.’’ Şirketten dışlamayı kolaylıkla yaparlar çünkü kapalı
şirketi faaliyete sokarken başlangıçta mükemmel bir yasal destek almalarına rağmen herhangi bir
koruyucu düzenleme yapmamışlardır. İki ortak üçüncü tarafı mali işler müdürlüğünden basitçe
çıkarır ve şirket içindeki tüm yönetim faaliyetlerinden dışlar. Şirkette herhangi bir kar payı ödemesi
yapılmadığından (hissedarların tümü şirket çalışanı olarak görünüyor ve karlarını gizlenmiş maaş
veya giderler şeklinde alıyorlardı), açığa çıkan sonuç üçüncü tarafın tüm yatırımını kaybetmesi olur.
İki ortak üçüncü ortağın yüzde 33’lük hisselerini geri alma zahmetine bile girmez.
Sonuç olarak girişimciliğe ilk kez atılan küçük gruplar bir ekibin birer üyesi olduklarını ve
menfaatlerinin çatışmaması için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğini bilmelidirler. Kapalı
bir şirketin hissedarları arasında herhangi bir menfaat çatışması yaşandığı dakika, yaklaşmakta olan
bir dışlamanın habercisidir.
Düzenbazlığın açığa çıkması—Düzenbazlık kendini pek çok biçimde gösterebilir. Bunun için bir
dışlama süreci her iki yönde de çalışabilir ve düzenbazlık yapan kişi dışlayan da olabilir dışlanan
da. Bir örnekte çatlayan otomobil motor bloklarını geçici olarak onarmak üzere tasarlanmış bir
bileşiğin mucidi ürünü üç yatırımcının—en iyi 10 üniversiteden birindeki işletme profesörleri-ortaya koyduğu parayla imal edebilmekte ve dağıtımını yapabilmektedir. Şirket ordudan aldığı
bir ihale sayesinde karlılık düzeyini epeyce arttırır ve ciddi miktarda para kazanır. Bu para
büyüme finansmanı olması için şirket içinde tutulur. Mucit bir kurul toplantısında birden bire
ana hissedarlara hisselerini kendisine 1 doların 10 sentine denk gelecek bir toplam üzerinden
satmadıkları takdirde şirkete kimyasal bileşiğin üretimi ve pazarlaması için verdiği lisansı
yenilemeyeceğini söyler.
Profesörler gerekli önlemi almakta yetersiz kalmışlardır. Mucidin tüm patentlerini ve ticaret
markalarını şirket üzerine geçirip geçirmediğini kontrol etmemişlerdir. Mucit ürünün sadece
lisansını vermiştir ve lisansın süresi de dolmak üzeredir. Şirketteki pozisyonlarından vazgeçmek
dışında bir alternatiflerinin olmadığını düşünürler, çünkü ürünü yapma ve satma hakkı olmadan
şirketin herhangi bir geleceği olmayacaktır. Bu durumda ne yazık ki yapılan düzenbazlık aldatan
kişinin yanına kar kalmıştır. Başka bir durumda ana hissedarlar mucidi cezalandırmak için işi sonuna
kadar uzatabilirlerdi. Profesörler savaşabilir ve kazanabilirdi ama teslim olmayı tercih ettiler.
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Başka bir örnekte ise şirketin 3 milyon dolarlık ön sermayesinin 160,000 dolarını yatırmış
olan yönetim kurulu başkanının parayı yasal olmayan yollarla kendi cebine aktardığı yönetici
arkadaşları tarafından ortaya çıkarılır. Arkadaşlarından biri şirkete yatırım yapmak istediğinde
başkan ona şirketin hisseleri yerine kendi hisselerini satacaktır. Kendisini şirket içindeki
pozisyonundan mahrum bıraktığı halde gerçekte arkadaşlarına bunun ne kadar iyi bir alış
olduğunu anlatır.
Hisse, Sermaye Piyasası Kurulu’nda kayıtlı olmadığından herhangi bir kısıtlama olmadan
transfer edilememektedir. Dahası üzerlerine bunların transfer edilemeyeceğini söyleyen uygun
açıklama yazıları koyulmamıştır. Bu kadar çok kanuni ihlal sonucunda azınlık hissedar hatalarını
düzeltmeye zorlanır. O zamana kadar yöneticilerin büyük bölümü onu senaryodaki iyi adam
olarak zannetmiştir. Düzenbazlığının açığa çıkmasıyla birlikte ilişkiler değişir.
Bu olaylarda insanları düzenbazlığa kısmen finansörlerin verdikleri para desteği karşılığında
hisselerin aslan payını talep etmeleri olmuştur. Mucitler patentlerini ve markalarını şirkete
aktarmaları karşılığında büyük bloklar halinde pay alırlar, ancak bunu hangi koşullar altında
yaparlar ve tam olarak hangi patentleri verirler? Mucitlerin finansörlere karşı avantajı diğer
patentlerden haberdar olmaları ve patentlerin etrafından dolanabilecekleri yolları bilmeleri
olabilir. Finansman sağlayan insanlarla anlaşırken ‘’gözbebek’’lerinin kontrolünü devralan bu
kişilerden bazı sırlar saklıyor olabilirler.
Bu mucitler çoğu zaman şu şekilde düşünürler: ‘’Şimdi seninle iyi geçinerek şirketin kontrolü
zannettiğin şeyi sana vereceğim, ancak zamanı geldiğinde şu anda farkında bile olmadığın
kozlarım olacak.’’ Şirket için hayati önemi olan tüm bilgileri tamamıyla kontrol ederler. Patentler
tüm gerçekleri göstermez ve finansörlerin bu gibi teknik altyapıya sahip insanlarla anlaşma
yaparken oldukça dikkatli olmaları gerekir. Teknik insanlar bir ileri teknoloji teşebbüsünün
kapısından çıkacak olurlarsa ana hissedarların yapabileceği çok şey kalmaz, çünkü asıl iş
mucitlerle birlikte kapıdan çıkmış olur.
Yasal düzenlemeler gelecekteki bu icatların şirket üzerine geçirilmesini sağlayabilir ve bu
yapılırken mucidin ne şekilde mükafatlandırılacağı da belirtilir. Bu düzenlemeler bazı ihtilafları
henüz oluşmadan önleyebilir.

İş Ortaklarını Hisse Devrine Zorlama

Hisse devrine zorlamaların bu kadar yaygın olmasının bir sebebi de bunu başarmanın çok
kolay olmasıdır. Taraflar hisselerini korumak adına ya hiçbir şey yapmamışlardır ya da çok az
şey yapmışlardır. Bu genellikle azınlık hissedarı şirketteki görevinden kovmak ve sonrasında
teşebbüsün getirilerinin paylaşıldığı yolları dondurmak şeklinde olmaktadır. Hisse devrine
zorlama tekniklerinden bazıları aşağıda açıklanmıştır:
Çalışan Olarak Yok Etme
Yeni girişimlerin çoğunda hissedarların çoğu ödüllerini maaş veya
giderler şeklinde almayı tercih eder. Kar paylarını ödeyebilecek
“Hisse devrine zorlama”lar bunları
kadar kar etme gibi bir endişeleri olmaz, böylece ana hissedarlar
önleyecek yazılı anlaşmaların
bir azınlık hissedarı devre dışı bırakmak istediklerinde tek
yokluğunda daha kolay hale gelir.
yapmaları gereken onu kovmak olur. Mahkemeler nadiren azınlık
hissedarlar lehine karar verir, ancak ana hissedarlar bir azınlık
hissedar-çalışandan kurtulmak istediklerinde bunun sebebi (ya
da en azından hoşnut olmamak için bulabilecekleri sebep) genellikle performansından hoşnut
olmamaları olur.

Püf Noktası

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

CHAPTER 7 295

Eyleme Geçmek

A

DE

ST

RT

Organizasyona Liderlik Etmek

A

7
U P YO U R

I

İş Çıkarlarını Korumaya Yakından Bir Bakış devamı
Savunma Taktiği—Bir kişi aynı zamanda bir pozisyon satın alma beklentisiyle bir şirket ile ilişki
kurarsa, böyle bir kişi herhangi bir sebepten dolayı işten çıkarıldığı takdirde hisselerinin önceden
üzerinde anlaşılan bir fiyat üzerinden geri alınacağını açıkça belirten bir ön sözleşme imzalamak
isteyecektir. Fesihten hemen sonra yatırımı geri alabilme olanağı yazılı hale getirilmelidir.
Tabii ki böyle bir anlaşma şirket açısından akıllıca olmayabilir, öyle ki anlaşma şirketin bunu
karşılayamayacağı bir zamanda bir nakit ödeme yükümlülüğü doğurabilir. Akıllı yönetimler
çalışanlarla iş yaparken bu gibi sakıncaları göz önünde bulundurmalıdır. İstenmeyen veya
yetersiz bir çalışanı ana hissedarların veya şirketin çalışanın hisselerini satın alacak kadar nakdi
yok diye tutmak acemice olacaktır. Bu gibi sorunların çözülmesi zor olabilir, çünkü bir şirkete
katkıda bulunan pek çok karakter genellikle kearmaşık bir menfaat ağı oluşturur.
Kar Paylarını Alıkoyma
İstenmeyen bir azınlık hissedarı hisse devrine zorlamanın klasik yolu kar paylarını basitçe
alıkoymaktır. Hisselerinin üzerinde sonsuza kadar oturabilirler, ancak bunlar üzerinden hiçbir
şey elde edemezler. Dahası hisselerde satış kısıtlaması vardır ve değerleri düşüktür. Bu taktik ne
yaptığını bilen çoğunluk yönetimi tarafından iyi uygulandığında mahkemede haksız bulunması
neredeyse imkansızdır, çünkü şirket gelirleri düşükmüş gibi gösterilebilir. Mahkemelerin
harekete geçmesi için tutulan birikmiş kazançların büyük boyutlara ulaşması gerekir. Bazı azınlık
hissedarlar bu dondurma taktiğine, IRS’e şirketin aşırı birikmiş karları olduğunu beyan ettirmek
suretiyle saldırarak ana hissedarları temettü ödemesine zorlar. Eğer yönetim makul düzeyde bir
yasal yardım alıyorsa –hisse devrine zorlama girişimlerinde genellikle alır—temettü ödemeye
zorlama girişimi genellikle boşa çıkar.
Savunma taktiği—Eğer bir azınlık hissedar kar payının kendisine ödenmesini gerçekten
bekliyorsa, muhtemelen kar paylarının toplu ödendiği bir hisse türü alımı üzerinden
düşünmesi gerekecektir. Üzerine faiz ödenen dönüştürülebilir tahviller alıkoymadan kaçınmak
için kullanılabilecek diğer bir yatırım aracıdır. Hisse senedi biçiminde verilen temettüler
bir çifte vergileme durumuna yol açar, bu da Sam Amca’ya nakit kaptırmak anlamına gelir.
Dönüştürülebilir tahvilin yalnızca geri ödenmesi gerekmez, aynı zamanda bilançoya sermaye
değil borç olarak gider, bu da firmanın başka yerden borç alabilme kabiliyetini azaltır.
Yeni bir girişimdeki yatırımcılar genellikle şirketten hisse satın alma yoluyla yaptıkları yatırımları
azaltırlar ve yeni girişim için varlık satın alarak bunu şirkete kiralama yoluna giderler, böylece
gelirlerini kar paylarından ziyade kira ödemeleri aracılığıyla elde ederler. Bu taktiğin hem şirket
hem de yatırımcı adına pek çok çekici vergi avantajı vardır.
Yönetim Kurulundan Çıkarma
Kapalı şirketlerde genellikle tüm hissedarlar yönetim kurulundadır ve şirket içinde gerçekten
olup bitenler pek dışarı sızmaz. Bir yöneticide hissedara verilmeyen pek çok yasal hak ve
sorumluluk bulunur. Azınlık hisselere sahip yatırımcılar genellikle yatırım yapmanın şartlarından
biri olarak kurulda yer almayı talep ederler. Bu yüzden azınlık hissedar-yöneticilerin hisse devrine
zorlanmasında ilk hareketlerden biri onları yönetim kurulundan çıkarmak olur. Yönetim onları
şirket hakkında her şeyi öğrenebilecekleri bir yerde istemez.
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Savunma taktiği—Buradaki en etkili savunma taktiği açık şekilde şirket yönetmeliklerine
her hissedarın şirketin bir yöneticisi olması şartını koymaktır. Eğer bir şirketin bu şekilde çok
fazla hissedarı bulunuyorsa her azınlık hissedarın ayrı bir anlaşma yapması gerekecektir. Ayrı
bir sözleşme çoğu zaman azınlık hissedar yönetim kuruluna kabul edildiğinde ve işletmede
hisse sahibi olduğu süre için yapılır. Kişi herhangi bir sebeple yönetim kuruluna seçilmediğinde
hisseleri geri satın alınmalıdır.
Şirket Evlilikleri
Çok daha karmaşık bir düzeyde ise azınlık hissedarlar çoğu zaman tamamına ana hissedarların
sahip olduğu bir şirketle birleşme yoluna gidilerek hisse devrine zorlanabilir. Şartlar eski şirketin
hissedarları lehine olmaz, ancak bu durumda ana hissedarlar için ne değişir? Yeni şirketin
tümüne sahip olduklarından birleşmeden onlar faydalanır. Bu tarz zorlamalar çok daha fazla
incelik gerektirir ve önceki tartışılan taktiklerden çok daha pahalıya mal olur, ancak şirkette ne
çalışan ne de yönetici konumunda olan belli sayıdaki hissedarların hisse devrine zorlanması için
çoğu zaman gereklidir.
Savunma taktiği—Birleşme taktiklerine karşı kilit savunma bu tarz birleşmelerin azınlık
hissedarların onayı alınmadan yapılamayacağının şirket yönetmeliklerinde açıkça belirtilmesidir.
Nispeten daha az sayıda azınlık hissedarı bulunan bir şirkette yönetmelikler herhangi birleşme
için hissedarların oybirliğini ile karar almasını gerektirebilir. Diğer durumlarda belki üçte
ikilik veya dörtte üçlük hissedar onayı birleşmeler için yeterli görülebilir. Buradaki fikir azınlık
hissedarların şirket varlıklarının tamamına ana hissedarların sahip olduğu yasal bir çerçeveye
aktarılması planını engellemeleri gerektiğidir.
Şirket yönetmeliklerinin her bir kısmının ne kadar önemli olduğu kelimelerle anlatılamaz. Şirket
yönetmeliklerindeki her bir hüküm üzerinde dikkatlice düşünülmesine ilişkin yapılan uyarılara
rağmen, girişimcilerin çoğu bunu yapmaz. Dipnotlara ancak iş işten geçtikten sonra bakarlar.
Şunu unutmayın ki özellikle Delaware ve New Jersey’deki standart yönetmelik hükümleri ve
eyalet yasalarının çoğu çoğunluk hissedarların yararına düzenlenmiştir. Bu gibi yönetmeliklerde
azınlık hissedarları koruyan yalnızca birkaç hüküm bulunur.
Hisseleri Geri Alma
Hisselerin geri alınması bazı kapsamlı yasal manevraları gerektirir, ancak belli sayıdaki azınlık
hissedarların hisse devrine zorlanmasında başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Oyun planı şuna
benzer: Bir tür yeniden yapılandırma, birleşme veya yeniden sermayelendirme altında şirketin
genel hisseleri görünürde makul bir sebep için imtiyazlı hisse türüne dönüştürülür. İmtiyazlı
hisselerin hükümlerinden biri bunların şirketin takdiri ile başa baş değerde geri alınabilir
olmasıdır. Bu yasal manevra uygulandığında çoğunluk hisse sahipleri azınlık hissedarları resmin
dışına itme olanağını ele geçirirler. Genel hisseler genelde sıkıntılı zamanlarda imtiyazlı hisselere
dönüştürülür, yani azınlık hissedarların pozisyonlarının güçlendiğini zannettikleri bir zamanda.
Savunma Taktiği—Bu hisse devrine zorlama türü için uygulanabilecek savunma taktiği de
şirket yönetmeliklerinin, çoğunluk hissedarların,azınlık hissedarların onayı olmadan yeniden
yapılandırma yapamayacakları bir dereceye kadar kontrol edilmesi olacaktır.
Red hükümlerinin kullanımından da bahsetmek gerekir. Bazı nadir durumlarda azınlık
hissedarlar bir veto yetkisi üzerinde ısrar etmişler ve yönetimin varlıklar, birleşmeler, yeniden
yapılanmalar, yeniden sermayelendirmeler ve maaş ve masrafların ödenmesi gibi tüm faaliyetleri
üzerinde bir veto yetkisi elde etmişlerdir. Doğal olarak yönetim bu kısıtlamalardan nefret eder
ve bunları bir şekilde başından savmak ister. İnsanları bu şekilde sıkıştırmak genellikle akıllıca
bir hareket değildir. Akıllı girişimciler veto hükümleri üzerinde ısrar eden yatırımcılardan uzak
dururlar. Bu onların istemedikleri türde bir paradır.
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Hisseleri Sulandırma
Kurumsal kapitalizmin ilk yıllarından kalma klasik bir zorlama manevrası çoğunluk hisse
sahiplerine ek aksiyon hisseleri çıkartma yoluyla şirket hisselerinin şişirilmesi ve böylece azınlık
hisselerinin etkisinin azaltılmasıydı. Bu taktik geçmişte çok yaygın kullanıldığından şirketlerin
çoğu tüm hissedarların şirket içindeki hisselerini koruyabilmek adına bu tür ek hisseleri satın
alma hakkına sahip olmasını sağlamıştır.
Kurum kuruluş ve yönetmelik maddelerinin çoğu hükmünde bulunan ön alım seçeneği hükmü
ek sermaye hisselerinin dağıtılması yoluyla hissedarların satışa zorlanmasını önlemek için
tasarlanmıştır. Bu hüküm yalnızca yeni yetkilendirilmiş hisseler için geçerlidir. Çoğu eyalette
önceden yetkilendirilmiş tahvil ve bonolar bu hüküm kapsamına girmeyebilir. Bunlar eyaletten
eyalete değişen ve bu gibi taktiklerle pozisyonları tehdit edilebilecek olan azınlık hissedarların
dikkatlice incelemesi gereken son derece teknik yasal konulardır. Bir girişimcinin, şirketin kuruluş
aşaması için yasaların neler sağladığını ayrıntılı bir şekilde bilmesi gerekir.
Ön alım seçeneği hükmü kulağa güzel gelse de gerçekte durum farklı olabilir. Yönetimi açık bir
şekilde kendilerini ortadan kaldırmak isteyen şirkete kaç azınlık hissedar para yatırmak ister?
Dahası akıllı yönetimler hisseleri genellikle azınlık hissedarlar için mali yönden uygun olmayan
zamanlarda sunarlar ve parası olmayan kişiler hisseleri de alamazlar. Yönetmeliklerdeki ön
alım seçeneği hükmü ile dahi ek hisse dağıtma taktiği istenmeyen hissedarların pozisyonlarını
zayıflatmak için başarıyla kullanılabilir
Savunma Taktiği—Bir girişim sermayedarının rolünü oynayın ve ek hisse çıkarıldığında
yüzdenizin sulandırılamayacağını beyan eden bir hisse çıkarmama sözleşmesinin yapıldığından
emin olun. Hissedarlar bu yolla hala aynı yüzdeye sahip olduklarını garanti eden ek hisseleri
alacaktır.
Şirket Varlıklarını Satma
Çoğunluk hisse sahiplerinin azınlık meslektaşlarını aldatabilecekleri en zalim yollardan biri
kurum varlıklarının tamamen kendi kontrollerindeki bir şirkete satışını düzenlemektir. Bu
örneklerden bazılarında varlıkların, ticaret isimlerinin ve müşterilerin tümü göstermelik bir
sebeple başka bir tüzel kişiliğe kolayca satılır. Gelen para ise hisselerinin oranı ölçüsünde tüm
hissedarlara dağıtılır.
Doğal olarak böyle satışlar hissedarların belirli bir yüzdesinin onayını gerektirecek şekilde kurum
yönetmelikleri ile düzenlenebilir. Yönetim açık bir biçimde şirket varlıklarına adil olmayan bir
şekilde el koymuşsa mahkemeler bu taktiği iyi karşılamayabilir. Bu davalar genellikle varlıklara
rayiç pazar değerlerinin biçilmesi ile sonlanır. Yine de çoğunluk bu yöntemle şirketin değerli
kısımlarını belirli sınırlar dahilinde içinde daha büyük hisselere sahip oldukları tüzel kişilere
satabilirler.
Bunun için harcayacakları zaman ve paraya değeceğini düşünerek üstüne gittikleri takdirde, bu
taktiğin kurbanı olan azınlık hissedarların mahkemelerde elleri daha güçlüdür. Doğal olarak bu
gibi işlemlerin kanıtlanması ve değerleme sorunları ise davacının önündeki engellerdir.
Savunma Taktiği—Önceki durumların çoğunda olduğu gibi böyle satışlara karşı savunma
yollarından biri azınlık hissedarların haksız satışları engelleyebileceği ya da yüksek yüzdeli bir
hissedar onayının gerektiğine dair madde konulmasıdır. Bir diğeri ise azınlık hissedarın kilit
varlıklardan bazıları üzerinde tasarruf hakkı bulundurarak bunları şirkete kiralamasıdır.

298 CHAPTER 7

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

7
ST

A

RT

A

Organizasyona Liderlik Etmek

DE

Eyleme Geçmek

U P YO U R

I

İş Çıkarlarını Korumaya Yakından Bir Bakış devamı
Tasfiyeler
Kulağa garip gelmesine rağmen istenmeyen hissedarların şirket dışına itilmesinin bir yolu da şirketin
tasfiye edilmesidir ve bu taktik belli hissedarların girişimin tüm varlıklarını ele geçirebileceklerini
ve girişimi istenmeyen hissedarlar olmadan da işletebileceklerini hissettikleri zamanlarda kullanılır.
Doğal olarak bu taktik birçok yasal zorlukla doludur.
Savunma taktiği—Eğer yönetmelikler yardımcı olmuyorsa mağdur azınlık hissedarın
yapabileceği tek şey mahkemeye iddialarını sunmak ve yasal sisteme güvenmektir. Açıkça
söylemek gerekirse azınlık hissedarların başı dertte olabilir.
Kuruluş Durumunun Değiştirilmesi
Yönetim genellikle istenmeyen hissedarları satışa zorlama sürecinden önce, kuruluş durumunu,
tabi olduğu yasaların satışa zorlama eylemleri için daha uygun olduğu başka bir duruma geçirir.
Şüphesiz çoğunluk hisse sahiplerinin şirketin kuruluş durumunu değiştirmek ve potansiyel
azınlık hissedarları yasal haklarından feragat etmeye zorlamak için kendilerine göre geçerli ve
mantıklı sebepleri olacaktır. Ancak sonuç değişmeyecek ve istenmeyen hissedarlar elenmiş
olacaktır.
Savunma Taktiği—Bu manevra kuruluş durumunu değiştirmek için hissedarların oy birliğiyle
onayını gerektiren bir yönetmelik hükmü ile engellenebilir.
İş Fırsatlarına El Konulması
Şirketin kontrolünü elinde bulunduran çoğunluk hisse sahiplerinin (yönetimin) aksi takdirde
şirketin kullanacağı çekici iş fırsatlarını kendilerine tahsis etme imkanları bulunur. Doğru
uygulandıklarında bu tip taktiklerle savaşmak güçtür. İnsanları bütün iş fırsatlarını şirket
kullanımına sunmaya zorlayan yasal engeller düşünmek, pek uygulanabilir bir taktik değildir.
Çoğunluk hisseleri elinde bulunduran yönetimin azınlık hissedarların çıkarlarına –yüzlerce
farklı şekilde—zarar verebilecekleri gerçeği hala geçerliliğini korur ve bunun hakkında fazla şey
yapılamaz.
Savunma taktiği—Bundan ötürü bir girişimdeki potansiyel yatırımcılar girişimcinin ne kadar
dürüst olduğu üzerinde odaklanırlar. Bir işletmenin çoğunluk hisse sahipleri meslektaşlarını
aldatmaya eğilimli iseler bunun bir yolunu bulacaklardır. Yatırımcılar iş ortaklarının
dürüstlüğünden yeterince emin değillerse yatırımdan uzak durmaları gerekir. Bu tavsiyenin
verilmesi kolay ancak uygulanması zordur.
Parayı Hortumlamak
Eninde sonunda asıl hedef şirketin parasıdır. Parayı kontrol eden kişiler normal olarak
bunu maaşlar, giderler ve azınlık hissedarların hisselerine el koyabilecekleri diğer araçlarla
yapabilirler. Azınlık yatırımcılar nakit akışını ve varlıkların şirket dışına çıkışını gerçekten kontrol
edebilecek mekanizmalar kurmadıkları ya da bunlara sahip olmadıkları sürece, yönetim
kaynakları hortumlarken dikkatli ve mantıklı davranmışsa bu tip taktiklerin önüne geçmek için
yapabilecekleri çok şey yoktur.
Savunma Taktiği—Bu sorunla ilgili endişelenen yatırımcılar genellikle banka hesapları üzerinde
tam denetim hakkı isterler ve mali yönetime aktif biçimde katılmak için ısrar ederler. Ancak asıl
soru hala geçerliliğini korur: endişelenmek için bir sebebin varsa neden yatırım yapıyorsun?
Şirket Toplantısı Manevraları
Hissedar toplantılarının çoğu rutindir. Yönetmelikler toplantı tebliğlerinin usulüne uygun
yapılmasını ve toplantı gündemlerinin verilmesini zorunlu kıldığı halde, akıllı yöneticiler bu
gündemleri görünürde zararsız olan, ancak azınlık hissedarın pozisyonunda yıkıcı etkileri
olabilecek maddelerle doldurabilmektedir.
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Ayrıca bu tip toplantıları genellikle uygun olmayan zaman ve yerlerde düzenlerler. Yönetim
istenmeyen yatırımcıların Los Angeles’ta yaşadığını biliyorsa, şirket toplantısını Burlington
Vermont’ta düzenleyebilir. Şirket yönetim için ulaşım masraflarını karşılayabileceği halde azınlık
hissedarlar kendi masraflarını karşılamak zorunda bırakılır. Katılımın yüksek olduğu bir toplantıyla
karşılaşırlarsa, azınlık hissedarlarla ilgili meseleleri sonraki toplantılara erteleyebilirler. Azınlık
hissedarlar yıpranıp sonunda hata yapana kadar, yöneticiler bu taktiği uygulamaya devam
edebilir. Saldırgan yönetimlerin düzenledikleri toplantılara katılmak, çoğu azınlık hissedar için
makul bir davranış değildir.
Savunma taktiği —Bu tip taktiklere karşı kendini savunmanın kilit yolu şirket yönetmeliklerinde
bu tip toplantıların şirket merkezinde ve makul zamanlarda düzenlenmesi zorunluluğunu
getirmektir. Basitçe yönetimin bu tip toplantılar için yer ve zamanı dikte etme özgürlüklerini
ellerinden alın. Çoğu şirket yönetmeliği yönetime tüm toplantıların yer ve zamanını belirleme
izni verir.

Püf Noktası
‘’Satın alma-satış’’ sözleşmeleri
için geçerli olan değer veya
değerleme yöntemini her yıl
gözden geçirin veya üzerinde
yeniden anlaşın

Satın Alma-Satış Sözleşmeleri
Savunma taktikleri üzerine olan bu tartışma boyunca, satın alma-satış sözleşmeleri
azınlık hissedarların pozisyonlarını koruyabilecekleri bir yol olarak önerildi. Ancak
bu aynı satın alma-satış sözleşmelerinin azınlık hissedarların yasal haklarının
ellerinden alınmasında çoğunluk hissedarların kullandığı en önemli araçlardan biri
olması da ilginçtir. Açıkça görülüyor ki başlangıçta hissedarlar görünürde adil bir
fiyat düzenlemesi üzerinde anlaşıyor, şirket büyüdüğünde ise azınlık hissedarlar
hisselerini gerçek değerlerinin altındaki fiyatlarla satmaya zorlanıyorlar.
Savunma Taktiği—Satın alma-satış sözleşmelerinin hisse fiyatlarını belirleyen
hissedarlar tarafından her yıl gözden geçirildiğinden emin olun. İşletme-değerleme
rakamı işletmenin gerçek değerini yansıtacaktır.

S şirket
S şirketlerdeki durum özel muamele gerektirir, çünkü bu tür şirketlerde satışa zorlama durumları
hem azınlık hem çoğunluk hisse sahipleri için geçerli olabilir. Federal gelir vergisi gibi konularla
ilgili şirkete bir ortaklık gibi muamele etme fikrinin arkasında, şirket gelir vergisi ödemekten
kaçınılması ve maliklere kazanılan vergi indirimleriyle birlikte işletme masraflarının geri
ödenmesi gibi sebepler vardır. Birinci olarak, hissedarların şirket tarafından beyan edilen gelirler
için şahsi vergi ödemeleri gerekirken, bu vergiyi ödemek için ellerine herhangi bir şekilde nakit
geçmiyor olabilir. Bir nakit akışı sorunu ortaya çıkabilir. Azınlık hissedarlar şirketten ödünç
aldıkları para ile vergilerini ödemede sıkıntı yaşamayan çoğunluk hisse sahipleri tarafından
sıkıştırılabilir.
İkinci durumda ise, tüm hissedarlar S şirket muamelesine yazılı olarak onay vermelidir, bunun
yanında tercihlerini her yıl feshetme hakkına sahiptirler, ayrıca hisselerini başka bir şirkete
(muhtemelen kendi sahip oldukları) satmak gibi pek çok eylemde bulunarak bu seçeneği
hükümsüz kılabilirler. Azınlık hissedarlar çoğunluk hisse sahiplerini S seçimini reddetme ile
tehdit ederek engelleyebilirler, bunu yapmaları çoğunluk hisse sahipleri için vergi problemlerine
yol açacaktır. Sonuç olarak S şirketler iyi geçinemeyen hissedarlar arasında ciddi sorunlara yol
açabilir.
Savunma taktiği—Azınlık hissedarlar şirketin vergi yükünü S şirketin dağıtılan karları üzerinden
ödemesini zorunlu kılan yazılı bir belge düzenlemelidir. Aynı zamanda tüm hissedarlar S şirket
seçeneğinin, hissedarların yüzde yüzünün onayı olmadan geçersiz sayılamamasını zorunlu kılan
yazılı bir sözleşmeye sahip olmalıdır.
300 CHAPTER 7

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

7
ST

A

RT

A

Organizasyona Liderlik Etmek

DE

Eyleme Geçmek

U P YO U R

I

İş Çıkarlarını Korumaya Yakından Bir Bakış devamı
Ortaklıklar
Ortaklıklar karşılıklı anlaşma ile yapıldığından herhangi bir zamanda ortaklardan birinin basitçe
bunu beyan etmesi ve hesaplaşmak istemesiyle feshedilebilir. Mali yönden güçlü bir ortak
ortaklık maddelerine göre hesaplarını kapatarak ve bunları kaldırarak istemediği daha zayıf olan
ortağından kurtulabilir.

Püf Noktası
Herhangi bir işte 50/50 ortaklıktan kaçının. Malikler anlaşamazsa iş de yürümez.

Ancak ortağa olan borcun kapatılması gerekir. Mahkemeler bir ortaklıktaki iç ilişkileri yakından
inceleme eğilimindedir. Ortada büyük miktarda bir para varsa sıkıştıran ortak daha hileli
taktikler uygulayabilir. Şirketlerin kurumsal biçimi her tür sıkıştırma taktiği için müsaittir. Bu
yüzden sıkıştıran ortak genellikle diğer ortağına girişimlerini şirkete dönüştürmeyi önerir.
Bunun için genellikle makul bir sebep bulunabilir. Sıkıştıran ortak tabii ki şirket yapısının ve
yönetmeliklerinin sıkıştırma konusunda ortaklıktan çok daha az sorun çıkaracağını görmüştür.
Savunma taktiği—Ortaklıklarını şirketleştirmek isteyen ortaklardan biriyseniz hisselerin yüzde
50si veya daha azı ile azınlık hissedar olmaktan kaçının.

Satışa Zorlamalardan Kaçınma

Her satışa zorlama tekniği için uygun savunma taktikleri önerildi.
Azınlık hisse sahiplerinin hisselerini koruyabilmeleri için bazı ek savunma taktikleri şunlardır:
• Azınlık pozisyonlarını reddetmek
•

Yönetmelik hükümlerini kontrol etmek

•

Yönetime katılmak

•

Satın alma-satış anlaşmaları belirlemek

Azınlık Pozisyonlarını Reddetme
Listenin en başında azınlık hissedar olmayı reddetmeniz olmalıdır. Bazı insanların küçük kapalı
yönetilen şirketlere yatırım yaparken oyunu yalnızca yüzde 50 veya üzerindeki hisse mülkiyeti ile
kontrol etmek için bir politikaları vardır.
Çoğu girişim sermayedarı, aynı zamanda şu ana kadar anlaşılmış olabilecek sebeplerden ötürü
çoğunluk kontrolünü talep eder. Girişimciler bir girişimin denetimini para karşılığı neden
verirler? Cevap basittir: onlar için kalan tek seçenek budur. Başka yollardan para kazanmak
istemişler ve bunda başarılı olamamışlardır.
Ancak çoğu durumda anlaşmayı çekici kılan girişimciye parasını ödediği takdirde finansörden
kurtulabileceğini gösteren, satın alma-satış maddelerindeki hükümlerdir. Doğal olarak ücret
yüksektir, ancak bu da zaten finansörün en başta para yatırma sebebidir.
Unutmayın ki, finansörün durumu, şirketi teknik uzmanlıklarıyla yöneten ve kurduğu ilişkilerle
şirketi başarıya taşımaya çalışan girişimcinin insafına kalabilir. Çoğu girişim sermayedarı girişimi
yönetmeye hazır veya eğilimli değildir. Basitçe kar isterler.
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İş Çıkarlarını Korumaya Yakından Bir Bakış devamı
Yönetmelik Hükümlerini Kontrol Etme
Azınlık hissedarlar hükümlerdeki şu kilit etkenleri kontrol ederek kendilerini koruyabilirler:
• Toplantı yerleri
•

Herhangi bir değişimin tüm hissedarların onayına tabi olduğu toplantı tebligat ve
gündemleri

•

Birleşmeler, şirket varlıklarının satışı, maaş ve masrafların ödenmesi, şirketin yeniden
yapılandırılması ve gelirlerin şirket içinde tutulması gibi konularda güçlü veto yetkileri

Yönetime Katılma
Her şeye rağmen bir azınlık hissedar durumunda olursanız yönetim dışında kalmayın. Yatırım
koşulu olarak yönetim ekibinde kendinize bir pozisyon ayarlayın. Çıkarılırsanız önceden üzerinde
anlaşılmış bir formül üzerinden tazmin edilmenizi gerektirin. Öne sürülen şartlar diğerlerinin tüm
hisselerinizi değerinden düşük bir fiyatla satın aldıkları bir satışa zorlama sürecine davet çıkaracak
sabit fiyatlara karşı sizi korumalıdır.
Azınlık hissedarsanız size yapılan ödemelerin
dondurulmasına karşı şirket kaynaklarına
erişiminizi kolaylaştıracak bir işe alma
Bir işletmenin herhangi bir hisse dilimine sahipseniz, yönetime
sözleşmesini göz önünde bulundurun.
hissenizin izin verdiği ölçüde dahil olun.
Yatırım yapmanın bir şartı olarak belli bir
iş karşılığı belli bir maaş verilmesi hükmü
bulunduran bir işe alma sözleşmesi yapmanız gerekir. İşletmeden ayrılma şartlarının da işe alım
gerçekleşirken belirlenmesi gerekir. Şirket içinde günlük çalışmak istemiyorsanız, iyi maaş alan
bir yönetici olmayı düşünebilirsiniz.

Püf Noktası

Bu tip uzun dönemli işe alma sözleşmeleri şirketteki diğer kişilere ödenen ücretleri baz alacak
şekilde esnek ödeme hükümleri içermelidir. Böyle bir sözleşmenin düzenlenmesi kolay
olmayacaktır, o yüzden yasal destek almanız gerekebilir.
Satın Alma-Satış Sözleşmelerini Belirleme
Azınlık hissedarlar çoğunluk hisse sahiplerinin kendilerinden kurtulma konusunda ısrarlı
olmaları halinde kendilerini korumak için ne kadar çaba gösterirse göstersin çoğunluk hissedarın
bunun bir yolunu bulacaklarını unutmamalıdır. Azınlık hissedarların yapmak istedikleri,
çoğunluk hisse sahiplerinin kendilerini şirket dışına itmelerinin tek yolunun bir satın alma-satış
sözleşmesinden geçmesini sağlayarak bulundukları pozisyonun karşılığını alabileceklerinden
emin olmaktır.
Azınlık hissedarlar çoğu zaman zor durumlarla karşılaşır, korunmak için yasal yardım aldıkları
sürece korunmasız değillerdir. Aynı şekilde çoğunluk hisse sahipleri de fırsatçı azınlık
hissedarlara avantaj kaptırmamak için yasal konulara dikkat etmelidir.
Tetikte Olun ve Destek Alın
Organizasyon, mülkiyet veya şirketin kontrolü hakkında diğerlerinin dayatmaya çalıştığı masum
değişikliklerle ilgili olarak tetikte olun. Bağımsız mercilerden yasal destek
alınmadığı sürece bu tip değişiklikler üzerinde anlaşmaya varılmamalıdır.
İş dünyasındaki ve hayattaki değişiklikler önceden tahmin edilebilmelidir.
İşletmenin organizasyonu, mülkiyeti ve yönetimi ile ilgili anlaşmalar, taraflar
uyum içindeyken yapılmalıdır. Tüm taraflara adil davranıldığından ve
İşletmenin avukatı, muhasebecisi ve
işletmenin değer ve bütünlüğünü koruduğundan emin olmak için hukuk
vergi danışmanı bağımsız değildir.
Malikleri değil işletmeyi temsil ederler vergi ve muhasebe gibi konularda bağımsız mercilerden destek alınmalıdır.

Püf Noktası
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Modül 1’de vizyonunuzu geliştirirken, günlük operasyonlarınızın sorunsuz şekilde işlediği bir işletme resmi
çizdiniz mi? Tatilinizi nerede yapmayı düşündüğünüz ve arkada bıraktığınız işer hakkında
endişelenmediğiniz bir resim mi? Heyecanın kaynağı, işin doğru şekilde ya da zamanında yapılmamasından
dolayı çıkan yangını söndürmek yerine büyük bir müşteriyi kurtarmak mıdır? Bu modül, operasyonlarınızı
geliştirmenize katkıda bulunacaktır; böylece girişimcilik enerjinizi büyüme vizyonunuzu yönlendirerek
harcayabilirsiniz.
İşletmenizde büyümeyi planladığınızda, her yeni karar operasyonlarınızı etkileyecektir. Bu modülde,
ürünlerinizin ve hizmetlerinizin pazara girişi esnasında gecikme ya da bozulma yaşanmamasını temin etmek
için mevcut operasyonlarınızı değerlendirecek ve bu operasyonları genişletme, standartlaştırma ve ölçme
planı yapacaksınız. Bu modül, işletmenizde rutin ve verimli olması gereken işler hakkında endişelenmenizi
engelleyecek sistemler, prosesler, süreçler, politikalar, standartlar ve ölçümler üzerine yoğunlaşmaktadır.
Verdiğiniz kararlar, İş Planının bir parçası olan Operasyonlar Planında yazıya dökülebilir. Aynı zamanda Mali
Planınızı güncelleyerek bu seçimlerin karlılığınızı ne şekilde etkileyebileceğini planlayacaksınız.

Kilit Sorular
•
•
•

İşimi şu anda ve büyüdükçe desteklemek için gerekli operasyonel sistemler nelerdir?
Başarıyı nasıl ölçeceğim?
Başarıyı garanti etmek için hangi performans standartlarını ve kontrollerini kullanacağım?

Eylem Adımları

Bitiş Tarihi



8.1 İş Akışını Tasarlamak



8.2 Operasyonlar Planını Tamamlamak



8.3 Operasyon Mali Tahminlerine Son Şeklini Vermek



Mali Performans Grafiği Çıkarın başlıklı 9. Modülü okumak





Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

CHAPTER 8 303

Eyleme Geçmek

A

DE

ST

RT

Operasyonları Büyümeye Yönelik Olarak Yönetmek

A

8
U P YO U R

I

Operasyonları ve Büyümeyi Destekleme
Nasıl ki girişimci rolünüzün, işiniz büyüdükçe gelişmesi gerekir, operasyonlarınız da büyüyen
işinizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değişmeli ve büyümelidir. Bu program boyunca,
büyüme vizyonu ve stratejileri üzerine odaklandınız. Öngördüğünüz büyümenin hızı ve hacmi,
iş operasyonlarınızın yaşayacağı şokun derecesini açıkça etkiler. Yavaş ve istikrarlı bir büyüme
planı bile işinizi idare etme biçiminizi etkileyecektir. Büyüme planınızın işiniz üzerindeki etkisini
değerlendirirken, bir sonraki adım bunun operasyonlarınızı nasıl etkileyeceğini incelemektir.
Kendinize aşağıdaki soruları sorun:
Soru

Kilit Konular

Evet Hayır

Büyümek için ne gerekli?

İşletmenin daha fazla alana mı yoksa (satış)
personeline mi ihtiyacı var?

o

o

Büyüme hedeflerime ulaşmak için
hangi mali hedefler gereklidir?

Uygulamada bir bütçeleme süreçleri var mı?
Kilit mali ölçümler tesis edilmiş mi?

o

o

Ekip üyelerine erişimim var mı ve
büyümeyi gerçekleştirmek için dış
uzmanlık gerekli mi?

Mevcut insan kaynakları politikalarım ve
prosedürlerim yeni personel katılımını
destekleyebilecek mi?
Yönetim ekibim ve diğer çalışanlar için ölçülebilir ve
ulaşılabilir performans standartlarına sahip miyim?
Benim ve ekibim için rehberler, danışma kurulları,
sponsorlar ve rol modelleri gibi dış kaynaklar
mevcut mu?

o

o

o

o

o

o

Müşterileri ve onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde
Büyüme planımı hayata geçirmek
için gerekli pazar araştırmasına sahip anlamamızı sağlayacak pazararaştırmalarını yürütmek
için kullandığım sistemler var mı ?
miyim?

Kullanımda bulunan operasyon
sistemim var mı ve büyümeyi
destekleme ve yönetmeye hazır mı?

Sistemlerimi, makul süreçler, prosedürler ve
politikalar kullanarak tasarladım mı?
Mali veriler ile ücret ve yan haklar bilgilerini doğru
şekilde kaydetmek için gerekli bilgisayar yazılımım
var mı?

Bu sorular ve kontrol listesi sizi bu modülün esas konusu olan büyümeye yönelik olarak
operasyonları yönetmeye götürecektir. Büyümenin mevcut operasyonlarınız üzerinde nasıl bir
etkisi olacaktır? İyi tanımlanmış bir operasyon planı büyümeyi yönetmenize ne şekilde katkıda
bulunur?
Operasyonel sistemler oluşturmak ya da bu sistemlere peşin yatırım yapmak yeterli değildir.
Bu sistemlerin sürekli olarak etkin ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak için bunlar uygun
kaynaklar ile desteklenmelidir. Yalnızca görevlendirmeler ve personel sayısı, tesisler ve alan
gereksinimleri ve görünen nakit akışını incelemeniz yeterli olmayacaktır, aynı zamanda kurumu
destekleyecek ve ayakta tutacak gerekli donanıma sahip olup olmadığınızı belirlemek üzere
büyüme stratejiniz işletmenin operasyonel fonksiyonlarına ilişkin bir bakış içermelidir.

Püf Noktası
Sistemlerinize yatırım yapıp bunları düzenli
olarak yenilemeniz gerektiğini bilin.
304 CHAPTER 8

Mesela ilave personel işe almanız gerekiyorsa, mevcut insan
kaynakları politikalarınız ve prosedürleriniz yeni personel katılımını
destekleyebilecek mi? Ücret ve yan hak bilgilerini doğru şekilde
kaydedecek ister dış hizmet isterse iç bilgisayar yazılım programı
olsun uygulamada bir sisteminiz var mı? Bu faktörler işe alım süreci
başlamadan önce ele alınmalıdır.
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Ne kadar çok büyürseniz, yeni ürünler ve hizmetlerle ilgili bilgileri elde tutmak için o kadar fazla
dokümana ihtiyaç duyarsınız. Operasyonlarınızı güncel tutmak amacıyla mali kaynakları yazılım
ve diğer araçlara tahsis etmeniz gerekmektedir. Bu paraların mantıklı şekilde harcandığından
emin olmak için, operasyonel hedeflerinizi belirleyin. Süreçlerinizi, prosedürlerinizi ve
politikalarınızı açıkça özetleyen sistemler oluşturun ve performans standartları ve ölçümleri
tanımlayın, böylece kurumunuzun bütün üyeleri hangi beklentilere göre değerlendirileceğini ve
büyük tabloda nasıl yer alacaklarını bilecektir.

Operasyonel Hedef Belirleme
Operasyonların merkezinde, bilgilerin işletme içerisinde dolaşımını sağlayan ve işi yapanlara
bir yapı sunan sistemler ve süreçler yer almaktadır. En basit tanımıyla operasyonlar işletmenizin
faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak için sizin ve ekibinizin günlük olarak yaptığı şeylerdir. En
elverişli durumda operasyonlar iş büyümesini ve gelişmesini destekleyen strateji ve planlamaları
hayata geçirir.
Webster Sözlük operasyonları şu şekilde tanımlamaktadır: 1) İşletme eylemi, yöntemi ya da
süreci,2) Eylemde ya da işbaşında olma durumu, 3) Eylemde bulunma ya da etkileme gücü; 4)
Bazı işlerde bir serinin parçası olan bir süreç ya da eylem.
Verilen tüm tanımlar içerisinden üçüncüsü en büyük etkiye sahiptir: eylemde bulunma ya da
etkileme gücü. Bu güç, sizi operasyonel planlamanızın hedefidir. Hadi bunu analiz edelim.
Kendinize aşağıdaki soruları sorun ve yanıtlarınızın işinizin sizden günlük olarak talep ettiği
şeyler üzerinde yapacağı etkiyi değerlendirin
•

Faaliyetlerimin olası en büyük sonucu vermesi amacıyla günlük iş faaliyetlerimi ele
almaya yönelik belirli bir yöntemim var?
• Bir faaliyeti her tekrar etmek istediğimde tekerleği yeniden icat etmem gerekiyor mu?
• Birinin şirketimden ayrılmaya her karar verişinde değerli bilgileri kaybediyor muyum ?
• Ekibimin ürünlerimizi ve hizmetlerimizi etkin ve verimli bir biçimde teslim ettiğini, daha
da önemlisi müşterilerimizle pozitif olarak irtibat kurduğunu bilmek için işletmemde
fiziksel olarak bulunmam gerekiyor mu ?
• Günlük operasyonel kararlarla ilgili bana rehberlik eden ve bu kararların vizyonum,
hedeflerim ve stratejim ile uyumlu olmasını sağlayan bir planım var mı ?
• Doğal ya da başka türlü bir felaket meydana geldiğinde herkesin ne yapması gerektiğini
bildiğini biliyor muyum ?
Şimdi kendinize bir soru daha sorun: belirli bir operasyon planı, günlük faaliyetlerinize, iş
geliştirme ve büyümeye ilişkin karar verme sürecinizi nasıl etkileyebilir?
Dikkatli şekilde tanımlanmış operasyon planı, faaliyetlerinizi ve kararlarınızı
etkileyecektir, çünkü işleri nasıl başaracağınıza odaklanmaya daha az
zaman harcama yeteneği kazanacaksınız. Bu durum, vizyonunuzu ve işinizi
bir sonraki aşamaya taşıyacak iş stratejilerini değerlendirmeniz için size
daha fazla zaman bırakacaktır. Operasyon planının hedefi, işletmenizin
operasyonlarının günlük konulara çok az zaman harcayıp işiniz üzerinde
daha stratejik olarak çalışacağınız kadar sorunsuzca işlemesini sağlamaktır.
Bu modülde günlük iş operasyonlarını araştıracak ve bunların iş büyümesini
yönetmede size nasıl etkin biçimde yardımcı olacağını keşfedeceksiniz. İlk
olarak bir operasyon planını sahiplenmenin faydalarını ve iyi tanımlanmış
operasyonların büyüme stratejilerinizi nasıl destekleyebileceğini anlayın.
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Püf Noktası
İster işinizi mevcut durumda
yürütme biçiminizi geliştirmeyi
isterseniz önemli bir büyüme
planlamayı göz önüne alın,
işletmenizin operasyonları
başarınız için kritik önem
taşımaktadır.
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İkinci olarak, kendi operasyon sistemlerinizi belirleyin ve bunları temsil edecek bir iş akışı
oluşturun. Sistem kelimesi bu bağlamda işletmenizin başlıca operasyonel alanını açıklamaktadır.
İş akışı kelimesi sistemi oluşturan tüm süreçleri ve prosedürleri içerir. Eğer halihazırda uygulamada
kullandığınız sistemleriniz varsa, bunların iş vizyonunuz ile uyumlu olduğundan emin olabilirsiniz.
Eğer operasyonlar konusunda iş akışı perspektifinden hiç düşünmediyseniz, bu modüldeki
aktiviteler başarınız için kritik öneme sahip sistemleri belirleme fırsatı sunacaktır.
Üçüncü olarak, iş akışının gerçekten işler durumda olduğunu onaylamaya dair ölçüm kriterini
belirleyerek işletmenizin her bir sistemi içerisindeki iş akışını uyumlu hale getirin.
Son olarak Eylem Adımı 8.2 Operasyon Planımı Hazırlamak aşamasında operasyonlarınızı
dokümante edin. Hayata geçirildiğinde bu Operasyon Planı, sistemlerinizin ve iş akışının sürekli
olarak büyüme planlarınız ile uyumlu olmasını temin edecek kullanışlı bir yol haritası sağlayacaktır.
Operasyon Planının operasyon kılavuzu olmadığını aklınızda tutun. Plan yalnızca sizi hedefinize
götüren bir dokümandır; operasyon kılavuzu ise bu dokümante edilmiş politikaları, süreçleri ve
prosedürleri içerir. Eğer bir şeyler haddinden fazla kötü giderse, işinizi etkileyebilecek riskleri
yönetmeye yönelik adımlar atmayı göz önünde bulundurun. İyi geliştirilmiş bir operasyon
kılavuzu, bilgisayarlarda saklanan kritik bilgilerin korunması, felaketten sonra çalışanlara
ulaşılmasının garanti edilmesi ve sigorta tazminat talepleri sürecini kolaylaştırmaya yönelik
bir felaket planı içerir. Operasyon kılavuzunu, FastTrac® programının bir parçası olarak
tamamlamayacak olmamıza karşın, bu büyüme stratejilerinizi planlarken oldukça tavsiye edilen
bir aktivitedir.

Yapının Faydaları
Eğer arka kapıdan çıkıyorsa parayı ön kapıya getirmenin bir faydası yoktur. Verimli operasyonlar
bunun olmasını engeller. İşletmenizin işleme biçimini dökümante etmek aşağıdaki faydaları sağlar:
• Yeni ve mevcut çalışanlara, içinde çalıştıkları sistemlere ilişkin bir harita sunar

Başka bakımlardan verimli iş akışlarının diğer süreçleri nasıl etkilediğini
anlamanıza yardımcı olur.
• İşinizi yeniden satmaya değer bir varlık olarak geliştirmenize yardımcı olur
• şinizin pek çok fonksiyonel alanını uyumlu hale getirir
Yapı
• İş yapmaya yönelik önlemler ve standartlar sağlar
İş akışı
• Tutarlılık ve istikrar yaratır
Performans Ölçümleri
• İşletmenize özgü fikri mülkiyete el koyar ve yönetir
• Bir felaket meydana geldiğinde işletmenizin karşılaştığı sorunları ele alır
Dokümante edilmiş süreçler yalnızca paradan tasarruf etmenizi sağlamaz, aynı zamanda ekonomik
değere sahip maddi bir varlık haline gelirler. İyi süreçler, bir satın alma anlaşmasının yapılmasına
ya da bozulmasına neden olabilir. Mükemmel bir çıkış stratejisi, işinizin nihai satışı için ileriyi
planlamanıza yardımcı olabilir. Pek çok franchise sahibi, sahibi oldukları franchise’ı satın alma sebebi
olarak franchise’ın başarıya dair kanıtlanmış bir sürece ya da formüle sahip olmasını gösterecektir.
Operasyon yöntemleri dokümante edilmiş, test edilmiş ve karlı olduğu kanıtlanmıştır. Bu
kanıtlanmış metodolojiler (operasyonlar) kurumunuzun görünmez varlıkları olabilir.

Operasyonel
Hedef

•

Operasyonel Sistemler

Operasyonları düzenleyen esas sistemler nelerdir? Geleneksel olarak operasyonlar üretim
dünyası ile tanımlanır. Hem üretim işletmelerinin hem de perakende mağazalarının büyük
ihtimalle tesis yerleşimi, stok kontrolü, garantiler ve iadeler, hizmet düzeyi anlaşmaları ve
güvenlik gibi operasyonel endişeleri olacaktır. Ayrıca üreticiler ürün üretir ve ürünler kalite
kontrol standartlarına sahip olmalıdır. Bunun yanı sıra yeni ürün geliştirmek için de bir sisteme
ihtiyaçları vardır.
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Tüm işletmeler üretici değildir, ancak çoğu işletme aynı tür sistemlere ihtiyaç duyar. Diğer
operasyonel ihtiyaçlar belirli bir iş türüne özgü olabilir. Örneğin, profesyonel hizmetler işkoluna
özel ihtiyaçlar, taşeron ilişkileri ve sözleşmeler, teklif oluşturma ve sunumlar ve istişari satış
süreçleri gibi konuları içerebilir. Peki ya ikinci bir yer açmak isteyen bir distribütör? Süreçler ve
prosedürler birinci günden itibaren her yeni satış düzeyi ile yeniden oluşturulması gerekmeksizin
açıkça uygulamada olsaydı satış akışı daha sorunsuz ve hızlı olmaz mıydı?

Sistemleri İş Vizyonu ile Uyumlu Hale Getirme

Mükemmel bir iş dünyasında, operasyonlar işletmenin vizyonunu ve stratejisini destekleyecek
şekilde tasarlanır. Bu kritik unsurlar olmaksızın, bir kurumun operasyonel açıdan bel bağlayacağı
çok fazla bir şey yoktur. Uygulamada ihtiyacınız olacak sistem türlerini tanımlarken önemli
sorular ele alınmalıdır. Bu sorular içerisinde şunlar yer almaktadır:
•
•
•

Vizyonum ve hedeflerim ile bunlara ulaşma stratejim nedir?
Mevcut operasyonel sistemlerim istediğim büyümeyi sağlayacak mı?
Büyüme ekibimin müşterilerle ve satıcılarla farklı şekilde etkileşimde bulunmasına
sebep olacak mı? Bu nasıl değişecek?
• Vizyonuma ulaşmak için hangi teknolojiye ihtiyacım olacak?
• Ben ve çalışanlarım başarılı olduğumuzu nasıl anlayacağız?
Operasyonel sistemlerinizi tasarlarken, vizyonunuzu, hedeflerinizi ve iş stratejinizi
değerlendirmeli ve sistemlerinizi bunlarla uyumlu hale getirmelisiniz. Örneğin, kurumunuzun
hedeflerinden biri, 24 saat içerisinde siparişleri yerine getirerek müşteri talebini karşılamaksa,
ancak teslimatın zamanında yapılmasını sağlayacak bir sisteminiz yoksa muhtemelen bu
hedefi başaramazsınız. Bunun yanı sıra müşteriler ürünler ya da hizmetler zamanında teslim
edilmediğinde güvenilirliğinizi sorgulamaya başlayacaktır. Eğer geç teslimat normal bir
uygulama haline gelirse, müşteriler sattığınız ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini sorgulamaya
başlayacaktır. Vizyonunuzu ve iş stratejinizi desteklemek için gerekli kritik unsurları belirlemeye
başlamak için Operasyonel Sistemlerim tablosunu kullanın.

c
-

Operasyonel Sistemlerim

Eylem Adımı 1.3 İşime Yönelik Hedeflerimi Belirlemek bölümünde hedeflerinizi belirlediniz. Bu
bilgileri kullanarak hedeflerinizi desteklemek için hangi sistemlere ihtiyacınız olacağını düşünün.
İşinizin büyümesi için ihtiyacınız olacağına inandığınız operasyonel sistemlerden birkaçını yazın.
Mevcut kapasite durumunuzda bugün neye ihtiyacınız olduğuyla başlayabilirsiniz ve ardından
nereye gitmek istediğinize bakabilirsiniz. Çoğu işletmenin ihtiyaç duyduğu sistemlere dair örnekler
içerisinde şunlar yer alır:
o

Siparişleri Alma

o

Diğer

o

Faturalama ve Tahsilat

o

Diğer

o

Muhasebe Fonksiyonları

o

Diğer

o

Müşteri Hizmeti

o

Diğer

o

Dağıtım / Siparişi Yerine Getirme

o

Teknoloji

o

Üretim

o

Ürün Geliştirme
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Operasyonel Sistem İçin İş Akışı Oluşturun

Püf Noktası
İş Akışı, işin A Noktasından B Noktasına nasıl aktığını, bu
süreçle kimin temas ettiğini, ne olduğunu ve bu sürecin
tamamlandığını nerden bileceğinizi açıklar.

Her bir operasyonel sistem, ilgili sistemin iyi çalışmasını
sağlamak için politikalar, süreçler ve prosedürler içerecektir.
Sistem tasarımının bu yönleri, bilgilerin kurum içerisinde doğal
iş akışını yaratarak, bilgilerin yönetimine yardımcı olur.

Aşağıdaki açıklama, süreçlerin, prosedürlerin ve politikaların
birbirleriyle ne şekilde ilişkili olduğuna dair bir genel bakış sağlar.
Bunun yalnızca geniş bir genel bakış olduğunu aklınızda tutun.
Gerçek hayatta tek bir politika birden fazla süreci yönlendirebilir ya da her bir süreç pek çok
prosedür içerebilir.
Operasyonel Sistemler

Katman:
Süreç
“Ne Yapıyoruz”

Katman:
Süreç
“Ne Yapıyoruz”

Katman:
Süreç
“Ne Yapıyoruz”

Katman:
Süreç
“Ne Yapıyoruz”

Katman:
Süreç
“Ne Yapıyoruz”

Katman:
Süreç
“Ne Yapıyoruz”

Katman:
Süreç
“Nasıl Yapıyoruz”

Katman:
Süreç
“Nasıl Yapıyoruz”

Katman:
Süreç
“Nasıl Yapıyoruz”

Katman:
Süreç
“Nasıl Yapıyoruz”

Katman:
Süreç
“Nasıl Yapıyoruz”

Katman:
Süreç
“Nasıl Yapıyoruz”

Katman: POLİTİKALAR

Püf
Noktası
Süreçler sıklıkla “ne
yapıyoruz” olarak
anılırken,
prosedürler “nasıl
yapıyoruz” olarak
ve politikalar
“neden ya da nasıl
yapıyoruz şeklinde
belirtilir.

Sistemlerinizin politikalarını, süreçlerini ve prosedürlerini neden dokümante etmeniz
gerekir? İşletmenizin süreçlerini yapıcı şekilde dokümante etmeksizin, işinizin ne kadar iyi
yürüdüğünü ve sunduğunuz ürünlerin ve hizmetlerin esas olarak müşteri ihtiyaçlarını karşılayıp
karşılamadığını bilmeniz neredeyse imkansızdır. İyi tasarlanmış operasyonel sistemler planınızın
vizyonunu ve hedeflerini destekleyecektir. Bu modülde daha sonra sistemlerinizin başarısını
nasıl ölçtüğünüzü tartışacağız.
Operasyonları dokümante etmenin diğer amacı da çalışanlar işten ayrılırken ya da kurum
içerisinde geçiş yaparken beraberlerinde kaybolabilecek ya da bir kenara koyulacak bilgileri alıp
gittiklerinde anlaşılabilir. Girişimciye özgü bir endişe olarak, ya bu bilgilerin operasyon planı
içerisinde dokümante edilmesi için tek bir kez ödeme yaparsınız ya da ilgili çalışanların her
pozisyon değiştirişinde bu bilgileri yeniden oluşturma riskini üstlenirsiniz.
Günümüzün küresel rekabet ortamına ilişkin mevcut araştırmanın çoğu tüm işletmelerin
gayrimaddi varlıkların önemini kabul etmesi gerektiğini belirtmektedir. Esasen bilgi gibi
çalışanların beyninde bulunan gayrimaddi varlıklar, bir kurumun fikri sermayesinin gerçek
değerinin yüzde 90’ını oluşturabilir.
Operasyonel Sistemler

Siparişleri
Alma

Faturalama ve
Tahsilat

Muhasebe
Fonksiyonları

Müşteri
Hizmetleri

Dağıtım

Teknoloji

Üretim

Sistem Seviyesi: İşletmenizin operasyonel sistemlerini belirleme
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bilgilerin elinizden gitmesine izin vermeyin

Çalışanların şirketin en büyük varlığı olduğu deyişini duymuşsunuzdur. Yalnızca işi yaptıkları için
değil… aynı zamanda bildikleri şeyler için. Her bir çalışanınız işinizle ilgili bilgi, yetenek ve beceri
geliştirmektedir. Eğer bilgileri sizin için işler kılabilirseniz, bu büyük bir avantaj olabilir. İnsanlar
işten ayrıldıklarında, hatta şirket içinde başka bir işe transfer olduklarında, bu bilgiler kaybolabilir.
Bu bilgileri şirket içinde aktarılıp tekrar tekrar kullanılmasını temin etmek için korumalısınız. Bu
bilgileri bulmak, oluşturmak ve sizin için işler kılmak için aşağıda uygulayabileceğiniz bazı bilgiler
yer almaktadır:
• Yönetiminizin ve çalışanlarınızın uzmanlığına ve geçmişine dayalı olarak uzmanlık rehberi
oluşturun.
• Kurumunuz içerisinde kilit bilgiye sahip kişileri belirleyin. Bu bilgileri alın ve eğitim programları,
yardımcı iş araçları, stajyerlik ya da rehberlik vasıtasıyla transfer etme yollarını tasarlayın.
• Çalışanlarla şirketten ayrıldıktan sonra da ilişkileri sürdürecek bir sistem tasarlayın. Pek çok
durumda bu çalışanların bilgilerinden danışmanlık sözleşmeleri yoluyla faydalanmaya devam
edebilirsiniz.
Operasyonlara ilişkin belgeye dayalı bir yaklaşım şirketinizin gayrimaddi varlıklarına özgü değeri
kanıtlamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda işinizi yürütürken bu değeri kullanma yolu sağlar.
Bu bilgileri yalnızca yazıya dökmeyip aynı zamanda diğer çalışanlarla da paylaşmak önemlidir.
Bir şirketin satışlarını artırmak için paylaşılan bilgileri nasıl kullandığını öğrenmek için aşağıdaki
örneği okuyun.
Resmi süreçler ve prosedürler oluşturmak, bir teknoloji danışmanlık firmasının en iyi uygulamaları
geliştirmesine katkıda bulunmuştur. İlk adımlar işletmeyi satış, finans ve insan kaynakları olarak
fonksiyonel alanlara ayırmaktan oluşuyordu. Ardından bu alanlara yönelik süreçleri ve sabit
beklentileri dokümante ettiler. Bir taban çizgisi ile, gelişip gelişmediklerini söyleyebiliyorlardı.
Bu bilgileri kullanarak bazı en iyi uygulamalar oluşturdular. Örneğin, satış ekibi haftalık telefon
görüşmelerini küçük gruplar halinde gerçekleştirmektedir. Grup içerisinde her bir kişi sırayla telefon
görüşmesi yaparken diğerleri dinlemektedir. Diğerlerinin tekniklerini gözlemleyerek, satış temsilcileri
kendi stillerini iyileştirmiş ve hem somut hedef müşteri sayısını ve müşteri ziyaretlerini artırmıştır.
İşiniz büyüme noktasına ulaştığı anda, mevcut ve gelecekteki durumları desteklemek için mevcut
işinizi yapısını gözden geçirirsiniz. Genel olarak konuşmak gerekirse, mevcut kapasitenize
ilişkin istinat ettiğiniz süreçleri ya da prosedürleri belgelendiremezseniz, büyüme vizyonunuzu
gerçekleştirmek için operasyonlarda hangi değişiklikleri yapmanız gerektiğini nereden bileceksiniz?
Üstelik çalışan istihdam ettiğiniz durumda, uygun düzeyde olumlu etkileşim gerçekleştirmek ve
iş başarısına ulaşmak için çalışanların uyacağı önceden tanımlanmış talimatlarınız olmalıdır. Bu
etkileşimi süreç ve yönteme ilişkin belgelendirme yoluyla destekleyebilirsiniz.
Yapısal iş akışına yakından bir göz atın. Sistem seviyesinden başlayın. Operasyonel Sistemlerim
bölümünde yer alan potansiyel operasyonel sistemler listesinde, muhasebe bir ihtimaldir ve bu
örnekte kullanılacaktır.
Operasyonel Sistemler

Siparişleri
Alma

Faturalama ve
Tahsilat

Muhasebe
Fonksiyonları

Müşteri
Hizmetleri

Dağıtım

Teknoloji

Üretim

Systems Level: Identifying the operational systems of your business
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Süreçler

Süreçler (ne yapıyoruz) tamamlandığında belirli bir sonuç üreten ilgili görevlerdir. Muhasebe
fonksiyonları kapsamındaki süreçlerin içerisinde borç hesapları, alacak hesapları, bordro, hesap
mutabakatı ve mali raporlar yer alabilir. Süreç Düzeyi açıklaması, bu süreçlerin muhasebe
fonksiyonu sisteminde birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu göstermektedir.
Muhasebe Fonksiyonları

Accounts
Payable

Alacak Hesapları

Bordro

Hesap Mutabakatı

Finansal Raporlar

Process Level: Identifying the processes under each system

Bir işletmenin normal iş akışı içerisindeki organizasyonel süreçler genellikle şunları içerir:
• Malzeme süreçleri.
•

Bilgi süreçleri.

•

İnsan sermayesi süreçleri.

Malzeme süreçleri, maddi ürünlerin üretimine odaklanma eğilimindedir. Maddi ürünler üreten
pek çok profesyonel hizmet şirketi malzeme süreçlerini de dokümante etmeyi göz ardı etmek
istemesine rağmen direkt üretim yapan şirketler bu konuda daha iyidir.
Bilgi süreçleri, kurumdan günlük olarak akan tüm genel işleri kapsar. Bu süreç geliştirme alanı
hiç şüphesiz her tür iş tipi için en sağlam ve yaygın alan olacaktır. Bu sıklıkla müşteri taleplerinin
şirket içinde yönlendirilmesi için kullanılan formların, yardımcı iş araçlarının ve diğer araçların
geliştirilmesini ve bakımını içerir. Bilgi süreçleri genellikle malzeme süreçlerini de dokümante
etmek için kullanılabilir.
İnsan sermayesi süreçleri, ekiplerin ve bireysel performans sistemlerinin yapısını düzenlemeye
yardımcı olmak için kullanılan araçları içerir. İş tanımları, performans araçları standartları,
performans inceleme araçları ve kariyer değerlendirme ve geliştirme dokümantasyonu süreç
döngüsünün bu kolunda bulunabilir. Modül 7’deki fikirlerin çoğu, sağlıklı bir girişim kültürü ve
işe alma, ödüllendirme ve çalışanların ya da yüklenicilerin ücretlerini ödeme gibi hedef insan
kaynakları süreçleri yaratmaya yöneliktir.

Prosedürler

Prosedürler (yaptıklarımızı nasıl yapıyoruz) süreçte neler olduğuyla ilgilidir. Prosedürler, belirli
bir süreç içerisinde yer alan adımlardır. Örneği kullanarak Borç Hesapları sürecine bakın ve borç
hesaplarını oluşturan bir dizi prosedürü not alın. Burada listelenmeyen başka prosedürleriniz
olabilir ama bu örnek süreç içerisindeki bireysel prosedürler olarak fatura girişlerini, satıcı
ödemelerini yapmayı, kredi kartı ödemelerini yapmayı, otomatik tenzilatlar ayarlamayı ve borç
raporlarını yazdırmayı içerir
İkinci açıklamada, görev düzeyine ayrıntılandırılmış belirli bir prosedür ve basitleştirilmiş
olmasına karşın somut operasyonların dokümante edilmesine ilişkin adım adım yaklaşım
gösterilmektedir. Aşağıdaki açıklama, belirlenen prosedür ve bu prosedüre ait ayrıntılandırılmış
görevler arasındaki ilişkinin bir örneğidir.
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Accounts Payable

Satıcı
Ödemelerinini
Yapma

Fatura Girişi

Kredi Kartı
Ödemelerini
Yapma

Otomatik
Tenzilatlar
Ayarlama

Borç Raporlarını
Alma

Prosedür Seviyesi: Her bir süreç kapsamındaki prosedürü belirleyin

Satıcı Ödemelerini Yapma

Fatura satıcıdan
gelir.

Sorunları çözmek için satıcı
ile irtibata geçin

Hayır

Fatura, doğruluk açısından
alındı makbuzu ile
karşılaştırılır.

Şirket politikasına göre,
fatura 30 gün içerisinde
satıcıya ödeme yapmak
üzere seçilir.

Ödenmiş faturalar, ileride
referans olması açısından
satıcı basılı kopya
dosyalarına konur.

Hayır

Fatura doğru mu?
Eksiksiz Borç Hesabı listesi
oluşturulur ve incelenir.
EVET

Fatura ödeme için
muhasebe sistemine girilir.

Tüm faturalar
30 günlük
süre içerisinde
ödeniyor mu?

EVET
Süreç Sona Erer.
Prosedür Seviyesi: Görev seviyesinde ayrıntılı prosedür
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Policies

Politikalar (yaptıklarımızı neden ya da ne zaman yapıyoruz) işletmenin belirli prosedürlerle
ilişkili değerleri ve ilkeleridir. Bunları, iş akışının dokümante edilmesini destekleyen temel olarak
düşünün.
Politikalar bir kurumun varlığını sürdürme biçimini belirleyen altta yatan kurallardır. Yukarıdaki
örnekte, süreç borç hesabıdır; prosedürler bu süreç kapsamında gerçekleşen bütün bu
görevlerdir ve politikalar da eğer raporlar belirli bir zamanda çalıştırılacak ve dağıtılacaksa
kurumun her bir prosedüre yönelik olarak neden ve ne zaman ödeme yaptığını açıklayan yazılı
kurallar ile prosedürlerle ilişkili diğer faktörlerden oluşmaktadır.Prosedür Seviyesi örneklemesiyle
direk olarak ilişkili politika örnekleri şunları içerebilir:
• Tüm satıcı faturaları, şirketin yetkilisi tarafından aksi bildirilmedikçe faturanın alınmasını
takip eden 30 gün içerisinde ödenecektir.
• Tüm çekler postalanmadan önce şirketin yetkilisi tarafından doğrulanmalı ve imzalanmalıdır.

Püf Noktası
Bazı politikalar, şirketin genel uygulamasını içine alacak geniş bir perspektif kullanırken, diğerleri
belirli süreçler ve prosedürlerle direk olarak ilişkili olabilir ve çok ayrıntılı olabilir.

Süreçleri Dokümante Etmenin Değeri

Dokümante edilmiş süreçleri, prosedürleri ve politikaları gerçekten dokümante etmeye gerek
var mı? Illinois’da şirket açan işletme sahibi Beth Hagan’a göre bu yapılmaya değer bir iş. On altı
yıl içinde Hagan girişimini, sekiz ayrı noktada şubeye sahip hızlı baskı, yüksek hızlı kserografi,
grafik tasarım ve ozalit baskı şirketine dönüştürmüştür. Operasyon Kılavuzunun şirketinin
satışında önemli olduğunu, çünkü bunun “tek bir kadın tarafından işletilen fotokopi dükkanı”
algısını dağıttığını kabul ediyor. Kılavuz, alıcıların Hagan’ın her mağazada ve üretim merkezinde
çok özel prosedürlere ve derinlemesine yönetim bilgisine sahip olduğunu görmesine katkıda
bulunmuştur. Bu dokümantasyonun değeri şirketin satıldığı noktada 100.000 $ değerindeydi.
Ancak süreçlerinizi dokümante etmenin gerçek değeri çıkış stratejiniz uygulanmadan çok önce
görülebilir. Süreçleri dokümante ettirmek ve uygulamada kontrollere sahip olmak, şirketinizin
büyümeye hazır oluşunu tesis eder, bu da artan satış hacmi ile başarılı şekilde baş edebileceğiniz
anlamına gelir. Kontrollü süreçler ayrıca dolandırıcılık, zimmete geçirme ya da çalışan hırsızlığı
yoluyla kaybolabilecek paradan tasarruf etmenizi sağlayacaktır.
Çoğu işletme sahibine çalışanlarından dolayı maruz kaldıkları kayıpları sorun, bunun bir sorun
olmadığını garanti edeceklerdir. Ama gerçekler öyle söylemiyor. ABD Ticaret Odası küçük
işletmelerin çalışanları tarafından gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının her yıl bu ülkede toplamda
20 milyar $ ila 40 milyar $ arasında değiştiğini tahmin etmektedir. Şirketinizde güvenilir bir
pozisyonu doldurmak üzere işe aldığınız kişinin esasen sizden çalacağına inanmak zor olmasına
karşın, bu durum her gün tüm işletme türlerinde ve çeşitli yollarla gerçekleşmektedir. Tüm
çalışan hırsızlığı olaylarının maksimum yüzde 75’inin gözden kaçtığı tahmin edilmektedir.
Genel kabul görmüş kural, bir şirketin genellikle içeriden birilerinin bulunduğu kötü ve
ahlaksızca bulunduğu hareketler yüzünden yüzde 1-2 kaybı olmasıdır. Satış rakamlarınıza
bakarak, süreçlerinizi dokümante etmeye ne kadar işe yarayacağını kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.
Uygun kontrolleri belirleyerek, mali tehlikeleri önleyebilir, azaltabilir ya da tamamen yok
edebilirsiniz.
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İş Akışını Uyumlu Hale Getirin

Şirketinizin dokümante edilmiş iş akışı şirketinize hayat veren süreçleri
gösterecektir. Ekip üyelerinin kendi iş sorumlulukları olduğundan,
işlerinin genel şirket iş akışı ile vizyon ve hedeflerine ne şekilde katkıda
bulunduğunu ve bunlarla ne şekilde uyumlu olduğunu anlamaları
önemlidir. İş görevlerini tamamlamak için onlardan neler beklediğinizi
Yapı
anlamaları gerekir. Ayrıca ekip üyelerine işlerini yapabilmesi için uygun
İş akışı
kaynaklar verilmesi gerekmektedir. Onların bakış açılarından iş akışına
Performans Ölçümleri
bakmak, uyumlu ve verimli bir iş ortamı yaratmanıza yardımcı olabilir.
İş tanımlarının yazılması, performans standartlarının geliştirilmesi,
performans incelemelerinin sürdürülmesi, uygun şekilde istihdam ve kontrollerin tasarlanması
dahil olmak üzere birçok eylem bu uyumluluğa katkıda bulunur.

Operasyonel
Hedef

İş Tanımları Yazın
İş tanımları, personelin iş planını gerçekleştirmesi için personelin gerekli yeteneklerini ve
görevlerini özetler. Her pozisyona yönelik tanımların bulunması işletmenin söz konusu iş için
en iyi kişiyi elde tutmasına ve profesyonel dosyaları iyi halde tutmasına katkıda bulunur. Eylem
Adımı 7.1 İş Tanımları Oluşturmak aşamasında, kendiniz ve kilit çalışanlarınız için roller ve
sorumluluklar belirlemek üzerinde çalışmaya başladınız. Bu tanımlar, yalnızca iş akışını düzene
koymaz, aynı zamanda Modül 7’de tanımlandığı şekilde iş alma sürecini basitleştirir.
Performans Standartları Geliştirin
İş tanımları yürürlüğe konduktan sonra, her pozisyonun görevlerini niceliği belirtilebilir ve
ölçülebilir eylem adımlarına ayırmak önemlidir. Eğer bir ekip üyesi önceden ne beklendiğini, bu
beklentinin doğru performansının nasıl ölçüleceğini ve bunun işletmenin stratejik hedefleri ile
ne şekilde ilişkili olduğunu bilirse, performansın başarılı olmak olasılığı önemli ölçüde artacaktır.
Performans İncelemeleri Yapın
Performans değerlendirmeleri, verimli çalışmayı desteklemek ve bir ekip üyesinin performansı
hedeften sapmış ise bu çalışanın davranışını düzeltmek üzere düzenli olarak gerçekleştirilmelidir.
Günlük fonksiyonlar ve özel görevlendirmeler ya da projeler için ayrı performans standartları
tasarlayabilirsiniz. Bazı kurumlar bu incelemeleri üç ayda bir gerçekleştirmek üzere planlar ve
ekibini geliştirmek üzere bu resmi süreci kullanır. Her durumda, çalışanlara daha gayriresmi
toplantılar vasıtasıyla sık sık geribildirimde bulunmayı da isteyeceksiniz.
Bireylere yönelik performans standartları insan kaynakları dosyalarında belgelendirilebilir.
Günlük fonksiyonel sorumluluklara ait standartlar, fonksiyonlar değişmedikçe değişiklik
gerektirmez. Ancak özel görevlendirmeler ve projeler, projeler gündeme geldikçe ve
tamamlandıkça düzenli güncelleme gerektirecektir. İnsan kaynakları danışmanlık şirketleri,
insan kaynakları sorunlarına ilişkin politikalar ve prosedürler oluşturmanıza ve insan kaynakları
kanunun yorumlanmasına yardımcı olmaya katkıda bulunabilir.
Uygun Şekilde İstihdam Yapın
Aylık istihdam planı, işletmelere uygun şekilde çalışan istihdam edip etmediklerine dair bir yol
haritası sunar. Başarılı olmak için, işletmeler genellikle az sayıda kişinin birkaç farklı rolü yerine
getirmesini öngörür. Personel istihdamının önemli bir yatırım ve sorumluluk olduğunu aklınızda
tutun.
Faydalı stratejilerden biri, gelir akışı oluşturan belirli projelere ilave personel atamaktır. Bu
şekilde, hepsi olmasa da en azından maaş giderinin bir kısmı ilave gelir ile karşılanır. Projeyi
yapmaya değer rakamlarda kar ettiğinizden emin olun. İşletmenizin, birinin maaş için gelip
geçtiği bir yer olmasını istemezsiniz. Neticede işletmenin hedefi para kazanmak, yani karlılıktır.
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Kontrolleri Tasarlayın
Kontroller ya idari ya da finansaldır. İdari kontroller, işin operasyonu ile ürün ya da hizmetin
kalitesi ile ilgilenir. Finansal kontroller iş operasyonu muhasebesi ile ilgilenir. Yeterli şekilde
uygulandığında kontroller paradan ve zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur.
Example:

Faydalar:
Güvenlik – Kontroller; nakit, ekipman, stok,
müşteri listeleri, teknoloji, inovasyonlar, özel
bilgiler vs. gibi şirketin varlıklarını korumak
için tasarlanmalıdır

Bilgisayar oturum açma adları ve şifreleri,
ekipman çıkış belgeleri

Doğruluk – Kontroller doğru miktarların
doğru zaman aralığında uygun hesaba
kaydedilmesini temin etmelidir.

Matematiksel doğruluğu kontrol eden iki
kişi, belge onaylama, mali hesapların aylık
mutabakatı

Kalite – Kontroller, ürün ya da hizmetin
hükümet gereklilikleri dahil olmak üzere belirli
kalite standartlarını karşılamasını sağlamalıdır.

Bazı şirketler ISO 9000 kalite ve standartları
sertifikasyon programını tamamlamaktadır.
Bu, kontrol sistemlerinin bulunduğunu
garanti eder.

Onay – Kontroller işlemin gerçekleştiğini ve
prosedürlere uygun olduğunu onaylar.

Uygun bilgi ve onaylara ilişkin inceleme.

Kontrollerin iş operasyonlarına ilişkin sağlayabileceği tüm avantajlar ile birlikte dezavantajlar
da olabilir. Bazen çok fazla çek ve bakiye işin verimli şekilde tamamlanmasını zorlaştırır, devam
ettirmesi oldukça maliyetlidir ve çalışanlar arasında düşük morale sebep olabilir. Gerekli
kontrolleri oluşturmak için fiili iş akışını kısıtlamaksızın dikkat gösterilmelidir. Kontroller ile
bunların genel şirket hedefleriyle ne şekilde ilişkili olduğunun açık şekilde bildirimi bu kontrolleri
etkin hale getirmeye de katkıda bulunacaktır.

Performansı Ölçme
Eski bir atasözünde “Ölçülebilen şey idare edilebilir.” denilmektedir. Bir başka deyişle, bugünkü
durumunuzu bilmiyorsanız, herhangi bir şey konusunda ilerleme sağlayamazsınız. Taban verileri,
bir başlangıç noktası sağlar, ancak kalite ve sonuçları temin etmek için zaman geçtikçe
başarıyı sürekli olarak ölçmelisiniz. Başarıyı ölçmek, bir uçağı uçurmak ve uçağı rotada
tutmak için ufuk pusulasını sürekli olarak kontrol etmektir.

Operasyonel
Hedefler
Yapı
İş Akışı
Performans Ölçümleri

Mali Performans

Girişimciler nakit akışı, kar ve genel mali performansa ilişkin spesifik mali hedefler
belirlediğinden performans genellikle mali terimlerle ölçülür. Modülde 9’da, bu tür
ölçümleri geliştirecek mali araçlar ve bunların açıklamaları yer almaktadır.

Bu modülde, büyüme aşamasında size rehberlik edecek çeşitli performans ölçümlerini
inceleyeceksiniz. İki kilit mali konsept, mali analizi etkin biçimde bir ölçüm aracı olarak
kullanmaya katkıda bulunur: Brüt kar oranı ve işletim giderleri.
Brüt Kar Oranı
Brüt kar oranı hedefleri özellikle kritik önem taşımaktadır. Bunlar, karlılığınızın ilk yansıması
olarak görev yapar. Bunun gerekçesi brüt karın satış hedeflerinden çok daha önemli olmasıdır.
Bir noktaya kadar, eğer 5 milyon $ brüt kar elde etseydiniz, satış hacminin ne olduğuna
gerçekten dikkat eder miydiniz? Pek çok firma satış hacmini artırma arayışında, ortaya çıkan brüt
karın kar ile sonuçlanmayacağı ölçüde fiyatlarda kesinti yapar. Unutmayın – karın anahtarı brüt
kardır, bu yüzden makul ve erişilebilir bir hedef belirleyin.
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Brüt karda artırılan her dolar, kar hanesini önemli ölçüde etkiler, ancak satış hacmindeki bir dolar
artış karda yalnızca kesirli bir artışla sonuçlanabilir. Ek olarak satış artışı maliyetleri sonuçları
aşarken, daha yüksek brüt kar elde etme maliyeti az olabilir. Bu konseptin örneğine bakalım.
ABS Şirketi, Spice it UP! taze bitki dispenserleri satıyor diyelim. Bu eşsiz mutfak aletini üretmek
şirkete 3,49 $’a mal oluyor,
ancak piyasa bu ürünleri 19,95
$’a satmalarına izin veriyor. Bu
oldukça yüksek bir marj - marj
Firmanın brüt karı, hemen hemen her departmanın eylem planını
ürünü üretmek için yaptıkları
yönlendirecek hedefler oluşturacaktır. Brüt kar, işletme içerisinde ürün
masrafla ürettikleri ürünü ne
ve hizmet karmalarını, müşteri seçimini, ürün kalitesini ve gider
zaman sattıkları arasındaki farktır.
bütçelerini etkiler.
Yeni mali yıl yaklaştıkça, ABC
ekibi pazarın bu ürün konusunda
heyecan duyduğunu öğrenir; araştırma Spice it UP!’ın fiyatını artırabileceklerini göstermektedir.
24,95 $’a taze bitki dispenseri. Bu ekstra 5$ karı temsil etmektedir; çünkü bu ürünü üretmek ABC
Şirketine daha önce mal olduğundan daha yüksek bir fiyata mal olmayacaktır.

Püf Noktası

Bazı durumlarda, üretim masrafları hacim arttıkça hatta daha da düşebilir, çünkü yüksek
miktarlarda hammadde satın alımı genellikle tedarikçilerin daha iyi fiyatlar vermesini gerektirir.
Satış tarafında ise satışlarda meydana gelen her dolar artış esas olarak yalnızca ufak bir kar
artışı yaratır ya da bazı durumlarda hiç ilave kar sağlamaz, çünkü her satış ile ABC ilave masrafa
girer. Satış maliyetleri içerisinde pazarlama, broşür geliştirme ve baskı, satış personelinin ulaşım
masrafları ya da gider hesapları yer alır.
Kolay şekilde daha fazla Spice it UP! taze bitki dispenseri satışı karı artırabilir ya da artırmayabilir.
Dikkatli bir fiyat ve brüt kar analizi yapmaksızın bu girişimci satış artışının kar artışıyla sonuçlanıp
sonuçlanmayacağını bilmeyecektir.
İşletme Giderleri
Eğer brüt kar, karlılığın ilk yansıması ise, işletme giderleri ikincidir. İşletim giderlerinin tamamen
sabit olduğunu düşünerek tuzağa düşmeyin. Sabit olarak adlandırılmalarına rağmen, yine
de sabit giderlere ne kadar harcama yaptığınız üzerinde kontrole sahipsiniz. Bazı giderler
değişkendir. Değişken giderlere ne kadar harcama yaptığınız üzerinde büyük kontrole sahip
olabilirsiniz.
Sabit masraflar, ne kadar çok ya da az sattığınıza bakılmaksızın her zaman mevcut olan
giderlerdir. Örneğin; kira, maaşlar ve genel giderler sabit masraflar olarak değerlendirilir. Kural
olarak satışlar arttığında sabit masraflar değişmez. Mesela sırf satış çalışmalarınız arttığı için
kiranız artmayacaktır. Ancak büyümeniz daha büyük bir alan gerektirdiğinde, sabit kira masrafı
artacaktır. Aynı şekilde idari maaşlar satış faaliyetlerinin artması ile genellikle değişmez.
Değişken masraflar, ilave telefon kullanımı, posta ücreti, ikmal malzemeleri ve hatta baskı
ve kopya makinesi masrafları gibi satış artışınız gibi artabilecek giderlerdir. Pek çok gider
planında, pek çok genel gider için aylık makul bir gider kabul edilse de, gerçekte bu hacim ile
artar. Operasyon planınızdaki giderler, tutarın nasıl elde edildiğinin açıklaması ve bu rakamı
hesaplamaya giren varsayımlar ile desteklenmelidir.
Yükselen şeylerin düşebileceğini de aklınızda tutun. Değişken giderler dikkatli planlama ile
azaltılabilir. Mesela, pazarlama materyallerinizin hepsini parça parça hazırlayıp basmak yerine
tek seferde bir broşür basıyorsanız, baskı masrafları önemli oranda yüksek olabilir. Aylık olarak
satın alınan ofis malzemelerinin miktarını izlemek ya da ücretlerin rekabetçi olduğundan emin
olmak için telefon hizmetlerinin maliyetini incelemek kadar basit şetler değişken masraflarınızın
kontrolünde önemli etki yaratabilir.
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İnsan Performansı

Mali perspektife ek olarak aynı zamanda ekibinizin performansı ölçülmelidir. Eğer bir sonucu
ölçmüyorsanız, risk bunun yönetilmeyecek olmasıdır. Yönetim ve rehberlik olmaksızın, ekibinizin
performansının vizyonunuz ve stratejiniz ile aynı kulvarda olduğunu nasıl
bileceksiniz?

Püf Noktası

İş tanımı, esas fonksiyonları ve
yapılacak görevleri tanımlarken
performans standardı her fonksiyonun
ya da görevin ne kadar iyi
gerçekleştirilmesi gerektiğini tanımlar

Performans Standartlarını Kullanma
Açık amaçlar ve hedefler olmaksızın, kurumlar genellikle farkında olmadan yanlış
davranışları ya da sonuçları ödüllendirdiğini farketmektedir. Ölçüm biçimlerinden
biri performans standartlarıdır. Genellikle “Performans Standartları ya da SOP”
olarak anılan bu ölçümler işletme sahibine ve yönetim ekibine belirli bir zaman
çerçevesine yönelik açık hedefler ve amaçlar sunar ve sıklıkla bütçesel ya da mali
sonuçlar ile ilişkilendirilir.

Performans standartlarınız 1. Modülde anlatılan SMART hedefleri yaklaşımı kullanılarak geliştirilebilir.
SMART hedefleri her zaman performansa yönelik ölçülebilir standartlar üretir.
Etkili bir performans standardı:
•
Görevleri ya da işleri yapan çalışanlar ile işbirliği içinde geliştirilir.
•

Yeni çalışanlara işteki ilk bir ayları içinde açıklanır.

•

İş performansını değerlendirmek için karşılaştırmalı değerlendirme sağlar.

Performans standardı aşağıdaki yollarla türetilir:
•
Ölçülecek şeyin belirlenmesi.
•

Bir nümerik değer ya da belirli bir başarı düzeyi atanması.

•

Başarı için hedef bir tarih atanması.

•

Standardın ne kadar iyi karşılandığını değerlendirmek için kriter listesi oluşturulması.

Bu kriterlere örnek olarak şunlar verilebilir:
E = İstisnai: Performans, beklentileri çok iyi şekilde geçiyor ve sürekli olarak öne çıkıyor.
A = Beklentilerin Üzerinde: Performans sürekli olarak beklentilerin ötesinde.
S = Somut Performans: Performans sürekli olarak beklentileri karşılıyor ve zaman zaman aşıyor.
I = İyileştirme Gerekli: Performans sürekli olarak beklentileri karşılamıyor.
U = Yetersiz: Performans sürekli olarak beklentilerin altında. Eksiklikler performans
değerlendirmesinde bahsedildiği şekilde ele alınmalıdır.
Performans Standartları Örnekleri
Girişimciler, işletme ve büyüme planlarının başarısını ölçmek için mali ve mali olmayan göstergeler
kullanırlar. Aşağıdaki örnekler, pek çok girişimcinin kullandığı tipik performans standartlarıdır.
Başarınızı ölçmek için kullanacağınız performans standartlarını belirlemek için Performans
Göstergelerim bölümünü kullanın.
Satışlar performans standartları için genel bir işlevdir. Bütçelerin kolaylıkla dökümü çıkarılabilir ve
kota ya da hedef biçiminde satış personeline atanır. Performans standardı hangi zaman çerçevesi
içerisinde neyin hangi değer düzeyinde satılacağını belirler. Bazen ikramiyeler de belirlenir, böylece
satışla ilgilenen çalışanların kotalarının üstüne ve ötesine geçmek için açık teşvikleri olur. Örnek : Mali
yıl içerisinde asgari yüzde 5 net kar ile 4.000.000 $ değerinde ürün ve hizmet satmak.
Ürün geliştirme genellikle performans standardı ile ilişkilendirilir. Bu durumda ölçüm, piyasaya yeni
bir ürün sürmek için hedef zaman çerçevesini yakalamaya ya da geçmeye dayalıdır. Bu, harcanan
dolarların etkisine ve şirketin gelir yaratma yeteneğine bağlı olabilir. Örnek: Yeni ürünü mali yıl
içerisinde 1,5 milyon $ bütçeyi aşmadan geliştirmek ve bitirmek.
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Böyle bir standardın aşağıda belirtilenler gibi belirli kilometre taşları sunularak genellikle daha
fazla ayrıntılandırılması gerekebilir: İlk çeyrek – ürün spesifikasyonlarının geliştirilmesi; ikinci
çeyrek – tasarımın başlatılması ve bitirilmesi; üçüncü çeyrek – güvenlik ve performans testinin
tamamlanması; dördüncü çeyrek – şemaların ve kullanım kitapçığının geliştirilmesi.

Püf Noktası
Bir performans standardını tanımlarken ve değer atarken, hangi işlerin sonuçlandırılması gerektiği
konusunda açık olun.

Profesyonel geliştirme, daha örtük bir performans standardı olabilir, ancak kesinlikle daha
önemsiz değildir. Yöneticiler için, bu standart daha iyi yöneticiler ve müfettişler olmaya
çabalamaları kadar önem taşımaktadır. Örnek: Çalışanlarının hedeflerinin karşılanmasına katkıda
bulunacak belirli seminerleri ya da atölyeleri içeren kişiselleştirilmiş profesyonel geliştirme
planının geliştirilmesi. Standart, takvim yılı içerisinde belirtilen eğitim programlarına katılmayı
içerecektir.
Ölçeceğiniz performans standartlarını tanımlamak için Performans Göstergelerim listemi
kullanın.
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Performans Göstergelerim

Place a check beside the performance indicators that you need to know or explore in greater detail.
o

Çalışan başına satış

o

Müşteri sayısı

o

Ortalama yıllık satış büyümesi

o

Yeni müşteri sayısı

o

Brüt Kar Oranı

o

Yeni müşterilerin mevcut müşterilere oranı

o

Birim ya da zaman başına işlem sayısı

o

Müşteri başına ortalama satışlar

o

İşlem başına satışlardan elde edilen ortalama dolar o

Çalışan sayısı

o

Birim başına ortalama maliyet

o

Çalışan elde tutma

o

Üretilen birim sayısı

o

Diğer

o

Satılan birim sayısı

o

Diğer

o

Gerçekleştirilen profesyonel geliştirme

o

Diğer

o

Pazara sunulan yeni ürünler ya da hizmetler

o

Diğer

Performansı ölçme sürecinde dışarıdan yardım almaktan korkmayın. Hukuki tavsiye için bir
avukata ya da mali tavsiye için bir muhasebeciye gittiğiniz gibi, performansı ölçmek için metrikler
geliştirmenize yardımcı olmak üzere bir iş ya da yönetim danışmanı arayın. Bazen dışarıdan bir
göz başarının ya da fark edilmemiş potansiyelin önündeki engelleri saptayabilir.
Başarı düzeyi beklentinizi seçtiğiniz göstergelerden birine bağlamak için Aktivite 8b Başarı
Ölçümlerim ve Hedeflerim’i kullanın. Bu ölçüm nümerik bir değer ya da neyin başarılı olarak
değerlendirildiğini belirten niteleyici bir beyan olabilir.
Ölçüm sürecindeki son adım, performans kriterlerinin kullanımı aracılığıyla çalışanın hedefine
ulaşmada başarılı olup olmadığını belirlemektir. İş tanımınız için kriter oluşturmak ve üç
performans standardı yazmak için Aktivite 8c Performans Standartlarımı Oluşturmak bölümünü
kullanın.
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Ölçüm sonuçlarınız sizi yansıtır
Mary Naylor, ofis binalarına yönelik bir hizmet işletmesi olan Capitol Concierge
ile mali hizmetler, otomotiv ve seyahat endüstrisinde ulusal marka liderleri için
premium concierge hizmeti sunan VIPdesk’in CEO’su ve kurucusudur. Bu işletmeler
birlikte rtalama 15 milyon $ gelir getirmektedir.
Capitol Concierge, ofis binası sahiplerine, ticari mülklerinin lobisinden concierge
hizmetini sunabilme yeteneği sağlamaktadır. Kişileri işe alıp eğitiyorlar ve mülk
yöneticisi binada görevli olarak çalışmaları ve orada çalışan kişilere çiçek, hediye,
bilet, bilgi gibi hizmetler sağlaması için bu kişilere ücret ödemektedir. Yedi yıl
içerisinde Naylor işini tek merkezden 80 binaya büyütmüştür.
Naylor bunu şöyle açıklamaktadır: “Ölçüm sonuçlarınızın sizi yansıttığına dair inancım
büyük. Her şirketin, ister sipariş başına maliyet olsun isterse talep başına maliyet olsun (iş modelinizin
temellerini hangisi öne çıkarıyorsa) işinizin yönlendiricisi olarak gördüğünüz kritik bir rakamı olmalıdır.
Ayrıca her iki şirkette de kullandığım bütün ekibin haftadan haftaya takip edeceği yaklaşık beş kilit
göstergemiz bulunmakta. En önemli üçü gelir, yıllık sözleşme değeri ve talep başına maliyet olarak
görülmektedir. Diğer göstergeler ise toplam talepler, toplam ürün satışı, müşteri sayısı, nüfus tabanı ve
yanma oranıdır.”
Şirket, kritik üç rakamını ve kilit göstergesini büyük bir panoda asılı tutmakta ve şirketteki herkes ne
olduklarını ve bireysel rakamların geliri ve karlılığı nasıl etkilediğini bilmektedir. Bunlar aynı hedeflere
bağlandığından, çalışanlar tutarlı biçimde aynı sayfadadır.
Düzenli olarak kendilerine şunu sormaktadırlar: Her pozisyon hala kritik mi? Her departmandan ve
bölümden maksimum verimlilik alıyor muyuz? Yeniden fiyat teklifi verip, faaliyetleri ucuzlatabilir miyiz?
Naylor ekibinize göz kulak olmanız gerektiği konusunda son derece katı. “Tüm çalışanlar için bir
hisse senedi opsiyonu planımız var, bu yüzden herkesin şirkette payı var. Buna ek olarak herkesin
ikramiyesi, gelir ve karlılığı ölçen aynı iki rakama dayalı. Rakamları – ya da değişken ölçek üzerinde bu
rakamların bir kısmını - yakalarsak ikramiyeleri ödüyoruz; eğer yakalayamazsak, ödemiyoruz. Bu şirketin
performansına bağlı, bu yüzden birlikte kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Çalışanlar, işletmenin kendisi.
Eğer bunu unutursanız, varlığını sürdüren bir şirketiniz olmayacaktır.”

Operasyon Planı
Şimdi Operasyon Planı geliştirmeye dönme zamanı. Dokümante edildikten sonra bir Operasyon
Planının rolü, başarıyı yakalamak için gereken tüm görevleri başarıyla tamamlamak üzere şirketi
bütünleştirmektir. Eğer şirket satış ve kar hedeflerine ulaşacaksa operasyon planı ulaşılması
gereken gerçekçi, maddi ve başarılabilir hedeflere dayalı olmalıdır.
Operasyon Planı – bütün İş Planının bir bölümü – ilk olarak bir eylem dokümanıdır. Baş icra
sorumlusu (girişimci), girişimin tüm aşamalarının içerdiği çalışmaları işletmenin hedeflerine
ulaşmaya yönelik koordinasyon amaçlı kullanır. Şirketiniz büyüdükçe, uygulanan Operasyon
Planının günlük gözetiminden sorumlu olacak bir operasyon müdürü işe almanız muhtemeldir.
Aşağıdaki soruları yanıtlayarak Operasyon Planı aylık performansınızı ölçme ve hedeflere
bağlılığınızı anlamanıza yardımcı olur a
• Nasıl yapıyoruz?
• Tahminlerini kim karşılıyor?
•

Kim karşılamıyor?

•

Hangi noktada sorun yaşıyoruz? Sorun ne kadar kötü?

•

Hedefe ulaştık mı yoksa beklentileri mi aşıyoruz?

Plan, girişimcinin ve yönetim ekibinin aklında yılın her ayı ne yapılması gerektiği konusunda
şüpheye yer bırakmamalıdır.
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Mali dönemin bitişinde, girişimcinin ve yönetim ekibinin performansı, performanslarını ölçen
ölçütlere göre adilce ve doğru şekilde ölçülmelidir. Operasyon Planı bu kıstası sağlar.
Yalnız bir uyarı: Şirketinizdeki performansı engelleyen değil geliştiren bir plan
oluşturduğunuzdan emin olun. Büyüme vizyonunuza erişmek için operasyonların dokümante
edilmesi önemli olduğu kadar, ekip üyelerinin dokümantasyon işlemine çok vakit harcamasını
gerektiren, ancak işin yapılması için yeterli zaman tanımayan bir Operasyon Planı ile büyümeyi
yavaşlatmak mümkündür. Operasyon Planınızda dengeyi kurun. Sistemlerinizin ve süreçlerinizin
açık şekilde tanımlandığından emin olun, ancak spontane ve yaratıcı fikirlere yer bırakın. Kim
bilir? Belki yeni bir yaklaşım yeni “en iyi uygulama” olarak gelecek yılın Operasyon Planında yerini
alabilir.
K-Technologies’in kurucusu Jeff Kryszak, ilerlemeyi ölçen kullanıcı dostu bir araç geliştirdi –
üretmesi ve kavraması kolay bir tür puan kartı. “İlk planımızı yazdığımızda, otuz farklı performans
ölçümümüz vardı, ancak bunlar idare edilemeyecek kadar çoktu ve yanıt verilecek faydalı
bilgiler sağlamıyordu,” diye açıklıyor Kryszak. Hızlı kavramaya yönelik her biri renk kodlu yaklaşık
on göstergeye sahip yeni puan kartı daha basit. Yeşil, kategorinin yolunda olup olmadığını
göstermekte, sarı bir şeylerin dengesiz olduğu anlamına gelmekte ve kırmızı hemen ilgilenilmesi
gereken alanları belirtmektedir.
Operasyon Planı hakkında düşünürken, ilk olarak genel hedefleriniz belirlenmelidir. Bireysel
departmanlar bu hedeflere dayalı olarak kendi bütçelerini belirleyebilirler. Bu genel hedefleri
belirlemek için ekibi bir araya getirmek deneyim gerektiren bir liderlik stratejisidir. Ekip
üyeleri kendilerini sürecin bir parçası gibi hissetmelidir. Her şeyin başında onlar bu planı
gerçekleştirecek kişilerdir. Bu modüldeki aktivitelere ve eylem adımlarına geçmeden önce
Operasyon Planımın Kontrol Listesi ile Operasyon Planınızı oluşturmaya başlayın.

c
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Operasyon Planımın Kontrol Listesi

Operasyon Planınızı yazmadan önce, aşağıdaki unsurların her birini dikkatli şekilde değerlendirdiğinizden
emin olun:
o

İş büyümesini desteklemesi gereken operasyonel sistemler tanımlandı.

o

Bu sistemlere ilişkin politikalar, süreçler ve prosedürler oluşturuldu ve dokümante edildi.

o

Yönetim ekipleri genel hedefleri belirlemeye katıldı.

o

Ekibin her bir üyesi için iş tanımı yazıldı.

o

Başarıyı değerlendirmek için performans standartları kriterleri yazıldı.

o

Tamamlanmasını temin etmek için performans standartlarına zaman çizelgesi uygulanacağı belirtildi.

o

Büyüme stratejisi ile ilgili masrafların değerlendirmesi tamamlandı.

Atacağınız adımları aşağıda listeleyin:
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bir sistemden bir sistem

Hızlı büyüme, Chuck Hall için bir sistem zekasını harekete geçirdi. Clarendon Hills, Illinois’da bulunan
Charles Hall Construction’ın kurucusu Hall “her projeye başlayışımızda sanki tekerleği yeniden icat
ediyor gibiydik,” diyor.
Ancak Hall tedbirliydi: “Sistemlerin haddinden fazla ezbere ve belgeye dayalı olduğu başka
şirketlerde çalıştım – yeniliğe yer yoktu.” Tutarlılığı yaratıcılık ile dengelemek için Hall ABD Ordusu’nun
Eylem Sonrası Kalite Kontrol İncelemesi için hazırladığı sistemi kulland Hall “Şirketin gözünde her
proje başlı başına bir olay olarak görülüyor.” diye açıklıyor.
Tamamlanması sekiz ila 12 ay arasında zaman alan proje esnasında, Hall ilerlemeyi ölçmek için kilit
etkinlikleri ya da kilometre taşlarını seçmekti. Bu kilometre taşlarına ulaşıldığında, proje ekibi hem
başarıları hem de hataları tartışarak, ileriye bakmaktadır. Bu toplantılara “müşteri komitesi” (konulara
müşterinin açısından odaklanan kilit yönetici ve personel ekibi) başkanlık etmektedir. Müşteri
beklentilerini karşılamak önemlidir, çünkü Hall bir satış ekibinin devamlılığını sağlamaktan ziyade
sürekli işlere ve yönlendirmelere bel bağlamaktadır.
Nelerin iyi gidip nelerin gitmediğini tartışmak üzere bir forum oluşturularak yapılan toplantıların
önemli bir yan ürünü vardır: En iyi uygulamalara ışık tutarlar.
“Bütün ekibin kullandığı dokümanlarda bize direkt olarak daha iyi koordinasyon sağlayan bir gelişme
söz konusu. Diğer büyük adımımız bilgileri veritabanında tutmak, böylece insanlar bu bilgilere daha
sonra başvurup bilgi sahibi olabilir,” diyor Hall.
Reprinted with permission from the Edward Lowe PeerSpectives™ Report July 2002. Copyright 2002 Edward Lowe Foundation.
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Özet
Bu modülde, operasyonları dokümante etmenin faydalarını ve işletmenizin sistemlerinin
işlerliğini sürdüren politikalar, süreçler ve prosedürleri gözden geçirdiniz. Ayrıca başarıyı
belirlemek için gerekli olacak başarı ve performans kriterlerini ölçmek üzere kullanabileceğiniz
performans göstergeleri hakkında yazılar okudunuz. İşletmenizi şu anda ve büyüdükçe
destekleyecek operasyonları oluşturmaya zaman ayırın. Kaynaklarınızın çoğunluğunu oluşturan
verimli operasyonlar rekabeti gölgede bırakan rekabet avantajı sağlayabilir.
Unutulmaması Gereken Kilit Noktalar
• Her bir operasyonel sistem içerisinde iş
akışını desteklemek üzere birlikte işleyen
politikalar, süreçler ve prosedürler içerir.
•

Süreçler “Ne yapıyoruz”; prosedürler “Nasıl
yapıyoruz”; Politikalar ise “neden ya da ne
zaman yaptığımız” sorusunun yanıtıdır.

•

Performans standartları sizin ve ekibinizin
başarısını ve bunun nasıl geliştirileceğini
öğrenmenize yardımcı olur.

•

İşletmenizin bilgi varlıklarından azami ölçüde
faydalanın: bu bilgileri belirleyin, alın ve
ekibinizle paylaşın.

•

Dikkatli şekilde tanımlanmış operasyonlar
işlerin başarılı olarak nasıl tamamlanacağı
konusuna odaklanmaya daha az zaman
harcayıp, işinizi vizyonunuza ve hedeflerinize
doğru yönlendirmenize daha fazla zaman
ayırmanızı olanaklı kılacaktır
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Aktivite 8a: Başarıya Ulaşmak için
Prosedürleri ve Politikaları Kullanmak

Bir işi prosedür ve politikalar belirlemeden yürütmenin etkisini tartışın.

Talimatlar

Süreçleri, prosedürleri ve politikaları bu kadar önemli kılan nedir? Özellikle büyüme açısından bir
işletme varlığı olarak bunların değeri üzerinde neden bu kadar duruluyor? Bu soruları yanıtlamak
bu süreçler, politikalar ve prosedürler olmadan neler olabileceğini gördükten sonra belki daha
kolay olabilir.
A. Aşağıdaki senaryoyu okuyun. Spectrum Training Associates, liderlik ve yönetim eğitimi sunmak
üzere kapılarını 2009 yılında açtı. İşletme sahipleri liderlik eğitimi konusunda başarılıydı ve
verimli çalışma ortamı yaratacak kişilerle çalışma tutkusuna sahipti. Yalnızca işletme sahiplerinin
ikisi yüzünden, şirketin fiili olarak dokümante edilmiş süreçleri ya da prosedürleri yoktu. Her
birinin kendi sorumlulukları olduğu ve işleriyle ilgilendikleri için buna gerek görmediler. Program
tamamlandıktan sonra müşteri ödemeleri tahsil ediliyordu, ancak resmi bir faturalama sitemi
yoktu. En uygun zamanda tahsilat yapmak için ilkeler genel olarak her müşteride işe yarıyordu..
İlk birkaç yıl boyunca iş istikrarlıydı ve faturalarını karşılayabiliyorlardı, ancak nakit akışı
umdukları gibi değildi. 2012 yılının başlarında işletme sahipleri bir büyüme planına ihtiyaçları
olduklarına karar Verdi. Daha fazla işin daha fazla nakit akışı sağlayacağına ve kurumun daha fazla
keşfedileceğine ikna olmuşlardı. Planları mevcut müşterilere yönelik olarak ilave eğitim fırsatları ve
yeni müşterilere yönelik olarak da daha geniş bir eğitim fırsatları yelpazesi üzerinde odaklanacak
üçüncü bir kişi bulmaktı. Yeni şirket hedeflerinden biri, eğitim odaklarını finansal eğitim ve
bilgisayar eğitimi gibi fonksiyonel alanları içerecek şekilde genişletmekti.
Kapsamlı bir araştırmadan sonra, şirkette taşeron konumunda çalışmak isteyen bir finans uzmanı
buldular.
Finans uzmanının müfredat tasarım çalışması kusursuzdu ve eğitim stili merak uyandırıcıydı.
Şirketin sahiplerinden ikisi, ilave programlar satmaya başladı, aynı zamanda daha önceden
anlaştıkları programları da sunuyorlardı.
Yalnızca bir hafta sonra, şirketin sahipleri finansal uzmanları için iki program için ayarladı ve
ileride bekleyen daha pek çok fırsatı görebiliyorlardı. Her açıdan köşeyi dönmeye yakındılar.
Pazar araştırmaları doğruydu ve mükemmel bir hedef pazar saptamışlardı.
Satışları çok çabuk yaptıklarından, uzman çalışmalara başlamadan önce sözleşmeleri ve evrak
işlerini devreye sokacak vakit yoktu.
Bunun şimdilik bekleyebilecek bir ayrıntı olduğuna karar verdiler.
İlk program sorunsuz geçti ve tamamlanmasının ardından alt yüklenici Spectrum Training’in
sahiplerine gitti ve ödemesini istedi. İşletmenin sahipleri müşterilere fatura kesecek zaman
bulamadıklarını, ancak müşteriden ödeme alır almaz, alt yükleniciye çalışmasının karşılığını
ödeyeceklerini ileri sürdüler. Alt yüklenici durumdan memnun değildi, ancak eninde sonunda
parasına alacağına inanıyordu, bu yüzden bir sonraki görevlendirmeye devam etti.
Sonraki iki hafta içerisinde, ikinci program tamamlandı. Alt yüklenici harika bir eğitim
gerçekleştirdikten sonra ödemesini tahsil etmek için şirketin sahiplerine gitti. Bu sefer şirketin
sahipleri daha fazla program satmak için şirket dışındaydı ve müşterilere ne birinci ne de ikinci
programı fatura etmişlerdi. Hala nakit sıkıntısı olduğundan, müşterilere fatura keseceklerini ve
ödemenin müşterilerden tahsilat yapıldıktan sonra yapılacağını bir kez daha söylediler.
Alt yüklenici sinirlenmişti. Alt yüklenici yalnızca ödemeyi beklemek için isteksiz değil, aynı
zamanda daha fazla iş yapmakla da ilgilenmiyordu. Satılan yeni programlar gerçekleştirilemedi.
Şirket sahipleri büyüme yolundan aşağı yuvarlanmaya başlamaları kadar hızlı şekilde,
misyonlarının ani bir sona geldiğini izlediler. Nerede yanlış yaptılar?
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Aktivite 8a: Başarıya Ulaşmak için
Prosedürleri ve Politikaları Kullanmak devamı

B.

Aşağıdaki soruyu tartışın. Küçük grubunuz içerisinde, politikalar, süreçler ve prosedürler
eğer var olsaydı bunların Spectrum Training Associates için nasıl farklı bir sonuç yaratmış
olabileceğini tartışın. Hikayede bulabileceğiniz her sorunu ele alarak spesifik olun.

C.

İş akışı oluşturun. Faturalama ve tahsilat sorunlarını ortadan kaldırmak için gerekli adımları
belirleyin. Bu sorunları önlemek için bir iş akışı oluşturun.
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Aktivite 8b: Başarı Ölçümlerim ve Hedeflerim

Operasyon Planınızda kullanılmak üzere başarı ölçümleri ve hedefleri belirleyin.

Talimatlar

İşletmeniz için bazı başarı ölçümleri ve hedefleri belirlemek için aşağıdaki çizelgeyi kullanın. İzlemek
istediğiniz her bir gösterge için, orta sütunda bir değer ya da başarı düzeyi belirleyin. Ardından bu
başarı için bitiş tarihi ya da zaman çerçevesi belirleyin.
ÖRNEK

Gösterge
Çalışan Başına Satış

Ölçüm Aracı:
Başarı Değer ya da Düzeyi

Bitiş Tarihi:

Her satış görevlisi min. $1000 değerinde Üç aylık hedef, çeyrek
dönemin sonuncu ayının
25 satış gerçekleştirmelidir.
son iş günü ödenecektir.
25 sales, with a minimum sale of $1,000. 		
Not: Şirketin genel satış hedeflerini
belirleyip ardından bu doğrultuda
bölerek bu rakamı elde edin.

Başarı Ölçümlerim ve Hedeflerim
Gösterge

Ölçüm aracı:
Başarı değeri ya da düzeyi

Son tarih:

Çalışan başına satış		

Ortalama yıllık satış
büyümesi

Brüt Kar

Birim ya da zaman başına
işlem sayısı		

İşlem başında satışlardan
elde edilen dolarlar		

Birim başına ortalama
maliyet
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Aktivite 8b: Başarı Ölçümlerim ve Hedeflerim devamı

Gösterge

Ölçüm Aracı:
Başarı Değeri ya da Düzeyi

Bitiş Tarihi:

Üretilen birim sayısı 		

Satılan birim sayısı		

Profesyonel Geliştirme		

Piyasaya sürülen yeni
ürünler ya da hizmetler		

Müşteri sayısı		

Yeni müşteri sayısı		

Yeni müşterilerin mevcut
müşterilere oranı		

Müşteri başına
ortalama satışlar		

Çalışan sayısı		

Çalışan elde tutma		

Diğer		

Diğer		
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Aktivite 8c: Performans Standartlarımı Oluşturmak

Bir iş tanımı için kriterler ve performans standartları oluşturun.

Talimatlar

Eylem Adımı 7.1 İş Tanımları Oluşturmak aşamasında kendi iş tanımınızı oluşturdunuz. Şimdi bu iş
tanımını işe yönelik kriterleri ve performans standartlarını oluşturmak için kullanacaksınız.
Adım 1 Kriterleri belirleyin. Performans standartlarınız için kullanmak istediğiniz kriterleri
düşünün. Bu kriterlere örnek olarak şunlar verilebilir:

E = İstisnai: Performans beklentileri çok iyi şekilde geçiyor ve sürekli olarak öne çıkıyor.
A = Beklentilerin Üzerinde: Performans sürekli biçimde beklentilerin ötesinde.
S = Somut Performans: Performans sürekli olarak beklentileri karşılıyor ve zaman zaman aşıyor.
I = İyileştirme Gerekli: Performans sürekli olarak beklentileri karşılamıyor.
U = Yetersiz: Performans sürekli olarak beklentilerin altında. Eksiklikler performans
değerlendirmesinde bahsedildiği şekilde ele alınmalıdır.
Performans standartlarınıza ilişkin kriterleri aşağıya yazın:

Adım 2 Performans standartları belirleyin. İş tanımınız için realistik olarak kullanılabilecek üç
spesifik performans standardı yazın. Performans standardı örnekleri için sayfa 316-318’e bakın.
Bunların her birine ölçülebilir bir değer ve bu hedeflere ulaşmaya yönelik bir zaman çerçevesi
atamayı deneyin. Bu standartların işinizin parçası olarak dahil edilip edilmeyeceğini ve bu standartları
karşılamak için ilave teşvik gerekip gerekmeyeceğini belirlemeyi unutmayın.
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Eylem Adımı 8.1: İş Akışını Tasarlamak

Eylem Adımı 8.1: İş Akışını Tasarlamak

Talimatlar

Oluşturduğunuz operasyonel sistemler listesini kullanarak, bir politika ile birlikte eksiksiz bir süreç
yapısı oluşturmak için aşağıdaki şablonlar üzerinden ilerlemeyi deneyin.
Adım 1 İşletmenize ait operasyonel sistemleri yazın.
Operasyonel Sistemler

Adım 2 Bir sistem seçin ve bu sistem ile bağlantılı bir dizi süreç yazın.

Step 3 Choose one process and enter the procedures associated with that process.
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Eylem Adımı 8.1: İş Akışını Tasarlamak devamı

Adım 4 Bir prosedür seçin ve bir iş akışı oluşturun. Sayfa 311’deki Prosedür Seviyesi örneğini kılavuz
olarak kullanın. Sayfada kutucuklar çizin ve iş akışını göstermek için oklar ile bu kutuları birbirine
bağlayın.

Adım 5 Bu dokümante edilmiş süreçle ilişkili en az bir politika yazın.
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Eylem Adımı 8.2: Operasyon Planımı Hazırlamak

İşletmemin etkin ve verimli operasyonları olduğunu ve büyümeye yönelik
planlama yaptığınızı ortaya koyun.

Talimatlar

c
c
BUSINESS

İşletmenize ait Operasyon Planını tamamlayın ve operasyonlarınızda uygulamak
istediğiniz değişiklikleri dahil edin. İşletmeniz için kullandığınız performans
ölçülerinin altını çizdiğinizden emin olun. Operasyon Planınız üzerinde çalışırken
Modül 7 ve 8’de oluşturduğunuz iş tanımlarına, performans standartlarına ve iş akışlarına bakın.

PLAN

A. İş planlama şablonunu kullanın. Bu eylem adımı için, bu program boyunca kullandığınız
İş Planı Şablonu belgesini kullanacaksınız. Bilgilerinizi girmek için şablonda Operasyon
Planına gidin
Şablonun her bölümünde, ayrı başlıklar yer almakta olup, bunlar gizli metin içerisinde
basılmayacak olan sorular içerir. Bu sorular her bir başlık altına gireceğiniz bilgi türlerini göz
önünde bulundurmanız konusunda sizi yönlendirecektir. Sorular ayrıca referans kolaylığı
açısından aşağıda da listelenmiştir. İlgili soruların hepsine yanıt girmelisiniz.
B.

Aşağıdaki sorulara ve beyanlara yanıt verin. Operasyon Planınızın ilk taslağını tamamlamak
için yanıtlarınızı tam cümlelere ve paragraflara dönüştürün. Eğer bir soruyu tam olarak
yanıtlamazsanız, cevaplayabildiğiniz kadar cevaplayın ve ek araştırma yapıp yanıtı programın
ilerleyen kısımlarında belirlemek için not düşün.

Operasyon Planı Soruları
Operasyonel Sistemler
İşletmenizin sorunsuz şekilde faaliyet göstermesi için gerekli operasyonel sistemler nelerdir? Sayfa
308’de belirlediğiniz Operasyonel Sistemleri planının bu bölümüne dahil edin. İşletmeniz halen
küçük çaplı iken, büyük operasyon için gerekli sistemleri göz önüne alın – büyük düşünün,
işletmeniz de büyüyecektir. İşletmenizi, suç faaliyetleri ya da doğal afetler gibi olaylardan korumak
için rutin iş sistemleri ya da kontrollerini dahil edin. Prosedürlere ve çalışan kılavuzlarına başvurun.
Operasyon Sistemi İş Akışı
Burada yer alan Eylem Adımı 8.1’den iş akışınızı ekleyin.
Operasyonel İyileştirmeler
Büyüme planınızı desteklemek için her sistem içerisinde hangi önemli değişiklikler gereklidir?
Bu, büyüme stratejinizde ilerlemek için daha başka nelerin gerektiğini daha kolayca belirlemek için
uygulamada olan sistemleri dokümante etmek için yardımcı olabilir.
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Eylem Adımı 8.3: Operasyonlarımın Mali
Tahminlerine Son Şeklini Görmek

Şirketinizin büyüme planı ile ilişkili mali tahminlere son şeklini verin.

Talimatlar

Eylem Adımları 4.2, 5.3, 6.7 ve 7.4 bütçenizi oluşturmaya katkıda bulundu. Bu eylem
adımı, Modül 9’da yer alacak analiz için sizi hazırlamak üzere bu noktaya girdiğiniz
bütçe bilgilerini incelemenize yardımcı olacaktır.

c
FINANCIAL

TEMPLATE

A. İlk bütçenizi inceleyin. Analiz Tablosu sekmelerinden ya da Yazdırma
Seçenekleri sekmesinden, en son rakamlarınızı incelemek için aşağıdaki analiz tablolarını
yazdırın:
•
Satış Analiz Tablosu

B.

•

Stok Analiz Tablosu (ürün satan şirketler için)

•

İşletim Giderleri Analiz Tablosu

•

Sermaye Bütçesi Analiz Tablosu

En son planlama kararlarınıza dayalı olarak rakamları analiz edin. Her tahmin, şirketin kendi
geçmiş mali tablolarından ya da dış kaynaklardan toplanan gerçekleri yansıtmalıdır. Uygun olan
her maliyet kalemini dahil ettiniz mi? Tahmini maliyetler güvenilir kaynaklardan elde edilen
yeterli araştırmalarla destekleniyor mu?

Unutmayın:
Mali Şablon işletmenize tüm tahmini maliyetleri içerir. Bunlar Stok, İşletim Giderleri ve Sermaye
Bütçesi olmak üzere üç ana analiz tablosuna girilir. Her bir analiz tablosu üzerindeki kategoriler,
operasyonlara ve pazarlama gibi diğer iş yapma maliyetlerine ilişkin rakamlar içerebilir. Örneğin;
Telefon Giderleri, temel ofis telefon sistemi masrafları ile ücretsiz satışlar ve pazarlama hattı
masraflarını içerebilir. Eğer üretim masraflarınız varsa, üretimle ilgili masraflar üretim müdürünün
maaşı dahil olmak üzere Stok Analiz Tablosuna girilir. Maaş giderini yalnızca Stok Analiz Tablosuna
girmeye dikkat ederek, İşletim Giderleri Analiz Tablosuna iki kere giriş yapmayı önleyin.
C.
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Uygun değişiklikleri yapın. Mevcut yeni bilgilere dayalı olarak, Mali Şablonda planınızın
tahmini maliyetlerini daha doğru şekilde temsil etmesi için Satış, Stok, İşletim Giderleri ya da
Sermaye Bütçesi Analiz Tablolarına değişiklikleri girin.
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Planlama süreci boyunca mali tahminlerinizi oluşturmak için Mali Şablonu kullandınız. Bütçenizi
mevcut planlarınızı yansıtacak şekilde yeniden gözden geçirdiniz ve düzelttiniz. Şimdi bütçenize son
şeklini verme ve endüstrideki mali standartlara dayalı olarak bütçenizi karlılık, mali performans ve nakit
akışı açısından analiz etme zamanı.
Bu modül, Üç Yıllık Tahmini Gelir Beyanınıza dayalı olarak karlılığı artırmak, Üç Yıllık Tahmini Bilançoya
dayalı olarak mali performansı pekiştirmek ve şirketin mali oranlarına bağlı olarak işin genel getirisini
artırmak üzere bazı spesifik değişiklikler yapmanıza yardım edecektir. İşinizin plana göre büyümesi için
ne kadar para gerektiğini belirledikten sonra, eğer siz de pek çok girişimci gibiyseniz, iç nakit
kaynaklarını nasıl maksimuma çıkaracağınızı ve dış nakit kaynaklarını ne şekilde araştırıp bunlara
başvuracağınızı öğrenmeye meraklı hale geleceksiniz.

Kilit Sorular
•
•
•

İşimin karlılığını ve mali performansını nasıl artırabilirim?
İşimin ihtiyacı olan kısa vadeli ve uzun vadeli nakit akışını nasıl bilebilirim?
Operasyonları ve işimin büyümesini destekleyecek mevcut dış kaynaklar nelerdir ve bunlara
ne şekilde başvurmalıyım

Eylem Adımları


9.1 Mali Tahminlerimi Tamamlamak



1.2 Üç Yıllık Vizyonumu Tanımlamak

Bitiş Tarihi

9.2 Mali Planıma Son Şeklini Vermek
		


“Gerçekleştirmek” başlıklı 10. Modülü Okumak
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Kar Madenciliği
1869’da bir vagon tekerleğinin ortaya çıkardığı söylenilen yaklaşık 70 kg’lık altın külçesinin aksine, az
sayıda altın külçesi rastlantı sonucu bulundu. 1980 yılında Kevin Hillier, 28 kg ağırlığındaki Hand of
Faith (İnancın Eli) külçesini ortaya çıkarmak için çok büyük sabır ve sıkı bir çalışma sergileyip, metal
dedektörü kullanmıştır. Nasıl ki bir madenci deneyimini, diğer kişilerden aldığı tavsiyeyi ve özel araçları
kullanarak altın arar, girişimciler de ticari faaliyetleri vasıtasıyla kar elde etme yolları ararlar.
Günümüzde altın madencileri, madencilerin çabalarına karşılık en büyük getiriyi sağlayan büyük altın
külçelerini aramak için elektronik cihazlar ve bilgisayarlar kullanmaktadır. Siz de kendi nadide altın
külçelerinizi, yani girişimcilik çabalarınıza karşılık olarak size en büyük getiriyi kazandıracak kilit mali
performans stratejilerini aramak adına zaman ve kaynak yatırımında bulunmalısınız. Bu mali stratejiler
saptandığında ve iyice öğrenildiğinde, küçük altın külçelerini aramaya başlayabilirsiniz; küçük altın
külçeleri yine de önemli olmasına karşın mali performansı artırmak için birkaç büyük külçenin sağlayacağı
ölçüde sonuç vermez.
Maden Arama Araçları
Girişimcinin maden arama araçları, aşağıda belirtilen alanlarda mali performansı ölçen mali tablolar ve
oranlardır:
Nakit akışı – Krediler, gelir, borç ödemeleri, bordro ve giderler dahil olmak üzere işletmenize giren ve
çıkan nakit akışı
Kar – Tüm giderler ödendikten sonra kalan gelir tutarı
İş serveti – Girişimcinin şahsi maaşı ve kar dağıtımının ötesinde ve üzerinde işin her yıl değer olarak
artışı
Eğer zaman zaman mali konularla ilgili hüsrana uğruyorsanız, yalnız değilsiniz. FastTrac®
mezunlarından birisi “Yirmi yıldır iş hayatı içerisindeyim, ama ilk on dokuz yıl boyunca, nereye gittiğimi
bilmeden süzülüyordum” diye itirafta bulunuyor. “K&Z beyanınızın sonunda eğer bir artı varsa bunun
iyi olduğunu düşünüyordum. Ama bu ille de kar yaptığınız anlamına gelmiyor.” diyor.
Şimdi ise farklı bir hikaye var. “FastTrac® tahminden analize kadar mali konuları tam anlamıyla
anlamamı sağladı” diye bildiriyor aynı girişimci. Birkaç kilit iş alanına yoğunlaşarak, şirketinin kar
tablosunu geliştirmede önemli adımlar atıyor. Bu girişimci genel masraflarını azaltarak net kar
marjlarını arttırıyor.
Birkaç kilit stratejiye odaklanarak şirketinin mali performansını artırmış bu girişimci gibi, siz de
kendi altın külçelerinizi bulacaksınız: Karları ve nakit artışını artırmaya ve işinizde büyüyen bir servet
yaratmaya yönelik finansal stratejileriniz sizin altın külçeleriniz olacaktır. Bu stratejiler, oranların nasıl
hesaplanacağı ve kendi finansal bilgilerinizin nasıl değerlendirileceği ilgili bilgiler ile birlikte bu modül
boyunca anlatılmaktadır. Bu modülde anlatılan her stratejiyi hemen uygulayamayabilirsiniz, ancak
işiniz üzerinde en büyük etkiye sahip olacağını karar verdiğiniz birkaç kilit strateji seçip, bunları şimdi
uygulamaya başlamayı isteyebilirsiniz.
Bu finansal stratejilerden herhangi birini başarılı şekilde uygulamak için, işinizle ilgili temel finansal
konseptler konusunda rahat olmanız gerekir. Finansal konseptler ve mali tablolara ilişkin bilginizi
artırmak için, sayfa 144 – 152 arasında bulunan Mali Tablolara Yakından Bakış bölümünü okuyun.

Mali Hikayenizi Okuyun
Altın, güzelliğinden ve nadir bulunurluğundan dolayı değerlidir. Kendi işiniz de karlılığı, nakit akışı ve
ileriki servet potansiyelinden dolayı değerlidir. Bir şirketin değeri mali tabloları aracılığıyla bildirilir. Mali
tabloları okumak, bu işin sırrını öğrenene kadar çok sinir bozucu olabilir. Mali tabloların her zaman
kelime kelime ya da baştan sona okunması gerekemeyebilir.
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Mali hikaye pek çok biçimde okunabilir.
Birkaç kilit mali hesap durumu
bilançosunu karşılaştırarak işinizle ilgili çok
fazla bilgi edinebilirsiniz. Hikaye hakkında
daha fazla bilgi edinmek için, hesap
bilançolarının zamanla nasıl değişiklik
gösterdiğine yakından bakmanız gerekir.
Mali oranlar, pek çok girişimcinin işinin
mali performansına yakından bakmak için
kullandığı değerli araçtır.
4. Modülde sunulan Gelir Tablosu, Bilanço
ve Nakit Akışı Raporundan oluşan üç
ana mali tablo bu modülde yeniden gözden geçirilecektir. Hiçbir mali tablo diğerinden daha
değerli değildir. Hepsi birlikte işinizin hikayesini anlatır. Girişimci olarak göreviniz, işinizin mali
hikayesinin nasıl okunacağını daha iyi anlamaktır.
Girişimciler için Mali Tablolar
Gelir Tablosu – İşletmenin belirli bir dönem boyunca elde ettiği net geliri ya da maruz kaldığı
kaybı gösterir – diğer bir deyişle şirketin mali puan kartıdır.
Bilanço – Şirketin malvarlığını, borçlarını ve işletme sahiplerine kalan net değeri bildirir.
Nakit Akışı Raporu – Şirkete aylık bazda giren ya da çıkan nakdi bildirir.
Kendi mali tablolarınızı okurken, mali rakamları gözden geçirecek ve bilgileri analiz etmek için
oranları kullanacaksınız. Oranlar, bir rakamın diğeriyle matematiksel karşılaştırmasıdır. Analizden
sonra, işinizin mali başarı hikayesini pekiştirecek kilit mali stratejileri belirleyeceksiniz.

Mali Oranları Kullanma

Oranları kullanmak, gerçek rakamları elmalarla
Gelir Tablosu
Örnek Yüzdeler
elmalar şeklinde bir karşılaştırma sunan temele
Satışlar
100%
yerleştirmeye yardım eder. Aşağıdaki Gelir
Satılan
Malın
Maliyeti
75%
Tablosundaki örnek yüzdeler gibi oranlarla,
= Brüt Kar Oranı
25% Brüt Kar Oranı
işinizin belirli bir zaman dilimi içerisindeki
eğilimlerini kolayca değerlendirebilir ve işinizi,
- İşletme Giderleri
15%
çeşitli boyutlarda ve endüstrilerde faaliyet
= İşletme Geliri
10% Faaliyet Karı
gösteren diğer şirketler ile karşılaştırabilirsiniz.
- İşletme Dışı Gelirler
2%
Yo-yo tesisinin mali hikayesini okuyan bir
= Net Gelir
8% Net Kar
girişimci, şirketin Net Karının ya da kar hanesinde
gösterilen karlılığının mevcut yıl içerisinde
The bottom line
neden yüzde 10’dan yüzde 8’e düştüğünü
ortaya çıkarmakla ilgilenebilir. Net Kardaki
düşüş eğilimi sağlıklı bir mali hikayeye işaret etmez. Ancak bu oranın yüzde 6 ortalama endüstri
Kar Marjı ile karşılaştırılması, şirketin ortalama bir yo-yo tesisinden halen daha karlı olduğunu
göstermektedir.

Mali Rakamları Karşılaştırma

Mali tablolarınızı gözden geçirmek için mali oranları kullandıktan sonra, mali hikayenizi daha
fazla araştırmak adına gerçek rakamlara bakabilirsiniz. Raporlardaki rakamlar farklı mali
tablolardaki spesifik değişiklikleri anlamanıza yardım edebilir. Bu rakamları ayrıca benzeri ölçekli
ve benzer faaliyette bulunan diğer şirketler ile karşılaştırma için de kullanabilirsiniz.
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Cost of Goods Comparison

Daha fazla bilgi edinmek için rakamları gözden geçirdikten
sonra, yo-yo tesisinin girişimcisi Satışlarda bir artış olduğunu
keşfeder. Bu hikayeye iyi bir başlangıç, ancak Satılan Malların
Maliyeti ve Faiz Masrafı da artmıştır. Bu iki kalemdeki artış, bu yıl
karda yaşanan düşüşün ana sebebi gibi görünüyor. Yeni üretim
ekipmanları kredisi Faiz Masrafındaki artışı açıklıyor. Ancak Satılan
Malların Maliyetindeki Artış hakkında hikayenin geri kalanını
öğrenmek biraz araştırma gerektiriyor. Açıkça görüldüğü üzere,
yeni ekipman kullanıma sokulduğundan beri yeniden çalıştırılan
ya da hurdaya çıkarılan çok sayıda kusurlu birim bulunuyor. Şimdi
hikayenin konusu daha da ilginç hale geliyor. Girişimci, personelin
yeni ekipmanın nasıl kullanılacağı konusunda kafasının karışık
olduğunu görüyor. Gizem çözülüyor.

Mali Stratejileri Belirleme

Mali hikayenizi okuduktan ve anladıktan sonra, şirketinizin genel karlılığını, nakit akışını
ve gelecekteki iş servetini artıracak stratejiler geliştirmeye hazır hale gelirsiniz. Yeni üretim
ekipmanların kullanımını distribütör ile görüştükten sonra, yo-yo işinin girişimcisi üretim
personeli için bir eğitim programı düzenler. Küçük bir zaman ve para yatırımı ile bu eğitim
personele, eski ekipmanlar ile ürettiklerinden daha fazla ve daha yüksek kaliteli yo-yo’lar
üretmek için ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamalıdır.

Başlangıç
Kendi mali tablolarınızı anlamak amacıyla okurken, doğru bilgilerin kolaylıkla erişilebilir olmasını
isteyeceksiniz. İlk önce kendi mali bilgilerinize ihtiyaç duyacaksınız. Ayrıca endüstrinizdeki
diğer şirketlerin de mali bilgilerini isteyeceksiniz ve fasttrac.org/resourcesfasttrac.org/resources
adresinde bulunan Sözlük gibi bir finans terimleri sözlüğü de size yardımcı olabilir.

Şirket Bilgilerini Toplama

4. Modülde başladığınız bütçeleme süreci şimdi tamamlandığına göre, aşağıdaki mali tabloları
mali performansınızı analiz ederken bu modül boyunca kullanmak üzere yazdırın. Üç yıllık
tahminlerinizi içeren bu bütçe sizin ileriki mali planlarınızı ortaya çıkaracaktır.
Gelir Tablosu
Bilanço
Aylık Nakit Akışı Raporu
Oran Analizi
Mali bilgiler güncel olmalıdır. Eski
rakamlar çok fazla bir şey ifade etmez.
Bu tahmini mali tablolara ek olarak, geçmiş mali tablolarınız, geçmişteki
mali stratejinize bağlı olarak eğilimleri belirleyecektir.

Püf Noktası

Endüstri Bilgilerini Toplama

Mali araştırma, mali bilgilerinizi diğer şirketlerle karşılaştırmak üzere ihtiyacınız olan bilgileri
sağlar. Çoğu endüstri rakamı, şirketin büyüklüğüne göre kategorilere ayrılmıştır. Bu dağılım,
işiniz için en realistik mali rakamları ve oranları belirlemenize yardımcı olacaktır. Örneğin,
endüstri bilgilerini gözden geçirerek kira giderinin satışlarınızın yaklaşık yüzde altısı olması
gerektiğini belirleyebilirsiniz.
Pek çok mali bilgi online olarak ya da yerel kütüphanenizde bulunabilir. NAICS ya da SIC
sınıflandırma kodlarını kullanarak iş karları, giderleri ya da diğer mali veriler hakkında bilgiler
bulabilirsiniz. Aşağıda belirtilenleri arayın:
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Ticaret birlikleri genelde mali trendler, endüstri satışları ve giderlerine ilişkin endüstri ve rakip
bilgileri temin etmektedir.
Çoğu kütüphanede mevcut olan dergi ve süreli yayın veritabanları ek endüstri bilgileri sağlar.
Çoğu kütüphanede mevcut olan mali tablo çalışmaları, şirketler hakkında endüstriye ve
büyüklüğüne göre düzenlenmiş değerli finansal veriler sağlar.
İnternet, ABD Sermaye Piyasası Kurumu (SEC) tarafından düzenlenenler dahil olmak üzere halka
açık şirketler için mevcut olan çok sayıda bilgi sunar. Sayısız kaynak, bazen ücretsiz olarak özel
şirket bilgileri, endüstri bilgileri ve mali oran analizi sağlar

Hiçbir iki şirket birbirine tıpatıp benzemediği gibi, bulduğunuz bilgiler ile ihtiyacınız olan bilgiler
arasında muhtemelen bir farklılık farkedeceksiniz. Örneğin, bazı bilgiler aradığınız oranlardan bir
ya da ikisini içerecektir. Diğer bilgiler birkaç mali rakam içerecek ama hiç oran bulunmayacaktır.
Ufak bir çalışma ile kaynakları birleştirerek ihtiyaç duyulan bilgileri derleyebileceksiniz.
Endüstrinize ait bilgileri belirlemek için aşağıdaki aramaları yapmayı deneyin. Daha spesifik hale
getirmek için aramaya kendi endüstri sınıflandırmanızı, NAICS ya da SIC kodunu ekleyin. Ya da
verilen sonuç sayısını azaltmak için aşağıdaki arama başlıklarını birleştirin:
•
•
•
•
•
•
•
•

Endüstri analizi
Endüstri raporları
Mali oranlar
Endüstri + mali oranlar
Oran Analizi
Endüstri özetleri
Endüstri kılavuzları
İş profilleri

Gelir Tablosundaki Karları Analiz Edin
Gelecekteki karlılığa dair kendi hikayeniz, Üç Yıllık Tahmini Gelir Tablonuza yazılır. Satmayı
amaçladığınız ürünler ya da hizmetlerin miktarı ile birlikte işin yürütülmesine ilişkin masrafları
gösterir. Raporun en sonunda her üç yılın birinde elde etmeyi beklediğiniz karın tutarını
okuyabilirsiniz.
Karınız yeterli mi? Hikayenizi daha da başarılı hale getirebilir misiniz? Gelir Tablosunun analiz
edilmesi bu sorulara yanıt verilmesine yardım edecektir. Gelir Tablosunun ana amacı karı ya da
Net Geliri (tüm giderler ödendikten sonra geriye kalan satış tutarı) raporlamaktır. Bu tabloyu
başından sonuna kadar okumaktan ziyade, çoğu girişimci karlılığın
birkaç kilit yönüne odaklanır – Satışlar, Brüt Kar Oranı ve Net Kar Oranı

Püf Noktası

Net Kar ve Brüt Kar oranlarını birlikte inceleyerek bir şirket hakkında
çok fazla şey öğrenebilirsiniz. Örneğin, bir noktada Wal-Mart® ve
Satışlar, Satılan Malların Maliyeti ve
Amazon.com® şirketlerinin her ikisi de yüzde 22’lik Brüt Kar oranıyla
İşletim Giderlerini ne kadar doğru
neredeyse aynı oranları elde etmiş; bu da iki şirketin ticari mal
hesapladığınız, karlılık hedeflerinizi
maliyetlerinin fiyatlandırma stratejileri gibi birbirine benzediğini
yerine getirmek ya da kaçırmak
göstermiştir. Ama Brüt Kar oranları birbirine yakın olmasına karşın, Net
anlamına gelebilir.
Kar ya da kar hanesi öyle olmamıştır. Amazon’un yüksek pazarlama
giderleri Net Karlarını eksi yüzde 54’e düşürürken, Wal-Mart artı yüzde
3 Net Kar bildirmiştir. Ama hikaye bu kadar değil. Amazon’un pazarlama yatırımı kendini amorti
etti, çünkü şirket üç yıl içerisinde kar bildirmeye başladı. 2004 yılında Amazon’un yüzde 8,5’lik
artı Net Kar ile Wal-Mart’ın yüzde 3,5’luk oranını geride bırakmıştır.
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İşinizdeki birincil mali hedefiniz karı en yükseğe çıkarmak olmalıdır. Yalnızca sürekli kar elde
ederek, kendi ödemelerinizi gerçekleştirmek ve diğerlerinin ücretini ödeyecek ve daha fazla
değer yaratmak için yeniden yatırım yapacak nakde sahip olursunuz. Net Kar oranı bunu ne
kadar iyi gerçekleştirdiğinizi saptamaya yardımcı olur. Net kar ne kadar yüksek olursa, her satışa
göre daha fazla kar elde edilir. Hizmet şirketleri gibi bazı işletmeler doğaları gereği üreticiler gibi
diğer işletmelerden daha yüksek Net kar elde edecektir, çünkü hizmet şirketlerinin maliyetleri
düşük ve doğrudan değildir.
Net Kar

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

Şirketimin Net
Kar Oranı
Endüstri
Net Kar Oranı: Net Gelir
Net Kar Oranı		 Net Satışlar

Net Kar oranınız sabit olmalı ya da yıldan yıla artmalıdır; bu sürekli bir iş stratejisini gösterir.
Düşen bir Net Kar, maliyetleri kontrol etme ya da fiyatları belirlemede sorunlar olduğunu
gösterir. Artmış Net Kara yönelik hedef belirlemek için, endüstri liderlerine bakın. Aşağıda Net
Karı artırmaya yönelik bazı ilave stratejiler yer almaktadır.

Karlılık Bileşenlerini Tanıyın

Karlılık
Bileşenleri
Satışlar
Satılan Malların Maliyeti
İşletim Giderleri
İşletim Dışı Giderler

Karlılığı ve dolayısıyla Net Karı artırmanın tek yolu, sayfa 333’de yer alan Net Gelir
denkleminde gösterildiği şekilde Net Gelirin bileşenlerinden bir tanesinde değişiklik
yapmaktır. Örneğin, giderleri düşürmek tipik olarak Net Geliri artıracaktır. Satışları
artırmak da Net Geliri artırabilir, ancak çözümler her zaman bu kadar basit değildir.
Daha az sayıda çalışan kullanarak aynı miktarda hizmet sağlama yoluyla kısa vadede
karlılığı artırabilirsiniz. Ancak daha sonra, sağlanan düşük kaliteli hizmetin sebep olduğu
satış kaybının ters etkisi olabilir ve aslına bakılırsa gelecekteki karları düşürebilir. Her
bir karlılık bileşeni – Satışlar, Malların Maliyeti ve Giderler – dikkatli şekilde araştırılmalı,
değerlendirilmeli ve planlanmalıdır. Satışlar ve Satılan Malların Maliyeti kalemlerine
özellikle dikkat edin. Net Gelirin bu iki bileşeni, kar arayışı yolunda çok büyük bir rol
oynamaktadır.

Satışlar
Genel karlılığı artıracak en iyi alan, Satışları artırmaktır. Starbucks Coffee® ‘nin dünya çapında
20.000 mağazacılık dağıtım sistemini içeren oldukça agresif uzun vadeli satış artış hedefleri
vardır. Bu hedefine başarılı şekilde ulaşabilmek için Starbucks pazara nüfuz etmek (mevcut
müşterilere daha güncel ürünler satarak) ve üretim hattını genişletmek (mevcut müşterilere
dondurma ve kahve dışı ürünler gibi yeni ürünler sunarak) suretiyle büyümeyi planlamaktadır.
Ayrıca bu Büyük hedefleri yerine getirebilmek için pazar büyümesi (mevcut ürünleri yeni
pazarlara satarak) ve yeni işkolu geliştirmeyi (yeni pazarlara yeni ürünler satarak) planlamaktadır.
Eylem Adımı 3.2 Kendi İş Stratejimi Geliştirmek’te geliştirdiğiniz kendi büyüme planınızı
inceleyin. Fiyatları ayarlamak, toplam satışları artırmaya yönelik diğer bir stratejidir, ancak başarılı
şekilde uygulanması zor olabilir. Fiyatlandırma stratejileriyle ilgili bilgilerinizi tazelemek için, 5.
Modülü yeniden gözden geçirin. Çoğu ürün ve hizmetin, satışların maksimuma çıkarıldığı ideal
bir fiyat seviyesi vardır. Bazı müşteriler için uygun pazarlama stratejilerinin eşlik ettiği yüksek
fiyat, yüksek kaliteyi gösterir ve satışları destekler. Diğerleri için düşük fiyat tek rekabet yoludur.
Bu ideal fiyat arandığından, bazen fiyatları artırmak gerekir; bunun kendi içinde bir dizi karmaşık
faktörü bulunmaktadır
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fiyatları ayarlama

Ebeveynleri emekli olduktan sonra Vivian Bowers Kaiser Permanente® bünyesindeki başarılı şekilde
yürüttüğü görevinden ayrılıp, kuru temizleme yapan kırk dört yıllık aile işletmesi Bowers & Sons’ın
yeni başkanı oldu. Bowers şu şekilde açıklıyor: “İnsanlar toplumda güvebilir bir şirket olarak bize
güveniyordu. Bowers & Sons gerçek bir mirastı.” Geçen on yıl içerisinde Bowers şirketinin yıllık
gelirlerini neredeyse üç katına çıkardı – oldukça rekabetçi bir endüstride düşük dolar tutarlı işlemler
ile hiç de küçük olmayan bir başarı elde etti. Satışları artırmak için sunulan hizmetleri iyileştirmeye
ek olarak Bowers fiyatları da artırdı. Bowers fiyatları yıllık yüzde 5 oranında artırmaktadır. “Her yıl
müşteriler yakınıyorlar, sızlanıyorlar, ama çok nadiren müşteri kaybediyorum,” diyor Bowers. “Ve birkaç
müşteri kaybetsem bile, çoğu başka bir kuru temizlemeci deneyip hizmetten memnun kalmamasının
ardından bir sonraki hafta geri geliyor.”

Satılan Malların Maliyeti
Satışlar, işyeri işletim giderlerini finanse etmek üzere dağıtılmıştır – Satılan
Malların Maliyeti ve Giderler. Bu gider dilimleri kesildikten sonra Satış pastasında
Birleşenleri
kalan dilime Net Gelir adı verilir. Bir işletmenin faaliyetine ilişkin birincil gider
genellikle Satılan Malların Maliyeti olarak nitelendirilen ürün ya da hizmet sağlama
Satışlar
maliyetidir. Ürün Bazlı Şirketlerde Satılan Malların Maliyeti satılan stok kalemlerinin
Satılan Malın Maliyeti
toplam maliyetini yansıtır. Hizmet bazlı şirketlerde ise buna Satış Maliyeti adı
İşletim Giderleri
verilir ve hizmet sağlamayla ilgili direk giderleri yansıtır. Satılan Malların Maliyeti’ni
İşletim Dışı Giderler
ürün bazlı şirketlerde takip etmek genellikle daha kolaydır. Yine de her işletme
sattığı ürünlere ya da hizmetlere para yatırımı
The Distribution of Sales
yapar. Genel hedef karlılık olduğundan, ürün satmasanız
Slicing up the Sales Pie
bile hizmet sağlamak için kullandığınız zamanı ve kaynakları
değerlendirmelisiniz

Karlılık

Brüt Kar Oranı Denklemi
Satışlar

Örnek Yüzdeler
100%

- Satılan Malların Maliyeti

75%

= Brüt Kar Oranı

25% Brüt Kar Oranı

Satılan Malların Maliyetini ölçmenin ilk yolu Brüt Kar oranına bakmaktır. Brüt Kar oranı, Brüt Kar
Oranını Satışlar ile karşılaştırarak belirlenir.
Brüt Kar oranları bir endüstriden diğerine çok değişiklik gösterebilir. Yazılımı oluşturmak oldukça
ucuz olduğundan, Microsoft’un® Brüt Kar oranı tutarlı şekilde yüzde 80’I geçmiştir. Aynı endüstri
içinde bile önemli farklılıklar olabilir. Şişeleme ya da patates cipsi yerine şurup üretmeye
odaklanan Coke®’un, Pepsi’nin® %60’ın altındaki Brüt Kar oranı ile karşılaştırıldığında hemen
yüzde 70’in altındadır.
Satılan Malların Maliyetinin Bileşenleri
İşletmeniz mümkün olan en büyük Brüt Kar Oranını elde etmek için çabalamalıdır. Bu, ürün
ya da hizmet sağlamayla doğrudan ilişkili maliyetleri kontrol etmeniz gerektiği anlamına
gelmektedir. Sayfa 337’deki Örnek Gelir Tablosu, yüzde 30’luk bir Brüt Kar Oranı göstermektedir
(60.000 $ - 200.000 $). Satılan Malların Maliyeti, 10.000 $’lık açılış stokuna 90.000 $ tutarındaki
ham madde ya da ticari mal satın alımları ve 60.000 $’lık direk işçilik maliyeti eklenerek bu örnek
tablo üzerinden hesaplanır. Bu toplamdan 20.000 $ kapanış stoku bakiyesi çıkarılır. Böylece 2005
yılında satılan malların 140.000 $’lık ilgili bir maliyeti olduğunu hesaplayabilirsiniz.
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

CHAPTER 9 337

Eyleme Geçmek

A

DE

ST

RT

Mali Performansın Tabloya Dökülmesi

A

9
U P YO U R

I

Örnek: Malların Maliyeti

Örnek Gelir Tablosu

Satılan Malın Maliyeti

$200,000

100%

$ 10,000

- Satılan Mallerın Maliyeri - 140,000

70%

Satın Alımlar

+ 90,000

= Brüt Kar Oranı

60,000

30%

Direkt İşçilik

+ 60,000

- Giderler

- 40,000

20%

Toplam

160,000

= Net Gelir

$ 20,000

10%

Eksi: Stok 31 Aralık

- 20,000

Stok 1 Ocak

Satılan Malların Net Maliyeti

Gross Margin

Satışlar

$140,000

Year 1

Year 2

Year 3

Şirketimin Brüt Kar Oranı
Endüstri
Brüt Kar Oranı:
Brüt Kar
Brüt Kar Oranı		 Net Satışlar

Karlılık bileşeni olarak Satılan Malların Maliyeti, Brüt Kar oranını ve Net Geliri belirlemede büyük bir
rol oynar. Brüt Kar oranı ne kadar yüksek olursa, işyerinizin işletim faaliyetlerini destekleyecek daha
çok para elde edersiniz. Brüt Kar oranınızı artırmak için, bireysel ürün/hizmet Brüt Kar oranlarını
değerlendirmek için her bir ürüne/hizmete ayrı ayrı bakmalısınız. Örneğin, McDonald’s® müşterilerin
kapıdan içeri adım atmasını sağlamak için fiyatları mümkün olduğunca düşük tutmaktadır. İçecekler
yaklaşık %90 brüt kar oranıyla en fazla karı getirir.

7

c

karları çerçevelendirme

Madison, Tennessee’deki resim çerçeveleme işiyle uğraşan aile işletmesi Reed’s Custom Framing’in
müşterek maliki Randy Reed’in işiyle ilgili yeni bir perspektife ihtiyacı vardı. İş ve mali planlama süreci
yoluyla Reed karları artırmanın birkaç yolunu buldu. Ürünleri ve hizmetleri arasında Brüt Kar oranını
karşılaştırarak Reed sanat baskısı ve hazır çerçeve kalemlerini aşamalı olarak durdurmaya karar verdi. “Bu
kalemlerden çok kar etmiyoruz. Esas işimiz özelleştirilmiş Resim çerçeveleri,” diye açıklıyor Reed. “Ve tüm
insanlara bütün hizmetleri sunmayı denemektense, en iyi yaptığınız şeye odaklanmak daha iyi – zaman
zaman müşterileri başka yerlere göndermek zorunda kalsanız bile.”

Püf Noktası
Zaman ve paradan tasarruf etme
yolları bulmak Satış Maliyetinizi
düşürecek ve karınızı artıracaktır.

Eğer hizmet sektöründe faaliyet gösteriyorsanız, tablolarınızda Satış Maliyeti
gösterilmeyebilir. Böyle olsa bile sunduğunuz hizmetle ilgili yine de maliyetler
söz konusudur. Bu maliyetleri özel olarak takip edin ya da etmeyin, müşterilere
hizmet sağlamak, önemli bir iş yapma maliyetidir. Bir muhasebeci, bordroyu da
Satış Maliyetine ekleyerek hizmet tabanlı müşterilerinin daha realistik bir Brüt
Kar Oranı hesaplamalarına yardım eder. Bordroya ek olarak, direkt satış sağlama
maliyeti olarak değerlendirilebilecek maliyetler seyahat, araştırma zamanı ve
telefondur.

İlave iyileştirmeler için, maliyetlerinizi düşürme ya da işinizi daha etkin biçimde yönetme fırsatlarına
yönelik olarak Satılan Malların Maliyeti’nin her bir bileşenine bakmalısınız – Stok, Satın Alımlar ve
Direk İşçilik. Stok bu modülde ilerleyen bölümlerde Bilanço konusu ile birlikte ayrıntılı olarak ele
alınacaktır.
338 CHAPTER 9
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İşletme Giderleri ve İşletme Dışı Giderler
Mali performansa yönelik iyileştirmeler yapmanın ve karlılığı artırmanın diğer yolu işletim
giderlerini azaltmaktır. Hangi giderlerin gereğinden fazla arttığını görmek için, olumsuz trendleri
saptamak üzere mevcut giderlerinizi geçmiş tablolar ile karşılaştırın. Ardından giderlerinizi
Satışların yüzdesi olarak endüstrinizdeki diğer işletmelerin giderleriyle karşılaştırın. Örneğin,
yemek yeme tesisleri ortalama bordro ve yan haklar endüstri maliyetini, Satışların yüzde 30’u
olarak bildiriyorsa, bir lokantacı eğer bordro masrafları bu ortalamanın üzerindeyse bu konuyla
yakından ilgilenmelidir.

7

c

soru maliyetleri

Ekonomideki değişimler endüstriyel ambalaj sektörünü şiddetli şekilde vuruyor. Zor zamanları
atlatmak için Neil Parham Eagle Packaging, Inc’deki giderlerde kesinti yapıyor. Her üç ayda bir Parham
rakamları gözden geçirmek için ekibi ile görüşüyor. Gider kontrolüne özellikle dikkat ediyorlar. Son
toplantıda bir çalışan şirketin telefon kullanımına ilişkin artan masraflarını fark etti ve daha fazla bilgi
araştırdı. Parham şöyle söylüyor: “Herkes şimdi masrafları sorguluyor. Masrafların karları etkilemedeki
rolünü anlıyorlar ve bizden paramızı daha akıllı şekilde harcamamızı istiyorlar.” Ayrıca çalışan sayısını
azaltmak için yıpranmaya izin vererek çalışan maliyetini de kesiyor. Açık pozisyonları doldurmak
yerine Parham kalan on beş çalışanına ekstra işleri yapmasını istiyor. Bunun zor bir iş olduğunun
farkında, bu yüzden mali bilgileri çalışanlar ile paylaşarak şirketin altında bulunduğu mali baskıları
anlamalarına yardımcı oluyor.

Bilançodaki Mali Performansı Değerlendirin
Mali hikayenin bütününü öğrenmek için mali tablolar ve raporlar birlikte okunmalıdır. Örneğin,
bir Gelir Tablosu yeni bir müşteriye yapılan büyük bir satışı rapor ederken, Bilanço satışı Alacaklar
Hesabı olarak göstermektedir. Bir alacakları sıralandırma raporunu okumak, hesabın bir süredir
ödenmediğini ortaya çıkarabilir. Bir şirketin tüm tablolarını ve raporlarını okumak, bu mali hikaye
hakkında size daha derin bir anlayış kazandırır.
Bilanço Hikayenin Kalanını Anlatır – Bilanço, mali hikayenizin bağlamı ve karakterleri ile
bunların hikayenin sonuna yani karlılığa ulaşmak için birlikte nasıl çalıştıklarını anlamanıza
yardım edecektir. Bilanço bu karları gelecek yıllar içerisinde tekrarlamak ve artırmak için
mevcut olan yolları belirler. Bu yılın Bilançosunu kullanarak, bir sonraki yılın karlılık hikayesini
nasıl planlayacağınıza ve ileriki iş servetinizin ne olacağına dair daha iyi fikir sahibi olacaksınız.
Bu aracı etkin biçimde kullanmak ve mali performansınızı artırmak için, Varlıklar, Pasifler ve
Özkaynak olmak üzere başlıca Bilanço bileşenlerini değerlendirmeniz gerekmektedir. Bilanço
hakkında daha fazla bilgi için Sayfa 114-152 arasında bulunan Mali Tablolara Yakından Bakış adlı
bölümü okuyun.

Varlıklar

Nakit, ekipman ve mülk gibi varlıklar şirket tarafından tek bir sebep için edinilir:
şirketin karlılığını ve ileriki servetini artırmak. Varlıkların etkililiğine bakmanın
bir yolu da Aktif Karlılığı (ROA)’na odaklanarak ne kadar iyi kar elde ettiklerini
değerlendirmektedir. Kendi işinizin zamana yayılmış ROA trendlerine bakın ve bunları
endüstri ortalamaları ile karşılaştırın. Varlıklar, ileride elde edilecek karlara bir yatırım
olduğundan, ROA diğer muhafazakar yatırımlar tarafından ödenen orandan daha
yüksek olmalıdır. İşletme tarafından borç alınan fonlar için ödenen orandan da yüksek
olmalıdır.
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Püf Noktası
Yatırımcılar ve potansiyel yatırımcılar
Aktif Karlılığı oranını şirketin liderliğini
değerlendirmek için kullanırlar; çünkü
bu oran yönetimin karar vermede ne
kadar iyi olduğunu gösterir.

Aktif Karlılığı

Aktif Karlılık, şirketin her bir dolarlık varlığından ne kadar gelir elde edildiğini
göstermek için Net Gelir ve Toplam Varlıkları karşılaştırır. Çoğu üretim şirketi,
çok varlık temellidir. Ürünlerini üretmek için büyük, pahalı makinelere
ihtiyaç duyarlar. Örneğin, Yamaha® son birkaç yıl için yüzde 2 ila 5 arasında
değişen bir Aktif Varlık oranı göstermektedir. Bunu Harley- Davidson’un
yaklaşık yüzde 18’lik etkileyici ROA oranı ile karşılaştırarak, aynı endüstrideki
şirketlerin farklı şekillerde faaliyet gösterebileceğini görmek kolaydır.
Hizmet şirketleri genellikle varlık açısından çok yoğun olmadığından,
mali performansı etkin şekilde değerlendirmek için Aktif Karlılık oranını
kullanmakta zorluk çekebilirler. Net Kar Oranı ve Özkaynak Karlılığı gibi diğer
oranlar hizmet bazlı şirketler için kullanışlı göstergeler olabilir. Net Kar Oranı
sayfa 335-336’da, Özkaynak Karlılığı ise sayfa 345’te anlatılmaktadır.
1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

Şirketimin
Aktif Karlılığı
Endüstri
Aktif Karllık Denklemi:
Net Gelir
Aktif Karlılığı 		Toplam Varlıklar*
*Eğer işiniz yıl içerisinde varlıklarda büyük değişiklikler yaşıyorsa, ROA’yı varlıkların değerlendirilen döneme yaygın ortalamasını kullanarak
hesaplayın.

Bir şirketin sahip olduğu toplam varlık genellikle oldukça sabit kalacaktır, bu yüzden artan ROA
büyük karlılığa işaret ederken, düşen ROA daha az karlılığı gösterir. Aktif karlılığınızı artırmak
için başlıca iki yolunuz var – yeni varlıklar iktisap etmeden Net Geliri artırmak ya da mevcut
varlıkların etkinliğini artırmak. Sahip olduğunuz iş türüne bağlı olarak, ROA’yı değerlendirirken
Alacak Hesabına, Stoka ve Durağan Varlıklara özellikle dikkat göstermek isteyeceksiniz.
Varlıklarınızın etkinliğini artırmak ve geliştirilecek alanları saptamak için her bir varlık kategorisini
değerlendirin. Örneğin, şirketlerin ROA’yı artırmalarının bir yolu, aynı işi yapmak için pahalı
ekipmanlara yatırım yapmak yerine sürecin bir kısmını alt yükleniciye devretmektir. Aktif
karlılığınızı artırmanın bir diğer yolu da stokunuzu yönetip alacaklar hesabını daha iyi ve hızlı
şekilde tahsil etmektir.
Stok Yönetimi
İşletmenizin stok yönetim biçiminin hem karlar hem de nakit akışı üzerinde etkisi vardır. Satın
alındığında, stok Bilançoya kaydedilen bir varlıktır. Bir müşterinin talep ettiğini varsayarak, stoğu
tekrar nakit kazanmak için herhangi bir zamanda satabilirsiniz. Satıldıktan sonra satılan stok
kalemlerinin maliyeti Bilançodan (Stok hesabı) Gelir Tablosuna (Satılan Malların Maliyeti hesabı)
aktarılır. Stok satılamadığında, işletme için değersiz hale gelir ve bunu zarar yazarak ıskartaya
çıkarmalısınız. Stokun ne kadar iyi yönetildiğini değerlendirmenin bir yolu Stok Devir oranına
bakmaktır. Bu oran, ortalama stok seviyesinin yıl içinde kaç kere satıldığını ya da devrettiğini
gösterir. Oran, şirketinizin kendi trendlerini ve endüstri ortalamalarını karşılaştırmak için
kullanılmalıdır. Yüksek devir genellikle iyidir. Ne sattığınıza bağlı olarak, yüksek devir oranı yılda 3
kere ya da 300 kere olabilir. Bununla birlikte yüksek devir aynı zamanda yeteri kadar ticari malın
olmadığına ve satışların kaybedildiğine işaret edebilir.
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3. Yıl

Şirketimin
Stok Devri
Endüstri
Stok Devri Denklemi:Satılan Malların Maliyeti
Stok Devri		
Stok*
Stoku etkin biçimde yönetmek için, stokunuzun değerine ve gerçek stoku kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz sistemlere dikkatinizi
vermelisiniz.

Stoğu etkin biçimde yönetmek için, stoğunuzun değerine ve gerçek stoğu kontrol etmek için de
ihtiyaç duyduğunuz sistemlere dikkatinizi vermelisiniz.
Stok değeri – Tabii ki Stok Devir oranı yalnızca tüm stoğun yıl içinde kaç kez satıldığını belirler.
Üretim döngülerinden ilerlediği için stoğun her bir unsurunu değerlendirmez. Stok, üretilmeye
hazır ham maddeleri, üretimde olan ancak tamamlanmamış malları ve satılmaya hazır bitmiş
malları içerir. Stoğun ve ilgili masrafları etkin biçimde yönetmek için
üretim döngüsü boyunca stoğu doğru bir biçimde ele almalısınız.
Örneğin, bitmiş bir ahşap bahçe kulübesi, kulübeyi yapmak için
kullanılan ham maddelerin orijinal değerinden oldukça fazladır. CPA’nız,
Bir ürünü üretmenin ne kadara mal
ticaret birliğiniz ya da iş danışmanınız, üretim esnasındaki çeşitli
olacağını bilmek; malzeme, zaman
aşamalarda stoğunuzu değerlemenize yardım edecek uygun sistemleri
ve kaynak yatırımınız üzerinden
seçmenizde ve tasarlamanızda size yardımcı olabilir.
yeterli düzeyde gelir sağlayan
Stok sistemleri ve kontrol – büyük bir satış öncesi mevcut olan stoğu
fiyatlar belirlemenize yardımcı olur.
doğrulamak için hiç bilgisayar kullanıp, ardından sadece emin olmak
için rafı kontrol etmek amacıyla depoya koştunuz mu? Ticari
mallar satan tüm işletmeler, ellerinde müşterilere satacak doğru
Gelir Tablosu
miktarı bulundurmak için ellerindeki fiili stoku bilmelidir. Şunu
5.000 $’lık satış, 150 $’lık kayıp stoku yerine
göz önünde bulundurun: Daralma – hırsızlık, kırılma ve kayıp
koymak için yeterli nakit sağlar.
– suretiyle stok kaybı karlarla karşılanmalıdır. Diğer bir deyişle
Satışlar
$ 5,000
100%
eğer bu örnek şirketin Net Kar Oranı yüzde 3 ise, 150 $’lık bir
Giderler		 4,850
97%
stok kaybını telafi etmek için bu yeni satışlarda 5.000 $’a mal
olur. Bilgisayar stok kayıtlarıyla bile, bilgisayarınızın toplamını
Net Gelir
$ 150
3%
doğrulamak için stok kontrol sistemlerinizin fiziksel bir stoğa
ihtiyacı vardır. Stok kontrol sistemindeki sorunlardan dolayı
farklılıklar olabilir. Stok yönetim sisteminizi geliştirmek amacıyla birkaç stratejiye göz gezdirmek
için aşağıdaki Stok Yönetimi kontrol sistemini kullanın.

Püf Noktası

c
-

Stok Yönetimi

Stoğunuzu daha iyi yönetmek, karlılığı ve nakit akışını artırmak için işletmenizde kullanabileceğiniz stok
yönetimi ipuçlarının yanına bir tik işareti koyun.


Satış fiyatlarında indirim yapmak anlamına gelse bile eski stok ürünlerini satın.



Depolama maliyetlerini kesmek ve daha yüksek miktarlarda satın alma avantajından faydalanmak için
kullanılan ham madde türünü azaltın.



Eldeki ihtiyaç duyulan ham madde miktarını azaltın.



Stoğu daha hızlı satmak için üretim sürecini modernize edin.



Eldeki fiili stoğun doğrulanmasını içeren daha sıkı bir stok kontrol sistemi oluşturun.
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Alacak Hesabını Tahsil Etme
Alacak hesabı, önceden satılmış ürünler ya da hizmetler için müşteriler
tarafından ödenecek paraları ifade eder. Esas olarak müşterilere kredi
sağladığınızda, bu onlara faizsiz banka kredisi vermek gibi bir şeydir. Faturaların
gönderilmesini ve bu kredili satışlardan mümkün olduğunca hızlı nakit
Bileşenleri
tahsilatını temin etmek için etkili bir tahsilat politikanız olmalıdır.
Varlıklar
Tahsilat sürecinizin etkililiğini ölçmenizin bir yolu Alacaklar Hesabı Devir oranını
Stok
incelemektir; bu oran ortalama alacak bakiyesinin kaç kez nakde dönüştüğünü
Alacak Hesabı
ölçer. Yüksek bir oran, etkili bir tahsilat sürecine işaret eder. Düşük ya da düşen
Pasifler
bir oran, kredinin bir kısmında ve tahsilat sürecinde bir sorun olduğunu ortaya
Özkaynak
çıkarır. Örneğin, bir işletmenin yıl sonunda 145.000 $ Alacak Hesabı ve aynı
yıl için 1.2 milyon $ kredili satışı varsa, Alacak Hesabı Devir oranı 8,3 kezdir, bu
da faturalardaki ortalama toplam ödenecek tutarın yıl içinde sekiz kereden
fazla tahsil edildiği anlamına gelir (1,2 milyon $ / 145.000 $ = 8,28). Eğer
işletme Net/30 kredi vadesine izin verirse, oranın on iki defaya yakın olması
beklenecektir; bu da faturaların her 30 günde bir tahsil edildiğini gösterir (yılda
Kötü bir tahsilat politikası, sizin
365 gün 12 aya bölünmüş). Bu işletmenin tahsilat sürecini sıkılaştırmaya ihtiyacı
değil ama müşterinin bankasına
var gibi görünüyor.
dolarlar bırakır.

Bilanço

Püf Noktası

Alacak Hesap
Devri

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

Şirketimin Alacak
Hesap Devri
Endüstri Alacak
Hesap Devri

Alacak Hesabı
Devir Oranı:

Yıllık Kredili Satışlar
Alacak Hesabı*

*Eğer işiniz yıl içerisinde Alacak Hesabında büyük değişiklikler yaşıyorsa, bu oranı Alacak Hesabının değerlendirilen döneme yaygın ortalamasını
kullanarak hesaplayın.

7

c

tahsilatları modernize edin

Maria Rossini, son 20 yıl içerisinde Rossini Architecture Inc.’i kamuoyunca iyi tanınan kurumsal
müşterilerin oluşturduğu uzun bir müşteri listesine sahip başarılı bir Atlanta işletmesi haline
getirmiştir. Şirket büyüdükçe Rossini rolünü değiştirip şirketinin gelecekteki yönünü şekillendirmek
için mali performansa odaklanmaya başlamıştı. Başlıca görevlerden biri 80.000$’lık ödenmemiş
Alacak Hesabını tahsil etmekti. Yeni geliştirdiği tahsilat sürecini kullanarak Rossini, sağlanan
hizmetlerin iyi şekilde düzenlenmiş ayrıntılarıyla birlikte müşteri için gerçekleştirilmiş tüm işe dair
yazılı kanıt topladı. Bu süreç, Rossini’ye borçlu bulunulan tam tutar konusunda tüm belirsizlikleri
ortadan kaldırdı. Rossini, halen ödemeyi reddeden müşteriler için başvurabileceği yasal seçenekler
ile birlikte davasını desteklemek için üçüncü tarafları kaydettirmenin bilinçli yollarını (projenin
yüklenicisi sıfatıyla Atlanta şehri gibi) bilmektedir. Sonuç olarak Rossini’nin Alacak Hesabı
80.000$’dan 650$’a düşmüştür.
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Pasifler

Bilançoyu mali hikaye olarak okurken, Nakdin hikayenin kahramanı olduğunu hemen
farkedeceksiniz. Yeterli nakit ile mutlu son kaçınılmaz görünmektedir. Bazı girişimciler Pasifleri
kahraman ile tipik olarak anlaşmazlık içinde olan, işi sabote etmek için kulis yapan kötü karakter
olarak görmektedir. Gerçek hayattaki mali hikayeniz, doğrudan daha öte olamaz. Kahraman
olmasa da Pasifler sağlıklı nakit akışının oluşturulması için hayati önemde destekleyici bir role
sahiptir.
Ne kadar fazla nakdiniz olursa ve ne kadar uzun süre ona tutunursanız sizin için o
kadar iyidir. Daha fazla nakit ve diğer varlıklar elde etmenin bir yolu Pasiflerin doğru
kullanımından geçmektedir. Pasifler, Yürürlükteki ya da Uzun Vadeli Pasifler olarak
adlandırılan kısa vadeli ya da uzun vadeli borçlar olarak sınıflandırılır.
Kısa Vadeli Pasifler
Kısa Vadeli Pasifler, bir sonraki iş döngüsü içinde (genellikle bir yıl) ödenmesi
gereken senetler ya da kredi ödemeleridir. Birincil kısa vadeli pasifler; Borç Hesapları,
Tahakkuk Etmiş Giderler ve Kısa Vadeli Borç Senetleridir. Borç Hesapları, işletmenizin
kredili olarak malzeme, ticaret eşyası ve sarf malzemeleri almasına olanak sağlayan
tedarikçilere ve satıcılara borçlu bulunan tutardır. Tahakkuk Etmiş Giderler normalde
henüz muaccel olmayan maaşlar, faiz ve vergiler gibi ileride beklenen ödemelerin
ortalamalarıdır. Kısa Vadeli Borç Senetleri, varlık satın alma ya da iş yapmak için
başka şekilde nakit sağlama amacıyla teminat altına alınmış genellikle faiz getiren
borçlardır.

Püf Noktası
Asla bordro ve diğer
vergilere tutunmayın;
IRS operasyonlarını
devlete ödemesi
gereken vergi ile
finanse eden
işletmelere olumsuz
bakmaktadır.

Yürürlükteki Pasiflerinizi Nasıl Kullandığınızı Değerlendirme
Likidite oranları adı verilen birtakım oranlar, likidite adı da verilen bir şirketin kısa vadeli
senetlerini ödeme yeteneğini ölçmek için kullanılır. En yaygın olarak kullanılan iki oran, Cari
Oran ve Likidite Oranıdır. Cari Oran, tüm Cari Varlıklara ve Yürürlükteki Pasiflere dayanır ve 2:1
oranı genellikle ideal kabul edilir. Diğer bir deyişle bahsedilen işletme sahip olduğu Yürürlükteki
Pasiflerin iki katı kadar Cari Varlığa sahiptir. Cari Oran hedefinizi belirlemek için kendi Cari
Oranınızı endüstrinizdeki diğer şirketler ile karşılaştırmalısınız. Çalışan yetişkinlere yönelik yüksek
öğrenim programları sunan Apollo Group®, ideal oran olan 2 ile karşılaştırıldığında, 1.59’luk Cari
Oranları konusunda endişe duymuş olabilir. Ancak Cari Oranı 1,64’te bulunan Franklin Covey®
ile karşılaştırıldığında ise, oranları endüstri ile aynı doğrultuda görünmekte. Asit testi olarak da
adlandırılan Likidite Oranı, cari borçları hemen amorti edecek yeteri kadar mevcut nakdinizin,
alacağınızın ve menkul kıymetlerinizin olup olmadığını belirler. Bu orana stok dahil değildir,
çünkü genellikle stoku hızlıca paraya çevirmek zordur. Nasıl ki altın kalitesi belirlenmek üzere
nitrik asit ile test edilmektedir, potansiyel alacaklılar da potansiyel borçlu taraf olarak işinizin
kalitesini değerlendirmek için bu asit testini kullanabilirler. Genellikle 1.0 oranı tercih edilir. Eğer
bu rakam düşüyorsa, satışları günlük nakit yükümlülüklerini karşılayacak kadar güçlü değildir.
Likidite Oranları

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

Şirketimin
o Cari Oranı
o Likidite Oranı

Endüstri
Cari Oran:
o Cari Oranı		
o Likidite Oranı
Likidite Oranı:
			

Toplam Cari Varlıklar*
Toplam Kısa Vadeli Pasifler
(Cari Varlıklar – Stok)*
Toplam Yürürlükteki Pasifler

* Eğer işiniz yıl içerisinde varlıklar, pasifler ve stok kalemlerinde büyük değişiklikler yaşıyorsa, bu oranları değerlendirilen dönemin ortalamalarını
kullanarak hesaplayın.
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Eğer likidite oranlarınız idealde düşükse, nakit tedariğinizin neden zayıfladığını değerlendirin
ve nakit akışını artıracak uygun stratejiler üzerinde çalışın. Bu yaklaşım, senetlerinizi uzun
vadede ödeme yeteneğinizi geliştirecektir. Bu süre zarfında, yeniden finanse edip uzun vadeli
krediler alabilirsiniz ya da yatırımcılar borçları ödemek için kullanılabilecek ilave nakit katkısında
bulunabilir. Bu şekilde hareket etmek nakit üzerindeki mevcut stresi de hafifletecektir.
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler, tipik olarak bir yıl olan cari iş döngüsü bitene kadar
geri ödenmeyecek olan borçlardır. Özellikle işletme faaliyet gösterebilmek için
oldukça çok varlığa ihtiyaç duyuyorsa şirketin bazı uzun vadeli borçları olması
sağlıklıdır. Borç / Varlık oranı, şirketin hangi ölçüye kadar borç ile finanse edildiğini
Bileşenleri
ölçer. Borç/varlık oranını sağlıklı bir seviyede tutmak önemlidir. Genellikle
yüzde 50’den fazla olmayan Borç / Varlık Oranı mantıklı olarak değerlendirilir.
Varlıklar
1’den fazla Borç/Varlık oranına sahip olmak taşıt kredinizde tepetaklak olmak
Stok
Alacak Hesabı
gibidir – arabanın ya da bu bağlamda işin sahip olduğu değerden daha fazla
Pasifler
borçlusunuzdur.
Özkaynak
Potansiyel kredi açanlar ve yatırımcılar, varlıkların hangi ölçüye kadar özkaynaktan
çok borç ile finanse edildiğini öğrenmek için borçlu olunanlar (Pasifler) ile sahip
olunanlar (Özkaynak) arasındaki ilişkiyi karşılaştıran Borç/Özkaynak oranını
kullanabilirler. Eğer oran endüstri ile karşılaştırıldığında yüksek ise, şirket borçlarını geri ödemeye
muktedir değil şeklinde etiketlenebilir. Tavsiye edilen Borç / Özkaynak oranları endüstriler
arasında değişiklik göstermesine karşın, bankacılar bu oranı 1:1 ila 3:1 arasında olduğunda
kabul edilebilir görmektedir. Cari Oran ve Likidite Oranının şirketin kısa vadeli bir finansal krizi
atlatabilme yeteneğini ölçtüğü durumlarda, Borç / Özkaynak oranı şirketin uzun vadede ayakta
kalma yeteneğini ölçer.

Bilanço

Borç Oranları

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

Şirketimin;
o Borç/Varlık Oranı
o Borç/Özkaynak Oranı

Endüstrinin;
Borç/Varlık Oranı:
o Borç/Varlık Oranı		

Toplam Pasifler*
Toplam Varlıklar

o Borç/Özkaynak Oranı
Borç/Özkaynak Oranı: Toplam Pasifler*
			
Toplam Özkaynak
* Eğer işiniz yıl içerisinde varlıklar, pasifler ve özkaynak kalemlerinde büyük değişiklikler yaşıyorsa, bu oranları değerlendirilen dönemin
ortalamalarını kullanarak hesaplayın.

Bir şirketin borcu net değerini ne kadar geçerse, finansman alma ihtimali o ölçüde düşüktür.
Oranlar yükseldikçe, şirketin finansman elde etme yeteneği düşer. Ek olarak daha fazla borç
alındıkça mal sahibinin pozisyonu zayıflar ve borcun alacaklıları (bankalar, büyük tedarikçiler)
şirketin kontrolünü ele alabilir. Yüksek bir Borç / Varlık Oranı potansiyel finansman sağlayıcılara
borç ödemelerini karşılama gücünüzün olmadığı sinyalini verebileceğinden, sizin için bu oranı
artırmak önemli olabilir. Genel olarak bu şekilde yapmanın yegane yolları varlıklarınızın değerini
artırmaktır ya da borcu kapatmaktır. Bir CPA ya da iş danışmanı, stoka ya da diğer varlıklara
daha yüksek bir değer üzerinden değer biçilip biçilemeyeceğini değerlendirme konusunda size
yardım edebilir. Borcu kapatmak da Borç / Özkaynak Oranını artıracaktır. Borç / Özkaynak Oranını
artırmanın diğer bir yolu, karları ya da ilave mal sahibi katkılarını artırarak dağıtılmamış karlar
vasıtasıyla özkaynağı artırmaktır.
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Özkaynak

İşiniz gelmiş geçmiş yapacağınız en büyük yatırım olacağından, Özkaynak Karlılık
(ROE) oranı hesaplanması önemli bir orandır. Net Geliri Özkaynak ile karşılaştırarak
bu oran bir şirketin özkaynak yatırımı üzerinden kazandığı gelir oranını ortaya
çıkarır. Özkaynak Karlılığı yüzde 30 oranındaysa mesela, yatırılan her bir dolar için
Net Gelirin 30 centi oluşturulur. Rakam ne kadar yüksek olursa, şirketin mal sahipleri
için kazandığı gelir de o kadar yüksek olur. Bankacılar Özkaynak Karlılığından ROI
ya da Yatırım Getirisi olarak bahsetmektedir. Bu şekilde düşünerek işinizin Özkaynak
Karlılığı en az CD’ler ya da senetler gibi tutucu yatırımlara para koyarak kazanmış
olabileceğiniz gelir kadar olmalıdır. Peki hisse senedi piyasasında ne kazanabilirdiniz?
Banka hesabında? Bu bilgiler, işinizin ilerideki servetini oluşturmanıza kesinlikle
yardım edecek Özkaynak Karlılığı hedefleri geliştirmenize katkıda bulunacaktır.

Bilanço
Bileşenleri

Varlıklar
Stok
Alacak Hesabı
Pasifler
Özkaynak

Püf Noktası
Özkaynak, sahipleri tarafından işletmeye yatırılan tutarı ve Dağıtılmamış Karlar olarak adlandırılan
şirketin iş yaşamı boyunca kazanmış olduğu birikmiş Net Geliri içerir.
Özkaynak Karlılığı

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

Şirketimin Özkaynak

Endüstri
Özkaynak Karlılığı

Özkaynak
Net Gelir
Karlılık Denklemi: Toplam Özkaynak*

*Eğer işiniz yıl içerisinde özkaynakta büyük değişiklikler yaşıyorsa, ROE’yi özkaynağın değerlendirilen döneme yaygın ortalamasını kullanarak
hesaplayın.

Özkaynak Karlılığının bu kadar yararlı bi oran olmasının sebebi, üç çok önemli finansal strateji
arasındaki (karlılık, varlık yönetimi ve mali kaldıraç) ilişkiyi karşılaştırmasıdır. Karlılığı artırmak,
varlık verimliliğini artırmak ve uygun mali kaldıraç, Özkaynak Karlılığınız üzerinde olumlu etkiye
sahip olacaktır. Bir süre önce Dell® bilgisayar varlık yönetim politikalarını modernize ederek
hissedar getirisini artırmaya karar verdi. Bilgisayar bileşenleri stoğunun daha iyi yönetimi
çalışmalarının odağı oldu. Stok ve Alacak Hesapları Dell’in iki en önemli varlığıdır. Bu iki hesabı
kontrol ederek Dell kullanılan toplam varlıkların her bir doları için satış artışı gösterecek ve
işletmenin temel Özkaynak Karlılığını artıracaktı. Dell Stok Devrini artırdı; bu, varlıklara yatırmak
yerine ilave satış sağlamak için daha fazla nakdin mevcut olduğu anlamına gelmektedir. Dell’in
elde ettiği sonuçlar, geliştirilmiş varlık yönetiminin Özkaynak Karlılığını nasıl artırabileceğini
göstermektedir, çünkü daha iyi varlık yönetimi sonuç olarak artmış kar marjı biçiminde ortaya
çıkmaktadır.

Kilit Mali Göstergelerinizi Seçin
İş hayatınızda köşeyi dönmenin sırrı kendi altın külçelerinizi, yani mali performans üzerinde
en çok etkisi bulunan mali stratejileri bulmaktır. Kar madenciliği araçlarınızı (yani mali tablolar
ve oranlar) kullanarak seçtiğiniz stratejileri takip edin. Etkin mali kararlar alabilmenin anahtarı
hangi oranların takip edileceğini bilmektir. İşinizin mali performansını izlemek üzere büyük
ihtimalle hemen kullanacağınız oranları seçmek için sayfa 346’daki Altın Külçeler bölümünü
tamamlayın. Bu oranları, bu program boyunca verdiğiniz kararlar ile bu kararların karlılık ve
nakit akışı üzerindeki etkisin değerlendirirken Eylem Adımı 9.1 Mali Tahminleri Tamamlamak’ta
kullanacaksınız.
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Gold Nuggets

Şirketinizin mali performansını (karlılık, nakit akışı ve gelecekteki değer) maksimuma çıkarmak için hemen
kullanacağınız oranların yanındaki kutuya tik işareti koyun.
4

Oran Adı

Denklem*

1. Net Kar Oranı s.336
			

Net Gelir
Net Satışlar

2. Brüt Kar Oranı s.338

Brüt Kar
Net Satışlar

		
3. Aktif Karlılığı (ROA) s.340
			
4. Özkaynak Karlılığı (ROE) s.345
			
5. Stok Devri s.341
			

Ölçtüğü Unsur
Karlılık
Direkt masraflar çıkarıldıktan sonra
şirketin sattığı mallar üzerinden elde
ettiği karlar

Net Gelir
Toplam Varlıklar

Mevcut varlıklar ile elde edilen karlar

Net Gelit
Toplam Özkaynak

Şirketin iyi bir yatırım olup olmadığı

Satılan Malın Maliyeti
Stok

Satılan malların ne kadar popüler olduğu

6. Alacak Hesapları Devri
		
p. 342
			

Yıllık Kredili Satışlar
Alacak Hesapları

Yıl içinde alacak hesabı tutarının
kaç kez tahsil edildiği

7. Cari Oran s.343
			

Toplam Cari Varlıklar
Total Cari Pasifler

Şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyecek
likiditeye sahip olup olmadığı

8. Likidite Oranı s.343
9. Borç/Varlık s.344
			
10. Borç/Özkaynak s.344
			

(Cari Varlıklar-Stok)
Yürürlükteki Pasifler		
Total Pasifler
Toplam Varlıklar
Total Pasifler
Toplam Özkaynak

Kredili alınan fonlar ile finanse edilen
varlıkların oranı
Şirketin özkaynak finansmanına karşılık
borca ne kadar ağımlı olduğu

* Eğer işiniz yıl içerisinde varlıklar, pasifler veya özkaynak kalemlerinde büyük değişiklikler yaşıyorsa, bu oranları değerlendirilen dönemin ortalamalarını
kullanarak hesaplayın.
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Nakit Akışı Raporunda Nakit Akışı İhtiyaçlarını Değerlendirin
Mali hikayenizde kahraman (Nakit), her tür mali kaynağı tüketen ezeli rakibini (Ödeme Aczi)
yenmede kilit rol oynar. Eğer Ödeme Aczi kazanırsa, işletmeniz iflasa doğru gider. Neyseki Nakit
eğer mevcutsa tüm mali hikayelerde Ödeme Aczini daima yenecektir. Mali hikayenizde Nakdin
tam olarak rolünün ne olduğunu, nereden geldiğini ve her zaman mevcut olduğundan emin
olmak için ne zaman ihtiyaç duyulacağını bilmelisiniz.

Nakdin Başlıca Rolü

Nakdin mali hikayedeki başlıca rolü işletmenin kar arayışını finanse etmektir. Kar, daha fazla
nakit sağlayarak geri döner. Kar ve nakit arasındaki ilişkinin kapsamlı irdelemesi, kulağa asırlık
“Yumurta mı tavuktan çıkar yoksa tavuk mu yumurtada çıkar?” sorusunun yanıtı gibi gelebilir.
Kısaca belirtmek gerekirse, satışlardan elde edilen nakdi aldığınızda karları yalnızca cebinize
koyabilir ya da bankaya yatırabilirsiniz. İşiniz halen karlıysa, bu nakit yarattığınız anlamına gelir.
Kendinize şunu sorun: Ne zaman nakit alacaksınız? Ne zaman kar hedeflerinizi karşılayacak kadar
nakdiniz olacak? Bu soruları yanıtlamak için, konu nakit akışına geldiğinde kararlı olmalısınız.
Aşağıdaki adımları göz önünde bulundurun:
1. Nakit ihtiyaçlarınızı planlayın. Ne kadar nakde, ne zaman ihtiyacınız
olacağını ve hangi amaçla kullanılacağını bilmeniz gerekmektedir.
2. İç nakit akışını en yüksek seviyeye çıkarın. Birincil nakit kaynağı kendi
ticari faaliyetleriniz olmalıdır. Nakit akışını en yüksek seviyeye çıkartacak
yollar bulun.
3. Dış nakit kaynakları bulun. Büyümenizi finanse etmek için büyük
ihtimalle dış kaynaklardan da nakde ihtiyaç duyacaksınız. Bu fonlara
yönelik olarak hedeflerinizde eşleşen koşullar sunan kaynaklar bulun

Püf Noktası
Nakit ve kar arasındaki fark
konusunda daha fazla bilgi
almak için, sayfa 372-374
arasında bulunan Kar - Nakit
Konusuna Yakından Bakış
bölümünü okuyun.

Nakit Yönetimi

Nakit İhtiyaçlarınızı Planlama

Aylık nakit akışını ölçmeye, analiz etmeye ve planlamaya yönelik en değerli
1.Nakit ihtiyaçlarınızı
araçlardan bir tanesi Aylık Nakit Akışı Raporu kullanmaktır. Nakit Akışı
planlayın.
Raporu, her ay satışlardan ve banka kredileri ya da özkaynak katkıları gibi
2.İç nakit akışını en yüksek
gelir dışı kaynaklardan beklenen nakdi belirleyecektir. Bu rapor aynı zamanda
seviyeye çıkarın.
kredi ödemeleri ya da ekipman satın alımları gibi aylık giderleri ve gider
3.Dış nakit kaynakları bulun.
dışı ödemeleri bildirir. Bu şekilde işlem tablosu her ay boyunca işletmenize
girmesi ve işletmenizden çıkması beklenen tüm nakdi size geri rapor eder.
Mali Şablonu kullandığınızda, Üç Yıllık Aylık Nakit Akış raporu kendiliğinden oluşacaktır. Bu aylık
tahminin değeri, aylık, mevsimlik ve yıllık tahmini nakit akışını göstermesidir. Bu şekilde nakit
sıkıntılarını planlayabilir, ilave nakit ihtiyaçlarını öngörebilir ve kullanılmayan nakdi yatırmayı
planlayabilirsiniz. Sayfa 348-349’da bulunan örnek, kiralık üstün kaliteli tekstil ürünleri tedarik
eden on iki yıllık Clean Cor şirketinin üç yıllık öngörülen Nakit Akışı Raporunun birinci yılını
göstermektedir. Clean Corp ile ilk olarak sayfa 127-130’daki Aktivite 4a’da karşılaşmıştınız. Bu
analiz tablosu yönetimin ilk bütçeleme girişimini göstermektedir. Yönetim, nakit akışını artırmak
için yapılması gereken değişiklikleri belirlemek için bu Nakit Akışı Raporunu gözden geçirecektir.
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CLEAN CORP
Nakit Akışı Tablosu (Öngörülen)
Analiz tablosunun
Nakit Girişi ve
Çıkışı olarak iki ana
bölümü vardır..

Bu kalemler nakit
tüketir ve faiz ve
vergiler dışında
Gelir Tablosunda
gider olarak
belirtilmez.

Analiz tablosunun
son satırı en
önemli kısımdır.
Buradaki herhangi
bir negatif rakam
ödeme aczini yani
faturaları ödeme
yetersizliğini
gösterir

348 CHAPTER 9

2012
Faaliyet öncesi
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
Nakit Girişi					
Nakit Satışlar		
Alacak Hesaplarından Yapılan Tahsilatlar		
184,530
193,757
110,718
119,945
Alınan Kaynak
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişi (Diğer Varlıklardan		
Diğer Nakit Girişi (faiz, telif, vb...)		
Toplam Nakit Girişi
184,530
193,757
110,718
119,945
Toplam Mevcut Nakit
80,000
264,530
241,014
140,593
140,304
Nakit Çıkışı					
Stok Giderleri					
		Stok/Ham Madde (Nakit)
		Stok/Ham Madde (Hesaba mahsuben ödeme)
132,862
139,505
79,717
86,360
		Üretim Giderleri
İşletme Giderleri					
		Reklam
		Banka Masrafları
		Aidatlar ve Abonelikler
Sigorta
		Lisanlar ve Ücretler
		
Pazarlamak ve Tanıtım
4,842
4,842
4,842
4,842
4,842
Yemek ve Ağırlama
		Muhtelif
Ofis Giderleri
		Ofis Malzeme Giderleri
		Dış Hizmetler
		
Bordro Masrafları					
		 Maaşlar&Ücretler
21,083
21,083
21,083
21,083
		 Bordro Vergileri
2,741
2,741
2,741
2,741
Faydalar
2,741
2,741
2,741
2,741
Mesleki Ücretler
1,937
1,937
Emlak Vergileri
Kira
2,388
2,388
2,388
2,388
Onarım ve Bakım
4,842
4,842
Sevkiyat & Teslimat
Telefon
323
323
323
323
Eğitim & Geliştirme
3.873
Seyahat
Kamudan Alınan Hizmetler
Araç
Diğer		
Diğer
Diğer
		Hesaba Mahsuben Ödenmiş
35,000
35,000
		
İşleme Dışı Giderler					
		 Sermaye Satın Alımları
		 Tahmini Gelir Vergisi Ödemeleri
6,006
6,006
		 Faiz Ödemeleri
459
459
459
459
		 Kredi Anapara Ödemeleri
2,049
2,058
2,067
2,075
		 Çekme Hesabı
		 Diğer Nakit Çıkışı
Toplam Nakit Çıkışı
217,272
211,139
120,234
135,797
Aylık Nakit Akışı (nakit girişi-nakit çıkışı)
(32,742)
(17,383)
(9,516)
(15,852)
Başlangıç Nakit Dengesi
80,000
80,000
47,258
29,875
20,359
Bitiş Nakit Dengesi
80,000
47,258
29,875
20,359
4,507
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CLEAN CORP
CLEAN CORP Nakit Akışı Tablosu (Öngörülen)
MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

TOPLAM

129,171
175,304
202,983
202,983
129,171
110,718
119,945
166,076 1,845,300
129,171
175,304
202,983
202,983
129,171
110,718
119,945
166,076 1,845,300
133,678
179,317
219,412
226,785
169,247
85,266
76,004
119,007 1,925,300
				
								
93,003
126,219
146,148
146,148
93,003
79,717
86,360
119,575 1,328,616
								
4,842
4,842
4,842
4,842
4,842
4,842
4,842
4,842
58,106
								
21,083
21,083
21,083
21,083
21,083
21,083
21,083
21,083
252,996
2,741
2,741
2,741
2,741
2,741
2,741
2,740
2,740
32,890
2,741
2,741
2,741
2,741
2,741
2,741
2,741
2,741
32,892
1,937
1,937
7,748
2,388
2,388
2,388
2,388
2,388
2,388
2,388
2,388
28,653
4,842
4,842
19,368
323
323
323
323
323
323
323
323
3,876
3,874
7,747
70,000
								
6,006
6,006
24,024
459
459
459
459
459
459
459
459
5,508
2,084
2,093
2,101
2,110
67,119
2,128
2,136
2,145
90,165
129,664
162,888
195,611
186,709
194,699
129,207
123,073
156,296 1,962,589
(493)
12,415
7,372
16,274
(65,528)
(18,489)
(3,128)
9,780 (117,289)
4,507
4,014
16,429
23,802
40,076
(25,452)
(43,941)
(47,069)
80,000
4,014
16,429
23,802
40,076
(25,452)
(43,941)
(47,069)
(37,289)
(37,289)

Clean Corp’sun
aylık satışları,
restoran kiraları kış
tatilleri ve düğün
sezonu boyunca
tavan yaptığından
dalgalanma
göstermektedir.

Bakım ve Mesleki
hizmetler gibi
bazı ödemeler,
üç aylık sözleşme
çerçevesinde
yapılmaktadır.

2012’de ödenen
2011 borçları:
70.000 $ Alacaklılar
Hesabı Ocak ve
Şubat ayında
ödendi ve Eylülde
ödenen 65.000$
Akreditif dahil
anapara ödemeleri.
Akreditifn
Ağustosta amorti
edilmesi aynı
kredi satırından
tekrar para çekme
ihtiyacını bir kez
daha ortaya çıkardı

En Yüksek Nakit Bakiyesi, nakdi yatırım yapmak, temettürleri
ödemek ya da kredileri geri ödemek için kullanma fırsatına işaret
edebilir.
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Nakit Yönetimi

İç Nakit Akışınızı En Üst Seviyeye Çıkarın

Finansman kaynakları şirket içinde ya da dışında olabilir. İç kaynaklar yalnızca,
işletmenin elde ettiği karlardan yaratılan nakit akışını değil aynı zamanda girişimci ve
1. Nakit ihtiyaçlarınızı planlayın. diğer mülk sahipleri tarafından sağlanan fonları içerir. Nakdinizin en iyi kullanımını
2. İç nakit akışını en yüksek
temin etmenin bir yolu iç nakit akışı kaynağınızı en yüksek seviyeye çıkarmaktır. İstikrarlı
seviyeye çıkarın.
kar ve nakit akışına sahip şirketler, dış borç ya da özkaynak kaynaklarına bağımlı
3. Dış nakit kaynakları bulun.
olmaktan ziyade kendi büyümelerinin önemli bir kısmını finanse edebilirler.

7

c

müşteri bağlılığı oluşturun

Ulusun bir numaralı ağır siklet motosiklet satıcısı Harley-Davidson, müşterilerin satın almak için
kuyrukta beklediği V-Twin seyir motosikletlerini üretmenin ötesinde bir başarı yakaladı. HarleyDavidson, bugün Amerika’daki en çok tanınan şeylerden biri olan Harley logosunu Harley giysileri ve
aksesuarları satarak destekledi. Ayrıca New York City ve Las Vegas’ta Harley hediyelik eşyalar ve nadir
motorcu hatıra eşyaları ile Harley Hog Sandviç gibi yiyecekleri buluşturan Harley-Davidson Kafeleri
açtılar. Diğer motosiklet üreticileri için ulus çapında 500.000’den fazla mülk sahibi/motosikletçi
üyeye sahip Harley-Davidson’la müşteri bağlılığı ve satışlar açısından boy ölçüşmek zor gelmiştir. Ne
demişler “İnsanlara ürününüzü aldırtmak başka bir şey, adınızı vücutlarına dövme yaptırmaları başka
bir şey.” Müşteri bağlılığı, kaliteli mal ve pazar farklılaşmasının kombinasyonu yüzde 17’lik büyüme
oranını kamçılamıştır. Harley, son 10 yıldır büyümesini neredeyse tamamen sürekli yeni özkaynak ihraç
etmekten ziyade operasyonlardan yaratılan nakit ile finanse etmektedir.

Nakit Döngüsü
Nakit döngüsü, iç nakit akışını izlemek ve artırmak için kullanılabilir. Nakit döngüsü, işletmenizin
nakdinin ürünlerinize ya da hizmetlerinize yatırılması ve müşterilere satış yoluyla tekrar geri
alınması için geçen gün sayısını bildirir.
Çok kısa nakit döngüsü olan bir ticari faaliyet düşünün, mesela
restoran. Restoran işinde, stok (gıda) hemen satılır ve müşteriler
hesaplarını genellikle hemen öderler. Bu yapı, çok sağlıklı ve
kısa nakit döngüsü meydana getirir. Restoran işletmecisinin de
çalışanlara ve pek çok satıcıya ücretini vermeden önce nakde
tutunması gerekir. Bu düzenlemeyi, yalnızca yaratılacak, test
edilecek, onaylanacak ve ardından satılacak yeni ürünlerin
araştırılması ve geliştirilmesi için önemli miktarda fona sahip
olması gereken bir farmasötik şirketinin uzun nakit döngüsüyle
karşılaştırın.

Nakit Döngüsü: Stok ve alacak hesapları aktiviteleri
tipik olarak nakit dögüsünü uzatırken, bordro ve borç
hesapları aktiviteleri bu döngüyü azaltır

Püf Noktası
Nakit döngüsü ne kadar kısa olursa, nakit o
ölçüde hızlı yaratılır ve işletmeye geri döndürülür.

350 CHAPTER 9

Nakit ne kadar uzun süre elinizin altında olmazsa, faturalarınızı
ödemek ve kar etmek o kadar zor olur. Nakit döngüsü; Alacak
Hesapları, Stok, Borç Hesapları ve Bordro olmak üzere dört ana
bileşeni karşılaştırmak suretiyle ölçülür. İlk iki bileşen, nakit
döngüsünü uzatmaya eğilimlidir, çünkü nakdiniz elinizin altında
değildir, stoka ve satışlara yatırılmıştır. İkinci iki bileşen, nakit
elinizin altında durdukça genellikle nakit döngüsünü kısaltırken,
faturalarınızı ödemek ve çalışanlara ücretlerini ödemek için biraz
vakit alırsınız. Nakit döngüsünün bileşenlerini ölçmek için dört
oranı hesaplayacaksınız: Alacak Günler, Stok Günleri, Ödeme
Günleri ve Bordro Tahakkuk Günleri. Bu oranlar Nakit Döngü
denklemini oluşturur:

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

9
ST

A

RT

A

Mali Performansın Tabloya Dökülmesi

DE

Eyleme Geçmek

U P YO U R

I

Nakit Döngüsü Denklemi
+ Alacak Günleri
+ Stok Günleri
- Ödeme Günleri
- Bordro Tahakkuk Günleri
Nakit Döngüsünü Uzatan Bileşenler
• Alacak Hesapları – Alacak Hesabı, Alacak Günleri hesaplanarak ölçülür. Alacak Günleri,
müşterilerin ürünlerin ya da hizmetlerin bedelini ödemesi için geçen süredir. Kabul edilir
Alacak Günleri oranı kredi politikanıza bağlıdır. Örneğin; eğer müşterilerinize faturalarını
ödemesi için 30 gün tanırsanız ve Alacak Gün sayınız 32 günse, müşterilerinizden nakit
tahsilatı yaparak kabul edilebilir bir iş yapıyorsunuzdur. Alacak Günleri hesaplaması için, s.
352’deki tabloya bakın.
• Stok—Stok, Stok Günleri hesaplanarak ölçülür. Stok Günleri, stoğun üretilmesi ve satılması
için geçen süredir. Stok Günleri oranınız, iş türüne ve faaliyet gösterdiğiniz endüstriye
bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Stoğu ne kadar az gün elinizde tutarsanız o kadar iyi
olacağından düşük Stok Gün sayısının nakit döngüsüne azami ölçüde faydası olacaktır.
Stoku, parçaları veya diğer ticaret malları bulunmayan hizmet şirketleri için, Stok Günleri sıfır
olacaktır. Stoğun Günleri hesaplaması için, s. 352’deki tabloya bakın.
Nakit Döngüsünü Kısaltan Bileşenler
• Borç Hesapları— Borç Hesapları, Ödeme Günleri hesaplanarak ölçülür. Ödeme Günleri
size kredi vadesi tanıyan tedarikçilere faturalarınızı ödemeniz için geçen süredir. Borç
Hesapları bakiyeniz size kredi vadesi tanıyan satıcılara halen ödenmemiş olan ödemelerinizi
yansıtmalıdır. Bu satıcılar büyük ihtimalle ürünlerinizi ya da hizmetlerinizi sunarken
kullandığınız malzeme ya da hizmetlerin sağlayıcısıdır (Satılan Malların Maliyeti ya da
Satışların Maliyeti). Bu yüzden, Satılan Malların Maliyeti Günler denkleminin bir parçasıdır.
Kabul edilir Ödeme Günleri oranı ödeme politikanızı yansıtacaktır. Örneğin; eğer satıcılarınız
faturalarınızı ödemeniz için size 30 gün tanırsa ve Ödeme Gün sayınız 28 günden ibaretse,
faturalarınızı ödeyerek kabul edilebilir bir iş yapıyorsunuzdur. Satış Maliyeti olmayan
hizmet şirketleri için, Borç Hesabı Yaşlandırma Raporu faturalarınızı ödemeniz için geçen
gün sayısını hesaplamanıza yardım edecektir. Ödeme Günleri hesaplaması için, s. 352’deki
tabloya bakın.
• Bordro—Bordro, Bordro Tahakkuk Günleri hesaplanarak ölçülür. Bordro Tahakkuk Günleri
çalışanlarınıza ücretlerini ödemeniz için geçen süredir. Bu oran, bordroya ilişkin birincil
masraflarınızın ürün ya da hizmet sunmakla ilişkili olduğunu varsayar (Sayılan Malların
Maliyeti). Bordro Tahakkuk Günleriniz bordro döngünüzü yansıtmalıdır. Örneğin, iki haftalık
bir bordronun yaklaşık 14 günlük bir Bordro Tahakkuk Günü getirisi olurken, aylık bir
bordronun yaklaşık 30 gün civarında olmalıdır. Satılan Malların Maliyeti ya da Satışların
Maliyetine ilişkin bordroya sahip olmayan hizmet şirketleri için, gün olarak kendi bordro
döngünüze bakın. Bu hesaplama size çalışacağınız oldukça doğru bir rakam vermelidir.
Bordro Tahakkuk Günleri hesaplaması için, s. 352’deki tabloya bakın.
Nakit Döngüsünü Hesaplama
Bu oranlar her ne kadar ürün bazlı işletmeler için tasarlanmış gibi görünse de, her oranın arkasındaki
teori aynı zamanda hizmet bazlı işletmeler için de geçerlidir. Eğer hizmet bazlı şirketinizin mali
tablolarında Satışların Maliyeti gibi bu oranların bazılarını hesaplamak için gerekli olan rakamlar
bulunmazsa bu oranları hesaplamada zorluk olabilir. Bir muhasebecinin yardımıyla, muhasebe
sisteminiz nakit döngünüzü hesaplamak için ihtiyaç duyduğunuz rakamları sağlayacak şekilde
tasarlanabilir. Bu kontroller nakit döngünüzü sıkılaştırmanıza yardım edeceğinden bu konuda
çaa göstermeye değer. Sayfa 353’de yer alan Nakit Döngüsü bölümünde kendi nakit döngünüzü
hesaplamanıza ve analiz etmenize yardımcı olmak üzere aşağıdaki tabloyu kullanın.
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Alacak Günleri
Stok Günleri
Ödeme Günleri

(
(
(

Ratio

)
)
)

Formula

Ortalama Alacak Hesabıa
x 365 gün
Yıllık Satışlar		

Ortalama Stoka
x 365 gün
Yıllık Satılan Mallerın Maliyeti		
Ortalama Borç Hesabıa
x 365 gün
Yıllık Satılan Malların Maliyeti		

Nakit Döngüsü + Alacak Günleri
+ Stok Günleri
- ödeme Günleri

a

(
(
(

Örnek

236,000
1,760,780
145,000
1,285,369

70,000
1,285,369

)
)
)

Clean Corp 2011
x 365 = 49 günb
x 365 = 41 günb
x 365 = 20 günb

+ 49 + 41 - 20 = 70 gün

Bu hesaplamalar, mevsimsel faaliyete bağlı herhangi bir dalgalanmayı ortadan kaldırmak için Alacak Hesapları, Stok, Borç Hesapları ve
Bordroya ilişkin ortalama aylık bakiyeleri kullanır.

b	Banka mevduatları, çek yazma ve bordro işleme gibi pek iş faaliyeti her gün en fazla bir kez gerçekleşir. Bu yüzden tüm nakit döngüsü
oranları ertesi güne yuvarlanır.
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Nakit Döngüsü

İlk önce kendi nakit döngünüzü hesaplayın. Ardından iç nakit kaynağınızı artıracak yollar belirleyin.

Oran
+ Alacak Günleri
+ Stok Günleri
- Ödeme Günleri
- Tahakkuk Günleri
Nakit Döngüsü

(
(
(
(

Formül

)
)
)

Sonuç

Ortalama Alacak Hesapları
x 365 gün
Yıllık Satışlar		

Ortalama Stok
x 365 gün
Yıllık Satılan Malın Maliyeti		
Ortalama Borç Hesapları
x 365 gün
Yıllık Satılan Malın Maliyeti		

)

Ortalma Bordro Tahak. Günü x 365 gün
Annual COGS or Cost of Sales		
+ Alacak Günleri
+ Stok Günleri
- Ödeme Günleri
- Bordro Tahakkuk Günleri

Nakit döngümü kısaltmak ve iç nakit akışımı artırmak için aşağıdaki fikirleri uygulayacağım:
Alacak Hesapları – Hedefim ödemeleri en kısa sürede almak.


Geç ödeme yapanları belirlemek üzere bir yaşlandırma raporu kullanmak.



Vadesi geçmiş hesapları saldırganca takip etmek.



Hızlı ödeme için teşvik edici şeyler sunmak.



Güvenilir olmayan borçlulara kısa ödeme vadesi koymak ya da Teslimatta Peşin olarak çalışmak.



Zamanında faturalama yapmak.



Nakit, kredi kartı ya da çek gibi uygun ödeme seçenekleri sunmak.

Stok – Hedefim stoku mümkün olduğunca hızlı eritmek.


Akıllıca stok alımları yapmak.



Stoğu satmak için, satışları, pazarlamayı ya da diğer promosyonel çalışmaları artırmak.



Yavaş eriyen ya da eski stoğu tasfiye etmek.



Ham madde ve stok alımlarım için uzatılmış ödeme vadeleri istemek.

Borç Hesapları – Hedefim mümkün olduğu sürece ödemeleri satıcılar tarafından izin verilenden daha fazla
uzatarak para cezası (gecikme ücreti gibi) doğurmaksızın geciktirmek.


Daha uzun ödeme vadesi sunan firmalardan satın almak.



Yeterli fayda elde etmeden ön ödeme yapmamak.



Hizmetlerin ne zaman sunulduğuna bağlı olarak stratejik aralıklarla ödeme yapmamı olanaklı kılan ödeme
vadelerini görüşmek.

Bordro Tahakkuku – Hedefim kendi nakit pozisyonumu çalışanlarımın sırtından artırmadan mümkün
olduğunca bordroyu nakit olarak tutmak.


Ödeme günlerini yalnızca şirketin nakit pozisyonunu iyileştirmek için değiştirmek konusunda dikkat
göstererek ödeme günlerimin endüstrideki diğer şirketlerle benzer olmasını garanti etmek.
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Dış Nakit Kaynakları Bulma

Büyümeyi desteklemek için dış nakit kaynağı ararken, fon sağlayıcıların da sizin gibi
kurdukları ilişkiyle ulaşmayı planladıkları belirli hedefleri olduğunu unutmayın. Bazı
finansman kaynakları süregiden bir ilişki ararken, diğerleri küçük işletmeleri tanıtmaya
yönelik olarak çalışır ve diğerleri ise yine yatırımlarından mümkün olduğunca en
yüksek kazancı elde etmeyi dener.

Nakit
Yönetimi
1.
2.
3.

Nakit ihtiyaçlarınızı
planlayın.
İç nakit akışını en yüksek
seviyeye çıkarın.
Dış nakit kaynakları bulun.

Finansman Aşamaları
Her bir iş aşamasında, farklı finansman fırsatları elde edeceksiniz, çünkü potansiyel
fon sağlayıcıların hedeflerini karşılamaya yönelik mevcut farklı kaynaklara sahip
olacaksınız. İstisnalar her zaman mevcut olsa da, aşağıdaki tabloda çeşitli fon sağlayıcı
türlerinin genel tercihleri gösterilmektedir.
Başlangıç
Finansmanı

Finansman Türü

İşletme ile İlgili
Büyüme
Finansman
Finansmanı

Şahsi Tasarruflar ve Gayrimenkul İpotekli Kredi

x		

Arkadaşlar ve Aile

x		

Kredi Kartları

x		

Mevcut Kazançlar		

x

Müşteriler

x

x

Profesyonel Danışmanlar ya da İş Çevresinden Eş Dost x

x

Finansal Kiralama Şirketleri

x

x

Banka Kredileri		

x

x

Melek Yatırımcılar

x

x

Risk Sermayesi Yatırımcıları			

x

Özel Plasmanlar			

x

Halka Arz Initial Public Offering			

x

Yeni Mülk Sahibi / Ortak		

x

x

x

x

Faktöring		x
Ortak Girişimler / Stratejik Ortaklıklar		

x

x

Dağıtım Haklarının Satışı		

x

x

Bu finansman kaynakları hakkında daha fazla bilgi için, sayfa 375-380 arasında bulunan İç ve Dış
Nakit Akışı Kaynaklarına Yakından Bakış başlıklı bölümü okuyun
Tasarlama ve Başlangıç Aşamaları
Çoğu girişimci iş hayatına ilk olarak atılırken kendi para kaynağına güvenmelidir. Yüksek riskten
dolayı bankalar yeni faaliyete geçen şirketlere ancak kredi alanın iyi bir kredi geçmişi varsa,
krediyi teminat altına almak için somut bir maddi teminat sağlayabiliyorsa ve krediye şahsen
kefil olacaksa kredi vermeye eğilimlidir.
Melek yatırıcımlar yatırımlarının üzerinden önemli bir kazanç istese de, yüksek büyüme oranına
sahip girişimler, tasarım geliştirme, ilk ürün yaratma ve ilk pazarlama çalışmalarını finanse etmek
için tasarlama ve başlangıç aşamalarında melek yatırımcılardan çekirdek finansman alabilirler.
Erken İşletme Aşaması
Çoğu girişimci, kendilerine ihtiyaç olduğunda elde mevcut nakit bulundurma esnekliği
sağlayacak kredi limiti arayışındadır. Bankalar geçmiş işletme performansına sahip işletmelere
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kredi vermekle daha çok ilgilenmektedir, bu yüzden
cihazlar gibi büyük eşyaların alımı ve genel işletimsel nakit
ihtiyaçları için kredi almak genellikle daha kolaydır.
Yüksek büyüme fırsatına sahip bu işletmeler için,
melek yatırımcılar aynı zamanda hem finansman hem
de uzmanlık sağlayarak müdahil olmakla ilgilenebilir.
Uzmanlığınız arttıkça sizin için mevcut olan alternatif
kaynaklar çoğalır. Ortak girişim ya da diğer bazı tür
düzenlemeler ile nakit kaynağı olabilecek müşteriler,
tedarikçiler ya da hatta rakiplerin farkına varırsınız
Büyüme ve Hızlı Büyüme Aşamaları
Büyüme, artan bordro ve stok seviyelerini karşılamak ya
da yeni ekipmanlar satın almak için genellikle çok fazla
nakit akışı kullanır. Bu aşamaya ait finansman kaynakları
içerisinde, bankalar, melekler, risk sermayesi yatırımcıları,
özel plasmanlar ve hatta halka arz yer almaktadır. Büyüme
aşamanızda size finansman labirenti boyunca yardımcı
olacak kaliteli iş danışmanları bulmak isteyeceksiniz.

İş Finansmanı Aşamaları

bankacılık stratejisi
Dixie Junk “Kredi ihtiyacınız olmadan önce bankayla iyi bir ilişki kurmanız
gerektiğini daima işitiyorsunuzdur. Ancak dikkatinizi gerektiren diğer pek çok
konu varken, bu tavsiyeye uymak zor – özellikle de nakit akışı sorununuz varsa,”
demektedir
Dixie ve kocası Robert New York’ta yaşarken Junk Architects, PC’yi faaliyete
geçirdi. Birkaç ay içerisinde, şirketin geliri genel masraflarının üç katına çıktı ve bu
iç açıcı durum uzun yıllar devam etti, bu yüzden Junk ailesi bankacılarla zaman
harcamaya gerek görmedi. “Aslında, iş hayatının ilk on yılında bankayla konuşmaktan kaçınmak için
mümkün olan her şeyi yaptık,” diye itirafta bulunuyor Dixie.
Çift ancak daha sonra büyüme kredisi arayışına girdiğinde hatalarını farketti. Neyse ki Junk çifti
strateji konusunda istikrarlıydı. Herhangi bir bankayla görüşmeden önce, mimar çift nakit akış
tahminleri, alacak ve borç hesaplarına ilişkin yaşlandırma listeleri, ekipman ve mobilya varlıkları,
kurumsal ve kişisel vergi iadeleri ve net değer beyanını içeren kapsamlı bir paket oluşturdu. Pakette
ayrıca firmanın pazarlama materyalleri, özgeçmişler, referanslar ve Jünk Architects’ten bahseden
gazete ve dergi makaleleri bulunmaktaydı.
Helzberg Girişimcilik ile İlgili Rehberlik Programı’ndan danışmanların yardımı ile, Junk çifti görüşecek
yedi ya da sekiz banka seçip, kurumları şirkete kredi verme olasılıklarına göre ters sırayla sıraladı. “Bu
bize sunumumuzla ilgili pratik yapma şansı sağladı. Her seferinde sunumumuzu biraz daha geliştirdik
ve bankaları eleme listemize almaya başladığımızda, kendimize çok daha fazla güveniyorduk.”
Junk çifti hem kredi hem de kredi limiti almayı başardı ve o zamandan beri mimarlar bankaları ile
yakın bağlarını sürdürmek için sıkı çalışmaktadır.

Olgunlaşma Aşaması
Bu aşamada fon temini, erken işletme aşamasına çok benzemektedir. Bu işletmeler zaten kredi
veren kurumlar ile ilişki kurmuşlardır ve bu yüzden kredi limiti ya da kısa ve uzun vadeli senetler
tipik olarak mevcut olacaktır. Bununla birlikte kredi verenler işletmenin gelecekteki satışlarında
düşüş olmasın diye değişiklik yapma ihtiyacının doğru ilerlediğini fark edebilir ve bu yüzden de
işletmeyi yakından izleyeceklerdir.
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Fon Bulma Hedefleri

Fon Bulma
Hedefleri
Miktar
Fonların Kullanımı
Maliyet
Sonuçlar

Ortada yüzlerce fon bulma seçeneği mevcuttur, ancak seçeneklerin sayısı kafanızı
karıştırmasın. Fon bulmaya yönelik kendi hedeflerinizi belirlemeye zaman ayırın, böylece bu
hedefleri daha yüksek ihtimalle size yardım etmeyi isteyecek kaynaklarla eşleştirebilirsiniz.
Göz önünde bulundurulacak başlıca dört hedef ihtiyaç duyulan para miktarı, fonların
kullanımı, masraflar ve fon bulmayla ilişkili sonuçlardır.
Miktar
Şirketi finanse etmek için ihtiyacınız olan para miktarının mevcut kaynaklarla ilgisi vardır.
Az bir miktara ihtiyacınız olduğunda, konut kredisinde olduğu gibi şahsi varlıklarınızı
ipotek ettirerek fon elde etmeniz sizin için oldukça kolay olacaktır. Bankalar ticari kredileri
genellikle yalnızca minimum ve maksimum aralık arasında sağlar. Pek çok melek ve risk
sermayesi yatırımcısı yalnızca bankanın maksimum aralığı ötesindeki tutarlarla ilgilenir. Her
durumda, finansman yoluyla elde edeceğiniz para şirketinizin bu parayı kredi ödemeleri ya
da dağıtımlar yoluyla geri ödeme yeteneğine bağlıdır.

Püf Noktası
Fon sağlayıcısının ne istediğini oldukça kolay şekilde anlayabilirsiniz. Kilit soru sizin bunu kabul
edip etmeyeceğinizdir.

Fonların Kullanımı
Fon vasıtasıyla elde edilen para duran varlıklar ve stok satın almak için mi, alacak hesaplarını finanse etmek
için mi yoksa araştırma ve geliştirme için mi kullanılacak? Bu seçeneklerin her biri farklı türde para gerektirir.
Örneğin, gelir yaratmaya yönelik olarak dört ila altı yıl arasında yararlı olacak bir espresso makinesi satın
almak için fon arayışında olan bir kahve dükkanı sahibi, muhtemelen benzeri bir zaman çerçevesine yayılmış
bir geri ödeme planına sahip bir kredi isteyecektir. Bu şekilde borç geri ödeme vadesi makine ile gelir elde
edileceği aynı yıllara denk gelecektir.
Maliyet
Para pahalı bir kaynaktır, bu yüzden maliyetleri göz önünde bulundurun. Melekler, yatırım bankacıları ve risk
sermayedarları gibi özel yatırımcılar, fonlarının kullanımı karşılığında genellikle yılda yüzde 25 ya da yüzde
100 getiri talep eder. Banka finansmanının süregiden popülerliğinin sebeplerinden biri, en düşük faiz oranı
üzerinden yüzde 1 – 5 puanın üzerine çıkabilen düşük maliyetli para kaynağı olmasıdır.

Püf Noktası
Uzun vadeli duran varlıkları finanse etmek için kısa vadeli borç kullanmak yaygın olarak yapılan
hatalardandır. Kısa vadeli krediler genellikle iş faaliyetlerini finanse eder. Uzun vadeli krediler ise
ekipman ve diğer büyük satın alımları finanse eder..

Sonuçlar
Borç kaynaklarından fon temin ederken, borcu ger ödeyememenin sonuçlarını göz önünde
bulundurmalısınız. Eğer borç verenler verilen teminatları takibe sokarsa, en kötü sonuç işletmenizi kapatmak
zorunda kalmanız olacaktır. Yatırımcılarınıza yeterli getiri sağlamamanız da işinizin kontrolünü kaybetmeniz
anlamına gelir. Sonuçlar finansman anlaşmasına ve teminat olarak ne sunduğunuza bağlıdır. Bir finansman
kaynağı seçmeden önce dış finansmanın işinizin kontrolü üzerinde yapacağı etkiyi göz önünde bulundurun.
İşinizin mevcut safhasına bağlı olarak, finansman hedefleri sizinkiyle uyuşan finansman kaynaklarını
belirlemek üzere Potansiyel Finansman Kaynakları bölümünü doldurun.
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Potansiyel Finansman Kaynakları

İç, dış ve alternatif finansman kaynaklarına dair tüm seçenekleri değerlendirmelisiniz. Potansiyel
kaynakları belirlerken her bir kaynağın hızına ve maliyetine bakın.
Aşağıdaki kaynaklarda fon arayacağım:
Internal Sources
Alternatif Kaynaklar
o Kişisel tasarruflar ve gayrimenkul ipotekli kredi
o Yeni mülk sahibi / ortak
o Arkadaşlar ve aile
o Müşteriler
o Kredi kartları
o Profesyonel danışmanlar, iş çevresinden eş dost
o Mevcut kazançlar (karlar)
o Finansal kiralama şirketleri
		
o Faktoring
Dış Kaynaklar
o Ortak girişimler / Stratejik ittifaklar
o Kredi limitleri
o Dağıtım haklarının satışı			
o Kısa vadeli borç senetleri				
o Uzun vadeli borç senetleri
			
o SBA destekli kredi
o Melek yatırımcılar
o Risk sermayesi yatırımcıları
Şirketinizi bir ortaklık olarak
o Özel plasmanlar
kursanız bile, banka sizden borca
o Halka arz
şahsen kefil olmanızı isteyebilir.

Püf Noktası

Potansiyel Fon Sağlayıcılar için Hazırlanma

Eğer şirket borcu geri
ödeyemezse, bunu kişisel olarak
yapmanız gerekecektir.

Potansiyel fon sağlayıcılarla görüşmeye hazırlanırken, sunabileceğiniz
şeyleri isteyen kişilere bakın. Bankayla görüşürken göz önünde
bulundurulacak konular, potansiyel yatırımcılar ve diğer paydaşlar ileriki bölümlerde anlatılmaktadır.
Bankayla Görüşme
Başarılı bankacılık ilişkileri bankacınızla geliştirdiğiniz kişisel ilişkiye dayalıdır. Potansiyel bir kredi
memuru seçerken yalnızca telefon defterine güvenmeyin. İlgili memurla görüşüp, sizi anlamaya
çalıştığı esnada yardımcı olabilme yeteneğini değerlendirin. Doğru bankayı ve kredi memurunu
bulmanıza yardımcı olmak üzere aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurun
•
Sizinki gibi işletmeleri hedefleyen bankaları araştırın.
•
Girişimcilerden, muhasebecilerden, avukatlardan ya da danışmanlardan yönlendirme alın.
•
Bireysel bankacılık işlemlerinizi yaptığınız bir iş hesabı oluşturun.
•
SBA kredi verme programlarına katılan ve tüm bankacılık hizmetlerini sunan bankalar arayın.
•
Sizin iş türünüzde uzmanlaşmış bir kredi işlemleri memuru bulun.
•
İşiniz için istediğiniz bankacılık hizmetlerini sorun.
Bankacı ile görüşmenize hazırlıklı olarak gidin. Kredi memuru, işletmenizin bankanın kredi
kullandırtma politikalarına uygun olup olmadığını tespit etmek için sizin hakkınızda ve işiniz
hakkında belirli şeyleri bilmeye ihtiyacı olacaktır. Aşağıda belirtilen konuları bankacı ile paylaşmaya
hazırlıklı olun:
•
Ne kadar paraya ihtiyacınız olduğu ve bu paranın ne için kullanılacağı
•
Paranın ne şekilde geri ödeneceği
•
Paraya ne zaman ihtiyacınız olduğu
•
Eylem Adımı 9.2’de son şekli verilmiş tamamlanmış mali tahminler ile birlikte yazılı iş planı
•
İşletmenize para sağlayarak bankanın kazanç elde etmek için ne üstleneceği
•
Eğer işler planlandığı gibi gitmezse kredinin nasıl geri ödeneceği
•
Girişimde yer alan tüm yöneticilerin güncel şahsi mali beyanları
•
Mevcut pazarın hesaplaması dahil olmak üzere teminat olarak önerilecek güvence listesi
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Yatırımcılarla Görüşme
Başlıca iki tür özkaynak yatırımcısı, melek yatırımcılar ve risk sermayedarlarıdır. Her bir
yatırımcının farklı finansman hedefleri vardır ve işletmenizin finansman hedeflerine uygunluk
potansiyeli açısından değerlendirilmelidir. Yine de bazı genellemeler bu görüşmelere
hazırlanmanıza yardımcı olabilir.
Melek yatırımcılar – Tarih boyunca melekler kendilerini yatırımcılar olarak tanıtmadı. Bu
yüzden bu tür yatırımcıları bulmak zor olabilir. Bu yatırımcılar, ilgilerini çekebilecek bir şey olup
olmadığını görmek için gayri resmi olarak etrafı kolaçan etmek üzere girişimcilerin buluştuğu
etkinliklere sıkça katılırlar. Ayrıca avukatlar, muhasebeciler, girişimcilik merkezleri ve yerel
ekonomik kalkınma devlet ajanslarıyla irtibata geçerek de melek yatırımcıları bulabilirsiniz.
Ancak geçen on yıl içerisinde yatırımcılar ABD’de 200’den fazla yeni melek kuruluşu oluşturdu
ve bu örgütlere katıldı. Melekler bu tür kuruluşlara yatırım fırsatları keşfetmek ve kuruluşların
benimsediği etkin anlaşma işleminden faydalanmak üzere bu örgütlere katılmaktadır.
Risk sermayesi yatırımcıları – İş planınızın bir girişim sermayesi sahibi tarafından farkedilmesini
sağlamanın en iyi yolu, bir avukat, kurul üyesi, melek yatırımcı, girişimcilik merkezi, ticaret
örgütleri ya da diğer kişisel irtibatların yönlendirmesi vasıtasıyla olur.
Scott Cook’un Intuit® (QuickBooks® üreticisi) için risk sermayesi arayışının hikayesi oldukça
tipiktir. Cook yirmi girişim sermayesi sahibi ile irtibat kurmuş ve hepsi tarafından geri çevrilmiş.
Ancak arkadaş ve aile çevresinden para topladıktan, kendi reklamlarını yazdıktan ve siparişler
aldıktan sonra finansman kaynağı edinebilmiştir.
Sizin için diğer bir ilgili risk sermayedarları bulma fırsatı yerel girişimcilik organizasyonları
tarafından sponsor olunan girişim sermayesi etkinlikleri ve yarışmalardan geçmektedir. Bu
etkinliklerde, rehberlik hizmeti alabilir ve şirketinizi yüzlerce potansiyel yatırımcıya sunabilirsiniz.
Örneğin, InvestMidwest, en iyi teknolojiyi ve Orta Doğu içerisindeki yüksek büyüme
potansiyeline sahip şirketleri yıllık olarak vitrine çıkarmak üzere tasarlanmış bir programdır. Son
altı yıl içerisinde InvestMidwest’de sunulan şirketler, özkaynak yatırımı için 200 milyon $’dan fazla
parayı başarılı şekilde toplamıştır. Springboard Risk Sermayesi Forumları, yatırım sermayesine
erişimi bulunan yüksek büyüme potansiyeline sahip ve kadınlar tarafından yönetilen
teşebbüsler ile yatırımcıları, muhasebecileri, avukatları ve iş geliştirme profesyonellerini içeren
altı aylık bir eğitim ve koçluk program sunmaktadır.
Diğer Paydaşları Bulma
Eğer geleneksel yatırım kaynakları olan bankaları ve yatırımcıları ihtiyaçlarınızı karşılama
konusunda yeterli bulmuyorsanız, o zaman başka kaynaklar arayın. Diğer yaratıcı finansman
kaynakları bulmak için, şirketinizin sunduklarından faydalanabilecek kişiler arayın. Bu paydaşlar,
şirketinizin başarılı olduğunu görmekle en çok ilgilenenlerdir. Diğer bir deyişle, siz ne zaman
kazanırsanız, onlar da o zaman kazanır. Paydaşlar içerisinde tedarikçiler, mal sahipleri ve
hatta müşteriler bile olabilir. Bunlar makul ödeme koşulları sunarak yardımcı olabilirler; eğer
finansman sağlayabilecek konumda iseler bu sizin için daha iyidir.
Potansiyel yatırımcılarla görüşme fırsatı elde ettiğinizde, İş Planınız ve finansman ihtiyaçlarınız
konusunda açık sözlü olun. Şu konuları görüşmeye hazırlıklı olun:
•

Potansiyel yatırımcının ilgisini çeken fonksiyonel iş alanındaki büyüme beklentilerini
karşılamaya yönelik planınız.

•

Yönetim ekibiniz: doldurulan kilit pozisyonlar ve gelecek planları.

•

Şu anda ve gelecekte işletmedeki rolünüz.

•

Gelecekte hangi kamu şirketlerinin şirketinizi satın almakla ilgilenebileceği ve nedenine dair
ayrıntılar ile birlikte uygun çıkış stratejisi.

Yatırımcılarla ilişki başlattıktan, ancak finansman sağlamadan önce, işinizle ilgili güncel bilgileri paylaşmak
için açık iletişim sürdürmeyi unutmayın.
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Özet

Bu programda sunulan mali oranlarla donatılmış olarak mali başarı için kendi işinizin
madenciliğini yapmaya hazırsınız. Bu modülü tamamladıktan sonra, işinizin performansını analiz
etmek için bu program boyunca oluşturduğunuz tahmini mali tabloları kullanacaksınız. Bu
bilgi ile, nakit akışını, gelecekteki karlılığı ve şirketinizin servetini en yüksek seviyeye çıkarmak
için stratejik kararlar alacaksınız. Spesifik nakit ihtiyaçlarını belirledikten sonra potansiyel nakit
kaynaklarını araştıracak ve gerekli fonları aramaya hazırlanacaksınız.
Unutulmaması Gereken Kilit Noktalar
•

Mali tabloları okumak, kilit
mali oranlar ve operasyonlarla
ilgili hızlı değişiklikler yapmak
karlılık ve mali performans
üzerinde çarpıcı bir etki
yaratabilir.

•

Karın yanı sıra bir işletmenin
başarılı olmak için sağlıklı bir
nakit akışı olmalıdır.

•

Bir işletmenin operasyonları
destekleyecek nakit akışının
çoğunluğu başta karlar
olmak üzere iç kaynaklardan
gelmelidir.

•

Gelecekteki nakit akışı
ihtiyaçları, gerektiğinde
operasyonları ve büyümeyi
desteklemek üzere dış
kaynaklardan nakit
temin etmeye yönelik bir
plan oluşturmak üzere
hesaplanmalıdır.

Modül 10, planınız üzerinde son rötuşları yapmanıza ve planınızı gerçekleştirmeye yönelik
vizyonunuzu ve planlarınızı özetleyen bir girişim sunumu hazırlamaya yardım edecektir.
Bulunacağınız spesifik eylemleri, sorumlu kişileri ve kilit stratejilerinizin son tarihlerini
göz önünde bulundururken planınızı uygulama aşamasında girişimci olarak gözler sizin
üzerinizdedir.
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Activity 9a: Karlılık Analizi

Karlılık ve genel mali performansa yönelik olarak Gelir Tablosu ve Bilançoyu analiz etme alıştırması
yapın.

Talimatlar

Sayfa 127 – 130’daki Aktivite 4a’da sunulan Clean Corp. senaryosunu finansal bilgileri, şirketin
karlılığını, verimliliğini ve likiditesini analiz etmek için kullanın. Mali performansı geliştirmek için
gerekli değişiklikleri tartışın.
Moderatörünüzün talimatlarına bağlı olarak, analiziniz için aşağıdaki mali bilgileri kullanın:
o
4 362’de 4 CLEAN CORP’un Geçmiş Gelir Tablosu ve Bilanço
 Sayfa 363’te CLEAN CORP’un Geçmiş Oranları
 Sayfa 363’te Endüstri oranları – NAICS 812331 ve SIC 7213 Keten Temini

Adım 1 Karı en yüksek seviyeye çıkarın. Moderatör tarafından atanan karlılık oranlarının yanına
aşağıdaki tabloda tik işareti koyun. Size atanan oranları inceleyerek, aşağıdaki soruları yanıtlayın:
•

Bu bilgiler size Clean Corp’un karlılığı hakkında neler söylüyor?

•

Clean Corp’un karını en üst seviyeye çıkarmak için hangi tavsiyelerde bulunurdunuz?

Karlılık Oranları
		

Oran Adı

Denklem

Clean Corp 2011 Hesaplaması

1. Net Kar Oranı s. 336
Net Gelir
				
Net Satışlar
					

5,526 = .3% ya da bir diğer deyişle:
1,760,780
Satışlardaki 1$, $.003 net gelir olarak sonuç verir

2. Brüt Kar Oranı s. 338
Brüt Kar Oranı
				
Net Satışlar
				
					

475,411= 27.0% ya da başka bir deyişle
1,760,780
Satışlardaki her $1 için, tesis masraflarının, 		
teslimatın ve ticaret mallarının maliyeti 73$’dır.

3. Aktif Karlılığı s. 340
				
				

Net Gelir
Toplam Varlıklar

4. Özkaynak Karlılığı s. 345
Net Gelir
				
Toplam Özkaynak
					
				

360 CHAPTER 9

ÖRNEK

5,526 = 0.7% ya da başka bir deyişle:
754,000
Varlıklara yatırılan para %0,7 getiri sağladı.
5,526 = 1.1% ya da başka bir deyişle:
492,000
Mal sahipleri özkaynak yatırımlarının üzerinden
%1.1 gelir elde etti
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Aktivite 9a: Karlılık Analizi devamı

Adım 2 Verimliliği artırın. Moderatör tarafından atanan verimlilik oranlarının yanına aşağıdaki tabloda
işaret koyun. Size atanan oranları inceleyerek, aşağıdaki soruları yanıtlayın:
•

Bu bilgiler size Clean Corp’un ne kadar verimli şekilde faaliyet gösterdiği konusunda neler söylüyor?

•

Clean Corp’un verimliliğini artırmak için hangi tavsiyelerde bulunurdunuz?

Denklem

ÖRNEK

Clean Corp 2011 Hesaplaması

5. Stok devri s. 341
				

Satılan Malların Maliyeti
Stok

1,285,369
145,000

= 9 kez 2009’da;
ortalama her 41 günde bir

6. Alacak Hesabı
		
Devri s. 342

Yıllık Kredili Satışlar
Alacak Hesabı

1,760,780
236,000

= 7 kez 2009’da; 		
ortalama her 52 günde bir

4

Oran Adı

Adım 3 Likiditeyi gözden geçirin. Moderatör tarafından atanan likidite oranlarının yanına aşağıdaki
tabloda işaret koyun. Size atanan oranları inceleyerek, aşağıdaki soruları yanıtlayın:
• Bu bilgiler size Clean Corp’un şu anda ve gelecekte faturalarını ne kadar kolaylıkla ödeyebileceği konusunda
neler söylüyor?

• Clean Corp’un yükümlülüklerini yerine getirme yeteneğini geliştirmesi için hangi tavsiyelerde
bulunurdunuz?

4

Oran Adı

7. Cari Oran s. 343
			

Örnek

Denklem
Toplam Cari Varlıklar
Toplam Yürülükteli Pasifler

488,500
135,000

Clean Corp 2011 Hesaplaması
= 3.6 ya da diğer bir deyişle,

			
Cari borçlarda borçlu bulunulan her 1$
					 varlıklarda 3.60 $’a sahip olunur.
8. Likidite Oranı
		
s. 343

(Cari Varlıklar – Stok)
Yürülükteki Pasifler

			
				
9. Borç/Varlık
		
s. 344
			

343,500
135,000

= 2.5 ya da başka bir deyişle

Cari borçlarda borçlu bulunulan her 1$
dönüştürülebilir varlıklarda 2.50 $’a sahip olunur.

Toplam Pasifler
Toplam Varlıklar

10. 	Borç/Özkaynak
Toplam Pasifler
s. 344
Toplam Özkaynak
		

262,000
754,000

= 34.7% ya da başka bir deyişle,
Varlıklardaki her 1 $ için,
şirket borçlarda 0.35$borçludur.

262,000 = 53.3% ya da diğer bir deyişle,
492,000
Mal sahiplerinin yatırdığı özkaynağın her 1$’ı için,
şirket borçlarda 0.53$ borçludur.
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Aktivite 9a: Karlılık Analizi devamı

CLEAN CORP
2011 Yıl Sonu Geçmiş Gelir Tablosu

CLEAN CORP
2011 Yıl Sonu Geçmiş Bilanço

					
Net Satışlar
Satılan Malların Maliyeti

2011
$1,760,780
1,285,369

%
100.0%
73.0%

Brüt Kar Oranı

$ 475,411

27.0%

İşletim Giderleri
Reklam
Tahsil Edilemeyen Borçlar
Banka Masrafları
Itfa & Amortisman
8,000
.045%
Aidatlar & Abonelikler
Sigorta
Lisanslar & Ücretler
Pazarlama & Tanıtım
52,823
3.00%
Yemek & Ağırlama
Muhtelif
Ofis Giderleri
Ofis Gereçleri
1,761
0.10%
Dış Hizmetler
2,289
0.13%
Bordro Giderleri
Maaşlar ve Ücretler
268,408 15.24%
Bordro Vergileri
34,893
1.98%
Faydalar
34,893
1.98%
Mesleki Ücretler
7,043
0.40%
Emlak Vergileri
Kira		
26,000
1.48%
Onarım & Bakım
17,608
1.00%
Sevkiyat & Teslimat
Telefon
3,522
0.20%
Eğitim & Geliştirme
7,043
0.40%
Travel		
Kamu Hizmetleri
Araç		
Diğer			
Diğer 		
Diğer 		
Toplam İşletim Giderleri
$ 464,282 26.37%
İşletim Geliri
$ 11,128
.63%
Faiz Gideri
3,234
0.18%
Diğer Gelirler (Faiz, Telif Hakları vb..)
Vergi Öncesi Gelir
Gelir Vergisi

$

7,894
2,368

.45%
.13%

Net Gelir

$

5,526

.31%

								
2011
Varlıklar
Cari Varlıklar		
		Nakit & Nakit Benzerleri
$ 80,000
		Alacak Hesabı
236,000
		Stok
145,000
		Teminat Bedeli
4,500
		Diğer Cari Varlıklar
23,000
Toplam Cari Varlıklar
			

488,500

Sabit Varlıklar
Mülk, Tesis & Ekipman
			 Bilgisayar Ekipmanı
		Ekipman/Makine
Mobilya & Demirbaşlar
		Araçlar
Özel Maliyetler
		Bina
		Arazi
		Eksi: Birikmiş Amortisman
		Diğer
Diğer Cari Olmayan Varlıklar
Toplam Varlıklar
			

265,500
$ 754,000

Pasifler
Yürürlükteki Pasifler
		Borç Hesapları
		Kredi Limiti
		Diğer Cari Pasifler

$ 70,000
65,000
-

Toplam Cari Pasifler
			
Uzun Vadeli Pasifler
		Krediler
		Konut Kredileri
		Diğer Cari Olmayan Pasifler

135,000

Toplam Uzun Vadeli Pasifler
			
Total Pasifler
			

127,000

127,000
-

262,000

Özkaynak		
				Hissedar Özkaynağı
10,000
Dağıtılmamış Özkaynak
482,000
Eksi: Yatırımcının Cari Hesabı
Toplam Özkaynak
			
Toplam Pasifler ve Özkaynak

362 CHAPTER 9

1,109,000
(843,500)
-

492,000
$ 754,000
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Aktivite 9a: Karlılık Analizi devamı
CLEAN CORP
Geçmiş Oranlar

 					

2011		

Net Kar Oranı:
		

Net Gelir 			
Net Satışlar
		

5,526
1,760,780

0.3%

Brüt Kar Oranı:
		

Brüt Kar			
Net Satışlar			

475,411
1,760,780

27.0%

Net Gelir			
Toplam Varlıklar			

5,526
754,000

0.7%

Net Gelir			
Toplam Özkaynak			

5,526
492,000

1.1%

Satılan Malların Maliyeti
		
Stok			

1,285,369
145,000

9

Kredili Satışlar
		
Alacak Hesaı			

1,760,780
236,000

7

Toplam Cari Varlıklar
		
Toplam Cari Pasifler			

488,500
135,000

3.6

Toplam Cari Varlıklar – Envanter			
Toplam Cari Pasifler			

343,500
135,000

2.5

Toplam Pasifler
		
Toplam Varlıklar			

262,000
754,000

34.7%

Toplam Pasifler
		
Toplam Özkaynak			

262,000
492,000

53.3%

Aktif Karlılığı:
		
Özkaynak Karlılığı:
		
Stok Devri:
		
Alacak Hesabı Devri:
		
Cari Oran:
		
Likidite Oranı:
		
Borç-Varlık Oranı:
		
Borç-Özkaynak Oranı:
		

Endüstri Oranları – NAICS 812331 ve SIC 7213 Keten Tedariki
Oran Adı

Industry Ratios

Oran Adı

Endüstri Oranları

1. Net Kar Oranı

1.4 – 2.7 %

8. Likidite oranı

1.4 – 2.0

2. Brüt Kar Oranı

38.4 – 47.4 %

9. Borç/Varlık

44.1 – 52.2 %

3. Aktif Karlılığı (ROA)

1.7 – 3.3 %

10. Borç/Özkaynak

78.9 – 109.4 %

4. Özkaynak Karlılığı (ROE)

3.9 – 4.7 %

5. Stok devri

14 – 22 times

6. Alacak Hesabı devri

9 – 11 times

7. Cari Oran

2.1 – 3.0

11.
		
		
		
		

Nakit Döngüsü
+ Alacak Günleri
+ Stok Günleri
- Ödeme Günleri
- Bordro Tahakkuk Günleri

+ 33 to 40 gün
+ 16 to 26 gün
- 23 to 35 gün
- 14 to 21 gün
= 10 to 12gün

Burada gördüğünüz üzere bir endüstri raporunda her zaman ihtiyaç duyduğunuz oranları bulamazsınız. Bu,
kaynakların kombinasyonunu gerektirebilir. Ayrıca oranları bazı kaynaklarda bulunan ortalama rakamlardan
hesaplamanız gerekebilir.
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Aktivite 9b: Nakit Akışı Analizi

Nakit akış ihtiyaçları için aylık Nakit Akışı Raporu, Gelir Tablosu ve Bilançoyu analiz etme alıştırması
yapın ve potansiyel nakit kaynaklarını tartışın.

Talimatlar

Sayfa 127 – 130’daki Aktivite 4a’da Clean Corp için sunulan senaryoyu, finansal bilgileri, şirketin nakit
akışı ihtiyaçlarını analiz etmek için kullanın. Nakit akışını artırmak ve dış kaynaklardan gerekli nakdi
temin etmek için gerekli değişiklikleri tartışın.
Moderatörünüzün talimatlarına bağlı olarak, analiziniz için aşağıdaki mali bilgileri kullanın:
o
4 Sayfa 362’de 4 CLEAN CORP’un Geçmiş Gelir Tablosu ve Bilanço
 Sayfa 363’te CLEAN CORP’un Geçmiş Oranları
 Sayfa 363’te Endüstri oranları – NAICS 812331 ve SIC 7213 Keten Temini

Adım 1 Nakit ihtiyaçlarını planlayın. Aşağıdaki nakit bakiyeleri Clean Corp’un yönetimi tarafından
ilk Nakit Akışı Raporlarında bütçelenmiştir. Raporu inceleyin ve aşağıdaki soruların yanıtlarını tartışın
•

Nakde ilk hangi ayda ihtiyaç duyuluyor?

•

Clean Corp’un operasyonlarını desteklemek için ne kadar nakde ihtiyaç duyuluyor?

CLEAN CORP
Tahmini Kapanış Nakit Bakiyesi*
2012
Ocak

$ 47,258

Şubat

29,875

Mart

20,359

Nisan

4,507

Mayıs

4,014

Haziran

16,429

Temmuz

23,802

Ağustos

40,076

Eylül

(25,452)

Ekim

(43,941)

Kasım
Aralık

(47,069) 		
(37,289)

* Cash Flow Statement on pp. 348–349.
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Aktivite 9b: Nakit Akışı Analizi devamı

Adım 2 İç nakit akışını en üst seviyeye çıkarın. Clean Corp’un bazı nakit sıkıntıları, dahili olarak
şirketin operasyonlarından elde edilen nakit akışı en üst seviyeye çıkarılarak azaltılabilir. Clean
Corp’un nakit döngüsü raporunu inceleyin ve aşağıdaki soruların yanıtlarını tartışın:
•

Bu bilgiler size Clean Corp’un nakit akışı hakkında neler söylüyor?

•

Clean Corp’un iç nakit akışını en üst seviyeye çıkarmak için hangi tavsiyelerde bulunurdunuz?

CLEAN CORP
Nakit Döngüsü Raporu
Oran

2011 yılı boyunca aldığı süre:

+ Alacak Günleri

Müşterilerin borçlu olduğu faturaları tahsil etmek için 49 gün

+ Stok Günleri

Mevcut stokun kiralanması/ elden çıkarılması için 41 gün

– Ödeme Günleri

Satıcılara borçlu olunan faturaların ödenmesi için 20 gün

= Nakit Döngüsü

70 gün

Adım 3 Dış nakit kaynakları bulun. 1. Adımda belirlenen nakit ihtiyaçlarına bağlı olarak, Clean
Corp için mevcut olan potansiyel nakit kaynaklarını tartışın. Avantajlarını ve dezavantajlarını tutar,
fonların kullanımı, maliyet ve sonuçlar açısından karşılaştırarak, aşağıdaki listeden potansiyel nakit
kaynaklarını seçin:
İç Kaynaklar		
Dış Kaynaklar		
Alternatif Kaynaklar
o Kişisel Tasarruflar 		
o Kredi limitleri
o Yeni mal sahibi/ortak
o Arkadaşlar ve Aile
o Kısa vadeli senetler
o Müşteriler
o Kredi Kartları 					
o Uzun vadeli senetler
o Profesyonel danışmanlar, iş
o Mevcut Kazançlar
çevresinden eş dost
o SBA destekli krediler
(karlar)
o Finansal kiralama şirketleri
o Melek yatırımcılar
o Faktoring
o Girişim sermayesi
					
yatırımcıları
o Ortak girişimler / Stratejik ittifaklar
o Özel plasmanlar
o Dağıtım haklarının satışı
o Halka arz
Eğer bu finansman kaynakları konusunda tam olarak bilgiye sahip değilseniz, sayfa 375-380 arasında
bulunan İç ve Dış Nakit Akışı Kaynaklarına Yakından Bakış bölümünü gözden geçirin.
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Aktivite 9c: Finansman Hedefleri

İşletmenizin potansiyel finansman kaynaklarını belirleyin ve finansman talep etmek için bir plan
geliştirin.
Adım 1 Finansman Gereklilikleri. Bazı girişimciler, işletmelerinde özkaynak pozisyonu alan
yatırımcılar vasıtasıyla sermaye temin eder. Diğerleri ise kredi verenlerden ödünç para alır. Bazıları ise
her ikisini de yapar.
Spesifik finansman ihtiyacını belirleyin:
Tutar – Ne kadar para gerekli?
Fonların kullanımı – Fonlar nasıl kullanılacak?
Maliyetler – Hangi faiz oranını ya da yatırım getirisini işletmeniz ödemeye razı olacak ve
ödeyebilecektir?
Sonuçlar – Hangi riskleri almak istiyorsunuz – borç finansmanı ile ilgili olanlar (tasfiye yoluyla iş
kaybı) ya da özkaynak finansmanı ile ilgili olanlar (kontrol kaybı)?

Adım 2 Finansman Kaynakları ile Uygunluk. Yukarıda saptanan ihtiyaçlarınız ve tercihleriniz, ayrıca
borç ve özkaynak fonu sağlayanların koşulları ve tercihleri konusunda sahip olduğunuz bilgiye bağlı
olarak, finansman ihtiyaçlarınızın yüksek ihtimalle borç kategorisine mi yoksa özkaynak kategorisine
mi ya da her ikisine de mi girdiğini belirtmek üzere uygun sütuna işaret koyun.
İşletmenin Finansman İhtiyaçlarının Finansman Kaynakları ile Uygunluğu
Kaynak Türü
Borç

Özkaynak

İkiside

Miktar - Finansman kaynaklarının herhangi bir işletmeye
yatırmak ya da ödünç vermek istediği minimum ve
maksimum tutarlar vardır. Bankalar daha düşük tutarlarda
kredi teklif ederken yatırımcılar daha yüksek tutarlar arayabilir.

_______

_______

_______

Fonların kullanımı – Fonların farklı kullanımı farklı türde
para gerektirir. Örneğin, duran varlıklar satın almaya yönelik
fonların kaynağı borç kaynaklarıdır. Araştırma fonlarının tipik
kaynağı özkaynak kaynaklarıdır.

_______

_______

_______

Maliyetler: Faiz (borç) ya da Temettü (özkaynak) – Banka
faiz oranları anapara üzerinden yüzde 1 – 5 arasında
değişmektedir. Özkaynak yatırımcıları ise fonlarının
kullanımı karşılığında yılda muhtemelen yüzde 25 ila yüzde
100 arasında değişen çok daha yüksek getiriler ararlar.

_______

_______

_______

Sonuçlar – Borcun geri ödenmemesi, borç alanın işini
kaybetmesiyle sonuçlanabilir. Yatırımcılar yeterli getirinin
sağlanmaması işin kontrolünü kaybetme sonucunu doğurabilir.

_______

_______

_______

Kriter

Adım 3 Potansiyel Finansman Türü. Adım 1 ve 2’de verilen yanıtlara dayalı olarak, hangi kategori
türü ihtiyaçlarını yüksek ihtimalle karşılar?
Birini işaretleyin: o Borç		
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Aktivite 9c: Finansman Hedefleri devamı

Adım 4 Finansman için Potansiyel İrtibatlar. Aşağıdaki listeden kullanmayı planladığınız
finansman kaynaklarını işaretleyin. Ardından yukarıdaki listeden işaretlenmiş iki kategoriyi seçin ve
kurumların, bireylerin ya da irtibat kişilerinin spesifik adlarını aşağıdaki ilgili kategoriye yazın.
İç ve Kişisel Kaynaklar

Borç
o Arkadaşlar ve aile
o Kredi kartları
		
		

Özkaynak
o Kişisel tasarruflar
o Arkadaşlar ve aile
o Mevcut kazançlar (karlar)
o Teminatı ev üzerindeki varlık olan kredi

Dış Kaynaklar

Borç
o Kredi limitleri
o Kısa vadeli senetler
o Uzun vadeli senetler
o SBA destekli krediler
		

Özkaynak
o Melek yatırımcılar
o Girişim sermayesi yatırımcıları
o Diğer yatırımcılar
o Halka arz
o Özel plasman

Diğer Kaynaklar: Borç ve Özkaynak

o Yeni mal sahibi/ortak, müşteriler, profesyonel danışmanlar, iş çevresinden eş dost, finansal
kiralama şirketleri, faktoring, ortak girişimler/stratejik ittifaklar, dağıtım haklarının satışı
Potansiyel Fon Sağlayıcılar Listesi

Kurumların, bireylerin ve irtibatların spesifik adlarını yazın.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

CHAPTER 9 367

Eyleme Geçmek

A

DE

ST

RT

Mali Performansın Tabloya Dökülmesi

A

9
U P YO U R

I

c
-

Aktivite 9c: Finansman Hedefleri devamı

Adım 5 Finansman Planı. Adım 4’te belirlenen fon sağlayıcı listesi ile görüşmek üzere bir plan
geliştirin. Fon sağlayıcılar ile hangi sıra ile görüşeceksiniz ve neden?

Potansiyel finansman sağlayıcıya ve ihtiyaçlarına ilişkin sahip olduğunuz bilgilere bağlı olarak
aşağıdaki materyallerden hangileri onların en çok ilgisini çeker? Uygun olanların hepsini işaretleyin.
 Nakit Akışı Raporu
 Gelir Tablosu
 Bilanço
 Alacak hesabının yaşlandırılması
 Tüm işletme varlıklarının listesi
 Tipik olarak üç yıllık kurumsal ve şahsi vergi iadeleri
 Net değer beyanı
 İş Planı
 Pazarlama broşürleri ve materyalleri
 Çalışanların özgeçmişleri
 Referanslar
 Gazete ve dergilerde yayınlanan şirketle ilgili
 Diğer
Adım 6 Finansman Teklifi. Yukarıdaki listenizden bir irtibat kişisi seçin ve aşağıda bu fon sağlayıcının
spesifik hedeflerini ve işletmenizin bu fon sağlayıcının hedeflerine ne şekilde ulaşacağını belirtin (Fon
sağlayıcının açısından “Beni neler bekliyor?” sorusunu yanıtlayın.)
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Eylem Adımı 9.1: Mali Tahminlerimi Tamamlamak

Bu program boyunca aldığınız kararları ve bu kararların karlılık ve nakit akışı üzerindeki etkisini
değerlendirin.

Talimatlar

Bu program boyunca iş stratejilerinizin mali etkisini temsil eden bir bütçe
oluşturdunuz. Bu eylem adımı, bu stratejilere dayalı olarak işletmenizin mali
performansını gözden geçirmektedir. Şimdi karlılık ve nakit akışına ilişkin
ilave stratejileri değerlendirmek için seçtiğiniz spesifik finansal göstergeleri
inceleyeceksiniz. Aynı zamanda işletmenizin iç nakit akışını en üst düzeye çıkarma
yeteneğini değerlendireceksiniz.

c
FINANCIAL

TEMPLATE

A. Mali performansa ilişkin kilit finansal göstergeleri gözden geçirin. Mali performans üzerinde
en çok etkiye sahip olan kilit finansal göstergeleri (kendi altın külçeleriniz) belirleyin. Sayfa
346’daki Altın Külçeleri bölümüne bakın. Şirketinizin performansını en üst seviyeye çıkarmak için
hemen kullanmaya başlayacağınız oranları seçin. Mali Şablonu kullanarak, Yazdırma seçenekleri
işlem tablosunda Oran Analizini Yazdırma seçeneği için Yazdır düğmesine tıklayın. İyileştirme
yapmak için gerekli değişiklikleri belirlemek üzere oranlarınızı ve bu oranlarla ilgili modüldeki
bilgileri inceleyin. Bu değişiklikleri Mali Planınızın bir parçası haline getirin.
Oran Adı

4

1. Net Kar Oranı s. 336

Ölçtüğü Unsur
Karlılık

2. Brüt Kar Oranı s. 338	Bir şirketin karı direk masraflar çıkarıldıktan sonra sattığı mallar
üzerinden elde ettiği kar
3. Aktif Karlılığı (ROA) s. 340

Mevcut varlıklar ile elde edilen karlar

4. Özkaynak Karlılığı (ROE) s. 345 Şirketin iyi bir yatırım olup olmadığı
5. Stok Devri s. 341

Şirketin ne kadar iyi doğru mal için doğru miktarda ve doğru
zamanda verdiği sipariş

6. Alacak Hesabı Devri

Alacak hesabının yıl içerisinde kaç kez tahsil edildiği s. 342

7. Cari Oran s. 343

Şirketin kısa vadeli borçlarını ödemek için yeterli likiditeye
sahip olup olmadığı

8. Likidite oranı s. 343

Şirketinizin varlıkları eksi stokun kısa vadeli borçlarını kapatmak
için yeterli likidite sağlayıp sağlayamayacağı

9. Borç/Varlık s. 344	Borç ile finanse edilen varlıkların oranı
10. Borç/Özkaynak s. 344	Özkaynağa göre şirketin operasyonlarının ne kadarının borçla
finanse edildiği
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B.

Eylem Adımı 9.1: Mali Tahminlerimi Tamamlamak devamı

Nakit akışı ihtiyaçlarını değerlendirin. Ne kadar nakde ihtiyacınız olduğunu
ve bu nakde ne zaman ihtiyacınız olduğunu bildiğinizde iç ve dış nakit
kaynaklarını değerlendirmeye hazır hale gelirsiniz. Mali Şablonu kullanarak,
Yazdırma Seçenekleri işlem tablosunda 1 – 3 arasındaki Yılların Nakit Akışı
Raporları için Yazdır düğmesine tıklayın. İhtiyaç duyulan fonları belirlemek
üzere aylık kapanış nakit bakiyenizi inceleyin. En muhtemel finansman
kaynaklarınızı bulmak için, s. 357’deki potansiyel fon sağlayıcılar listesini
gözden geçirin.

c
FINANCIAL

TEMPLATE

İhtiyaç duyulan tam para miktarını belirlemenize yardımcı olmak üzere Sermaye Bütçesi Analiz
Tablosunu ve öngörülen para kaynaklarını yazmak için ise Özkaynak ve Borç Analiz Tablosunu
tamamlayın. Bu analiz tablolarına ilişkin spesifik rehber bilgiler, s. 138 – 143 arasında yer alan
Mali Şablonu Kullanmaya Yakından Bakış bölümünde mevcuttur.

C.



Sermaye Bütçesi Analiz Tablosu, gider dışı nakit masrafları için harcamayı umduğunuz nakdi
kaydetme süreci boyunca size rehberlik sağlayacak farklı bölümler sunmaktadır.



Özkaynak ve Borç Analiz Tablosu, muhtemelen arayışında olacağınız özkaynak ya da
borç dahil gelir dışında kalemlere ilişkin olarak elinize geçen nakdi kaydeder. Bunu, tüm
nakit ihtiyaçlarınızı yeterli şekilde kapattığınızı doğrulamak için aylık nakit akışınızı son
incelemeniz olarak değerlendirin. İş operasyonlarını desteklemek için halen ilave nakde
ihtiyacınız olduğunu hissediyorsanız, şablon göz önünde bulundurulacak birkaç seçenek
sunmaktadır

Mali tablolarınızı yazdırın. Aşağıdaki mali tabloları son kez incelemek üzere yazdırın. Mali
Şablonu kullanırken, Yazdırma Seçenekler İşlem Tablosunu kullanın ve Mali Tahminleri Yazdırmak
için Yazdır düğmesine tıklayın.
 Nakit Akışı Raporu (üç yıllık)
 Yıl Sonu Gelir Tablosu
 Yıl Sonu Bilançosu
 Oran Analizi
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Eylem Adımı 9.2 Mali Planıma Son Şeklini Vermek

İş Planınızın Mali Plan bölümünü oluşturun
Talimatlar
Bu eylem adımı, Mali Planınızı beraberindeki tahmini mali tablolar ile birlikte yazılı
bir belge haline getirme süreci boyunca size rehberlik edecektir.
A.		
Mali tabloları yazdırın. İş Planınıza dahil etmek üzere aşağıdaki Mali Tabloları
yazdırmak için Yazdırma Seçenekleri İşlem Tablosunu kullanın.
•
•
•

A

9
DE

Mali Performansın Tabloya Dökülmesi

Eyleme Geçmek

Aylık Gelir Tablosu
Aylık Nakit Akışı Raporu
Yıl Sonu Gelir Tablosu

•
•

c
c
BUSINESS

PLAN

Yıl Sonu Bilançosu
Mali Analiz/Oranlar

Bilgileri tasarlamak için kullandığınız analiz tabloları İş Planınız için faydalı bir kaynaktır. Aşağıdaki
analiz tablolarını yazdırmak ve uygulamak için Yazdırma Seçenekleri İşlem Tablosunu kullanın. Bu
analiz tabloları İş Planınızın Ek kısmında yer almalıdır.
• Geçerliyse Geçmiş Bilanço
• İşletim Giderleri Analiz Tablosu
•	Eğer geçerliyse Yeni Kurulmuş Şirket
• Sermaye Bütçesi Analiz Tablosu
		 Örgütlenme Analiz Tablosundan Faaliyete,
• Özkaynak ve Borç Analiz Tablosu
		 Geçme Finansmanı ve Giderleri
•	Eğer Geçerliyse Amortisman Çizelgesi
• Satış Analiz Tablosu		
• Eğer geçerliyse stok analiz tablosu
B.

 ali Planın yazılı kısmını tamamlayın. Mali Planınızın öyküsel özeti mali tabloların ön
M
tarafında görünecektir. Bu eylem adımı için, başlangıç masraflarınızı (geçerliyse), satış ve gelir
tahminlerinizi, nakit gereksinimlerinizi, finansman kaynaklarınızı ve çıkış stratejinizi açıklayın.

İş Planı Soruları
Başlangıç Masrafları (eğer geçerliyse
Bu işe başlamak için tahmini masraflarınız ne? Bunlar tek seferlik masraflar (giderler) mı yoksa
süregiden masraflar mı?
Satış Tahminleri
Gelecek üç yıl için satış tahminleriniz neler? Mali konuları planlamak için bilgileri nereden aldınız?
Tahminler makul mü?
Gelir Tahminleri
Gelecek üç yıl için net gelir tahminleriniz neler? Karlılığı sürekli olarak artırmaya yönelik stratejileriniz
neler?
Nakit Gereksinimleri
Faaliyete geçme masraflarını (eğer geçerliyse), operasyonları ve/veya büyümeyi karşılamak üzere ne
kadar nakit gerekecek?
Finansman Kaynakları
Faaliyeti başlatmak, operasyonları sürdürmek ve büyümek için gerekli nakit gereksinimlerine dayalı
olarak, borç ya da özkaynak finansmanı arayacak mısınız? Bu fonları temin etmenin maliyeti ne kadar?
Çıkış Stratejisi
Genel büyüme planınız ne? Bu plan, çıkışınız ile bol bir hasat almanızı nasıl mümkün kılacak? Halka
arz, işletmeyi satma, birleştirme ya da diğer çıkış stratejileri konusunda spesifik planlarınız neler?
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Kar – Nakit Konusuna Yakından Bakış
Eğer kar yaratıyor ve pozitif bir Net Gelir sergiliyorsanız, aynı zamanda pozitif nakit akışı
da yaratıyor musunuz? Çok da önemli değil. Kelimenin tam anlamıyla, kar gelir tutarı eksi
giderlerdir. Bu tutar, nakit ya da bankadaki mevduat gibi cebinize konamaz. Yalnızca nakdin
maddi bir değeri vardır.
Kar – Nakit Raporlaması – Gelir Tablosu işletmenin karlılığını bildirmemesine karşın, Net
Gelir her zaman pozitif nakit akışını göstermez. Gelir Tablosunda gösterilenle işletmeye fiili
olarak giren ve çıkan arasındaki bu tutarsızlıklar üç mali tabloyu anlamanızı sizin için kritik
hale getirmektedir. Bu tablolar Gelir Tablosu, Bilanço ve Nakit Akışı Raporudur. Bu tablolarla
ilgili anlatım için sayfa 144-152 arasında bulunan Mali Tablolara Yakından Bakış bölümüne
bakabilirsiniz.
Karları ve nakit akışını analiz ederken başlıca şu iki soruyu aklınızda tutun:
1. Net Gelir Denkleminde nakit akışını etkilemeyen hangi mali işlemler yer almaktadır?
2.		Net Gelir Denklemine nakit akışını etkileyen hangi mali işlemler dahil edilmemiştir?
Şimdi bu iki tür işleme bakalım.

Net Geliri Etkileyen Nakit Dışı İşlemler

Özellikle iki gider hesabı raporlama dönemi süresince Net Gelirinizi düşürebilir, ancak
işletmenizin nakit bakiyesini etkilemeyecektir. Bu nakit dışı hesaplar Amortisman ve İtfadır
Amortisman – Bir varlık satın alındığında, satın alma fiyatı Bilançoya kaydedilir. Varlığın
kullanılma süresi boyunca, satın alma fiyatının bir kısmı Gelir Tablosuna kaydedilir. Bu
amortismanın orijinal satın almadan sonra işletmenin nakit bakiyesi üzerinde bir etkisi
olmamıştır, ancak işletmenizin karlarını etkiler.
Varlıkların değerini düşürmenin bir sebebi, bir varlığın kullanılma süresi boyuna düşen değerini
daha doğru olarak kaydetmektir. DeSoto, Kansas’ta bulunan Betty’s Trucking, Inc’in sahibi
Betty Cannon eyaletler arası taşıma şirketine yeni bir traktör ya da römork satın alırken, bu
varlıkların satın alma fiyatını Bilançosuna kaydetmektedir. Zaman geçtikçe ve Betty bu varlıkları
kullandıkça, traktörü ve römorku kullanma maliyeti bu varlıkların kullanılma süresi boyunca
rapor edilir. Bu varlıklar her yıl varlık olarak değer kaybeder, bu yüzden Bilançodaki değerleri
düşer. Bilançoda kaybolan değerin tutarı her yıl Gelir Tablosunda gider olarak görünür. Bu
durumda varlıkların kullanım ömrü dolduğunda, tamamen değerleri düşürülecek ve kalan değer
0$ olacaktır.
Amortismanı rapor etmenin diğer bir önemli sebebi eşleştirme ilkesi olarak adlandırılmaktadır.
Eşleştirme ilkesi, gelir elde etme içerisinde yer alan giderlerin ilgili gelirin gerçekleştiği aynı
zaman dilimiyle eşleşmesi (ya da bu zaman diliminde kaydedilmesi) gerektiğini söylemektedir.
Duran varlıkların maliyetlerini kaydetmek için pek çok farklı amortisman yöntemi kullanılabilir,
ancak planlama amaçları doğrultusunda sabit oranlı amortisman yöntemi en yaygınıdır. Bu
yöntemi hesaplaması kolaydır ve varlığın değeri kullanım ömrüne eşit olarak dağıtılır. Sabit
oranlı amortismanda, her bir varlığın kullanım ömrünü hesaplarsınız.
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Kar – Nakit Konusuna Yakından Bakış devamı
Mali Şablonda aşağıdaki yaşam süreleri kullanılır:
Ekipman Türü
Bilgisayar Teçhizatı

Ortalama Ömür
3

Ekipman/Makine

7

Mobilya & Demirbaşlar

7

Bina

20

Araçlar

5

Özel maliyetler

5

İtfa – İtfa maddi olmayan varlıkların giderini kaydetmesi dışında amortismana benzer. Bu
varlıkların genellikle fiziksel bir varlığı yoktur, ancak sahibi için önemli bir değere sahip olabilirler.
Maddi olmayan varlıklara örnek vermek gerekirse, şerefiye, patent, ticari markalar ve telif hakları
bunların arasında yer alır. İtfa amortisman gibi işlem görür. İşletme için maddi olmayan bir
masraftır.

Net Geliri Etkilemeyen Nakdi İşlemler

Gelir Tablosuna, nakit akışınızı etkileyebilecek ancak karınızı etkilemeyecek birkaç işlem dahil
edilmez. Bu işlemler içerisinde kredi verenlerden ya da yatırımcılardan alınan nakit ve borcun
ana para ödemeleri için ödenen nakit, ekipman satın alımları ve mal sahiplerine ödemeler yer
almaktadır. Bu işlemlerin hepsinin işletmenizin nakit akışı üzerinde önemli etkisi vardır ve Gelir
Tablosunda değil ancak Nakit Akışı Raporunda yer alacaktır.

Gelir Tablosunun Nakit Akışı Raporuyla Karşılaştırılması

Gelir Tablosunda rapor edilen karların Nakit Akışı Raporunda rapor edilen nakit ile nasıl
karşılaştırıldığını anlamak önemlidir.
Sayfa 374’deki üç çalışanı ve beş müşterisi bulunan bir danışmanlık firmasının ilk ayki Gelir
Tablosu ile Nakit Akışı Raporunda bildirilen farklılıkları değerlendirin. Bu işletme ofis araçları
satın almak ve bordrosunu ödemek için her iki haftada bir çek yazmaktadır.
Danışmanlık firması 31 Ocakta müşterilerine toplam 39.000 $ gelir sağlayacak tutarda fatura
kesip postayla gönderecektir. Bu tutar Gelir Tablosunda bildirilmiştir, çünkü Paranın alınması
beklenmektedir. 39.000 $ henüz tahsil edilmemiştir ve tahsil edilene kadar da Nakit Akışı
Raporunda gösterilmeyecektir.
Ücretleri tahsil etmedeki bu gecikmeden dolayı, mal sahipleri 36.000 $ katkıda bulunmuştur, bu
tutar onların ilk ayı atlatmalarını sağlayacak yeterli nakit sağlamıştır. Müşterilere ödeme vadesi
olarak Net/30 verildiğinden firmanın ikinci ayı da atlatabilmek için paraya ihtiyacı olacaktır;
Net/30 müşterilerin 30 gün boyunca aldıkları hizmetler için ödeme yapmaları gerekmediği
anlamına gelmektedir. Sonuç olarak bu faturaların ödemesi Mart başına kadar alınamayabilir.
Şirketin hemen yapmadığı tek ödeme, mali ve bilgisayar destek danışmanlarından aldıkları dış
hizmetler içindir. Bunlar için satıcı tarafından ödeme vadesi verilmiştir, bu yüzden Şubat ayına
kadar Nakit Akışı Raporunda bu hizmetlerin karşılığı 1.850 $’ı görmeyeceksiniz.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

CHAPTER 9 373

Eyleme Geçmek

A

DE

ST

RT

Mali Performansın Tabloya Dökülmesi

A

9
U P YO U R

I

Danışmanlık Şirketi Örnek Gelir Tablosu

			
Net Satışlar
Satılan Malların Maliyeti
Brüt Kar
İşletim Giderleri
Reklam
Tahsil Edilemeyen Borçlar
Banka Masrafları
Amortisman & İtfa
Aidatlar ve Abonelikler
Sigorta
Lisanlar & Ücretler
Pazarlama & Tanıtım
Yemek ve Ağırlama
Muhtelif
Ofis Giderleri
Ofis Araçları
Dış Hizmetler
Bordro Giderleri
		 Maaşlar ve Ücretler
		 Bordro Vergileri
		 Faydalar
Mesleki Ücretler
Emlak Vergileri
Kira		
Onarım ve Bakım
Sevkiyat ve Teslimat
Telefon
Eğitim ve Geliştirme
Seyahat
Kamu Hizmetleri
Araç
Diğer		
Diğer		
Diğer		
Toplam İşletim Giderleri
İşletim Geliri
Faiz Masrafı
Diğer Gelirler (örneğin, faiz)
Vergi Öncesi Gelir
Gelir Vergisi
Net Gelir
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OCAK
$39,000
39,000
750
1,450
1,000
1,400
3,400
1,850
17,500
3,750
1,250
6,000
450
38,800
200
200
$ 200

Danışmanlık Şirketi Örnek Nakit Akışı Raporu
								
OCAK
Nakit Girişi 		
Nakit Satışı
$
Alacak Hesabından Tahsilatlar
Alınan Özkaynaklar
36,000
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişi (Diğer Varlıklar)
Diğer Nakit Girişi (örneğin;faiz, telif hakları)
Toplam Nakit Girişi
36,000
Toplam Mevcut Nakit
36,000
Nakit Çıkışı
Stok Giderleri
Stok/Ham Madde (Nakit)
 	 Stok/Ham Madde (Hesaba Mahsuben)
	  Üretim Masrafları
İşletim Giderleri	 	
		 Reklam
750
		 Banka Masrafları
		 Aidatlar & Abonelikler
		 Sigorta
1,000
		 Lisanslar ve Ücretler
		 Pazarlama ve Tanıtım
1,400
		 Yemek ve Ağırlama
		 Muhtelif
		 Ofis Giderleri
		 Ofis Araçları
3,400
		 Dış Hizmetler
		 Bordro Giderleri	 	
		 Maaşlar ve Ücretler
17,500
		 Bordro Vergileri
3,750
			 Faydalar
1,250
		 Mesleki Ücretler
		 Emlak Vergileri
		 Kira
6,000
		 Onarım ve Bakım
		 Sevkiyat ve Teslimat
		 Telefon
450
		 Eğitim ve Geliştirme
		 Seyahat
		 Kamu Hizmetleri
		 Taşıt
Diğer		
Diğer		
Diğer		
Hesaba mahsuben
İşletim Dışı Masraflar	 
		 Sermaye Satın Alımları
		 Tahmini Gelir Vergisi Ödemeleri
		 Faiz Ödemeleri
		 Kredi Ana Para Ödemeleri
		 Mal Sahibinin Mevduat Hesabı
		 Diğer Nakit Çıkışı
Toplam Nakit Çıkışı
35,500
Aylık Nakit Çıkışı (Nakit Girişi – Nakit Çıkışı)
500
Açılış Nakit Bakiyesi
Kapanış Nakit Bakiyesi
$ 500
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İç ve Dış Nakit Akışı Kaynaklarına Yakından Bakış
İç Kaynaklar

İç finansman kaynaklarının daha ucuz olma ve daha kısa süre sürede temin edilme avantajı
vardır. İç finansman kaynaklarının dezavantajlarını içerisinde bir dış kredi kaynağına ihtiyaç
varken, bir dış kredi kaynağıyla yakın bir ilişkinin bulunmaması, bir kredi geçmişinin oluşmaması
ve şirketin nakit akışı durumundaki dalgalanmalardan dolayı mevcut nakitteki tutarsızlık yer
almaktadır.
Kişisel Tasarruflar ve Teminatı Ev Üzerindeki Varlık Olan Kredi
Kişisel tasarrufları kullanmak ya da evinizde oluşturduğunuz net varlıktan ödünç para almak
işiniz için finansman temin etmenin en ucuz yollarıdır. Kendi fonlarınızı kullanarak aynı zamanda
işinizin toplam kontrolünü elinizde tutmaya devam edeceksiniz. Ancak bu fonları işletmenize
çekmeden önce birkaç noktayı göz önünde bulundurmak isteyeceksiniz. İlk olarak kişisel
tasarruflarınızı ya da gayrimenkul ipotekli kredi kullanmanız kişisel mali güvenliğinizi nasıl
etkileyecek? Bu parayı kaybetmek geleceğiniz üzerinde nasıl bir etki yapabilir? Bir banka ya da
kredi kullandırma şirketi ile bir ilişki kurup krediyi geri ödediğinizde, işinizin çok ihtiyaç duyulan
bir kredi sicili oluşturduğunu da göz önünde bulundurmak isteyeceksiniz.
Arkadaşlar ve Aile
Akraba ve arkadaşlardan ödünç alınan para, diğer bir nispeten kolay finansman kaynağıdır.
Bu finansman kaynağı işletme ve sahipleri açısından harici bir kaynak olsa da, yalnızca yakın,
şahsi ilişkiler vasıtasıyla temin edildiğinden dolayı iç kaynak olarak değerlendirilmektedir.
Bu tür kaynaklar genellikle tamamlanmış başvurular ya da belirli kredi skorları gerektirmez.
Pek çok girişimci
Ancak bu kredilerle ya da özkaynak yatırımlarıyla kurulan bağlar, oldukça karmaşık olabilir.
şahsi ilişkileri
Bu fonları almadan önce, fon sağlayıcıların tüm gerekliliklerini ve beklentilerini tam
korumanın, dış
anlamıyla anladığınızdan emin olun. Eğer bir şeyler yolunda gitmeyip krediyi zamanında
finansman
geri ödeyemediğiniz ya da işletmenin bunu yapmadığı durumda bunun potansiyel
kaynaklarına
yansımalarını (arkadaşlık ilişkisinin zarar görmesi ya da sıkıntılı aile ilişkisi) göz önünde
ilişkin ilave
bulundurun. Yatırımla ilgili riskleri ve kredinin geri ödenmesiyle ilgili beklentileri açıkça
masraflara ve
anlamalınız. Bu kredi, faiz oranları, size bir şey olması durumunda borcunuzun geri
ilave olarak
ödenmesine ilişkin vadeli hayat sigortası ve krediyi geri ödeyememe ihtimali içermektedir.
getirilmiş
Eskiden CircleLending olarak tanınan Virgin Money USA, virginmoneyus.com, aile ve
kısıtlamalara
arkadaşlar arasında el sıkışarak temin edilen bu kredileri resmileştirme hizmeti sunmaktadır.
değdiğine
inanmaktadır.
Kredi Kartları
Pek çok girişimci kredi kartlarını işletmeye nakit sağlama aracı olarak kullanmaktadır.
Bunun bir sebebi, eğer varsa küçük bir başvuru işlemi işe hızlıca para temin edebilmeleridir.
Kredi kartı borcunu yalnızca gelecekte daha geleneksel, daha ucuz finansman seçenekleri ile
görüşme planı ile birlikte belirli bir amaç doğrultusunda kullanmalısınız.
Diğer borçlarda olduğu gibi kredi kartı borcu da geri ödenmelidir. Bu ödeme süreci, şirketin
kritik nakit akışı ve şirketin kredi kartına ait aşırı faiz oranlarının birleşimi göz önüne alındığında
genellikle zor olabilir. Kredi kartı borcu teminat altına alınmadığından şahsi bir borçtur. Kredi
kartlarını kullanmak şahsi varlıklarını riske edebilir.

Püf
Noktası

Here are some tips to using credit card debt safely:
•
Kredi kartı borcunu, belirlenmiş geri ödeme dönemi ve bütçeye uygun aylık ödemeleri olan
standart bir kredi gibi ele alın. Diğer bir deyişle, asla ödeyebileceğinizden daha fazlasını ödünç
almayın.
•
Düşük, sabit faiz oranları arayın. Bir süre bakiyenizi karttan karta aktarmak bu oranları düşük
tutmanıza yardımcı olabilir.
•
Normalde çek yazacağınız satın alımlar için, nakit puan gibi kredi kartı teşviklerinin
avantajlarından faydalanın. Çok fazla borç almaktan kaçınmak için, asla aylık bütçenizde
belirlediğinizden daha fazlasını kredi kartından almayın.
•
Tüm nakit avans çeklerinin şirketinizin adına tanzim edildiğinden emin olun ve kayıtlarınızın
kopyasını oluşturun. Bu şekilde nakit avansların şahsi giderleriniz için değil şirketinizi büyütmek
için kullanıldığına dair kanıtınız olacaktır.
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İç ve Dış Nakit Akışı Kaynaklarına Yakından Bakış devamı
Mevcut Kazançlar (Karlar)
İşletmelerin mevcut kazançlardan nakit akışı oluşturması beklenmektedir. Nakit döngüsünün
tamamlanmasıyla işletmenizin tüm giderler ödendikten sonra geriye kalan nakdi olmalıdır. Bu
iç nakit akışı her işletmenin ayrılmaz bir parçasıdır, çünkü bir iş karlı değilse, satışlardan elde
ettiğinin daha fazlasını giderlerde ödemektedir. Karlı işler kredileri geri ödemeye, büyümeyi
finanse etmeye ya da mal sahiplerine temettüleri ödemeye yetecek kadar nakit yaratır.

Dış Kaynaklar

Dış nakit akışı kaynaklarının temin noktası borç olduğunda, alınan tutarlar özel olarak
belirlenmiş koşullara ve şartlara uygun olarak geri ödenmelidir. Bu kredileri geri ödemek için
gerekli paranın kaynağı satışlardır. Bu yüzden aslına bakılırsa işinizi büyütmek için gelecekteki
kazançlar karşılığında tavsiye alıyorsunuz. Özkaynak yatırımcıları gibi diğer nakit akışı
kaynaklarının belirli bir geri ödeme planı olmayabilir, ancak bunlar uzun vadede tipik olarak size
biraz daha pahalıya mal olacaktır
Geleneksel Finansman Kaynakları
Geleneksel finansman kaynakları size nakit akışı ihtiyaçlarınızı karşılayacak en iyi seçeneği
sunabileceğinden bu kaynakları değerlendirin. Bu kaynaklar içerisinde banka kredileri, melek
yatırımcılar, risk sermayesi yatırımcıları, özel plasmanlar ve halka arz yer alır.
Banka Kredileri
Bankalar, küçük işletme sahipleri için geleneksel finansman kaynağıdır. Asıl rolleri kredi veren
olarak kısa ve uzun vadeli krediler ve kredi limitleri sunmaktır. SBA garantili kredi sağlama
programı bankaları ve banka dışı kredi sağlayanları, küçük işletmelere kredi sağlayanların
riskini paylaşarak uzun vadeli krediler kullandırtmaya teşvik etmektedir. Bu uygulama kredi
sağlayanların genellikle kullandırtmayacağı kredileri kullandırmasına olanak sağlar.
Bankalar, küçük işletme sahipleri için geleneksel finansman kaynağıdır. Asıl rolleri kredi veren
olarak kısa ve uzun vadeli krediler ve kredi limitleri sunmaktır. SBA garantili kredi sağlama
programı bankaları ve banka dışı kredi sağlayanları, küçük işletmelere kredi sağlayanların
riskini paylaşarak uzun vadeli krediler kullandırtmaya teşvik etmektedir. Bu uygulama kredi
sağlayanların genellikle kullandırtmayacağı kredileri kullandırmasına olanak sağlar.

kredi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak
Fort Worth, Teksas’ta bulunan Preferred Machine Tools’tan Judith Griggs “İşiniz
için doğru türde krediyi aldığınızdan emin olun,” diyor. 250.000 $ SBA kredisi almaktan
heyecan duymasına karşın Griggs daha sonra sabit vadeli yedi yıllık senetin aslında
ihtiyaçlarına uygun olmadığını fark etmiş. Griggs “Benim işim ekipman alıp satmak
olduğu için, stoku sık sık yenilemem gerekiyor ve daha yüksek bir kredi limiti alarak daha
iyi bir durumda olabilirdim,” diye açıklıyor.
Griggs sözlerine şunları ekliyor: “Kredi için kaç tane bankayla görüştüğünüze dikkat edin,”
Eğer çok sayıda banka kredi kayıtlarınızı toplar ve hiçbir işlem yapılmazsa, bu sizin kredi
skorlarınızı düşürebilir.

Kredi Limitleri – İşletmenize bir kredi limiti verildiğinde, ihtiyacınız olduğu anda fonları
maksimum seviyeye kadar kullanabilirsiniz. Bu tür finansman, satışlarda ya da düzenli nakit
sıkıntılarında yaşanan mevsimsel dalgalanmaları kapatmak için uygundur. İşinizi ihtiyaçlarına
ve kredi kurumunun politikalarına bağlı olarak kredi limitinin tutarını ve koşullarını önceden
belirlersiniz.
Çoğu durumda kredi limitlerini bir yıl içerisinde geri ödersiniz. Banka, kredi limitini bakiyeyi
ödedikten sonra iki ay boyunca kullanmama gibi başka politikalar uygulayabilir. Kredi limitinin
oranı kredi kurumuna ve işletmenize bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Genel olarak oran, yerleşik
şirketler için ana para üzerinden yüzde 1-2 iken, yeni kurulmuş işletmeler için biraz daha yüksektir.
376 CHAPTER 9
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İç ve Dış Nakit Akışı Kaynaklarına Yakından Bakış devamı
Kısa Vadeli Krediler – Kısa vadeli senet, belirtilen tutarı genellikle bir yıl ya
da daha kısa süre içinde olmak üzere belirli bir tarihte ya da belirli bir tarihe
kadar ödeyeceğinizi gösteren yazılı taahhüttür. Müzakere ettiğiniz anlaşmaya
bağlı olarak, bu krediler teminatlı (teminata bağlanmış) ya da teminatsız
(imza karşılığı kredi) olabilir. Teminatlı kredi için, kredi konusunda temerrüde
Saygın kredi sağlayıcılar,
düşmeniz halinde, kredi sağlayıcının zararını denkleştirmek için teminat
para konusunda
verirsiniz. Teminatlı bir senetin koşullarını yerine getirememeniz halinde, kredi
umutsuzluğa düşmüş
sağlayıcı mahkemeden teminat olarak verdiğiniz varlıklara el koymasını ve
kişilere ya da aldığı krediyi
bunları satmasını talep edebilir. Satıştan elde edilen gelir, ödenmesi gereken
geri ödeme kapasitesini
senet tutarını karşılamak için tahsis edilir. Eğer teminat satışından elde edilen
kanıtlayamayanlara kredi
gelir krediyi ödemeye yetmiyorsa, teminatın elinizden gitmiş olması sizi borçla
temin etmek için işin içinde
ilgili tüm sorumluluğunuzdan ibra etmeyecektir.
değildir.
Uzun Vadeli Krediler – Kredinin amacına bağlı olarak, uzun vadeli kredinin
iki ve on beş yıl arasında değişen bir geri ödeme dönemi olacaktır. Ekipman ve araç satın almak
için alınan kredilerde, geri ödeme dönemi iki ve yedi yıl arasında değişiklik gösterir. Eğer kredi
gayrimenkul satın almak için kullanılıyorsa, geri ödeme dönemi önemli ölçüde daha da uzun
olacaktır. Kredi sözleşmeniz içerisindeki balon ödeme hükümlerin ve bunların nakit akışınız
üzerinde yapabileceği etkinin farkında olun. Eğer sözleşmenize dahil edilmişse bu hükümler
kredinin kredi dönemi sona ermeden önce ödenmesini öngörecektir. Örneğin; bir bina satın
almaya yönelik yirmi beş yıllık senetin beş yıl içerisinde balon ödeme hükmü olabilir. Bu yüzden
her bir aylık ödeme tutarı, ödeme tutarını düşük tutan yirmi beş yıllık itfa planına dayalı olmasına
rağmen, kredi beş yılın sonunda yeniden finanse edilmelidir. Bankaya işletmenin mali durumunu
yeniden değerlendirip faiz oranını buna göre ayarlama ehliyeti verilmesi suretiyle bu süreç
bankanın kredi dönemi süresince girdiği risk tutarını azaltmaktadır.
Uzun vadeli kredilerin faiz oranlarının, kredi oluşturma ücretlerinin ve vadelerinin kredi veren
kurumun politikalarına, işletmenizin yaşına ve mali durumuna bağlı olarak çok büyük değişiklik
göstereceğini göreceksiniz. Teminatın tutarı ve türü müzakere edilebilmesine karşın, bu krediler
her zaman teminatlıdır.
SBA Destekli Krediler – Küçük İşletme İdaresi kredi tahsis kuruluşu değildir, bu yüzden
işletmelere direkt kredi sağlamaz. Bunun yerine, kredi sağlayıcılardan uygun vadelerle kredi
almanıza yardımcı olacak birtakım programlara sahiptir. Başlıca programlar, 7(A) ve 504 Kredi
Garanti Programlarıdır. Bu programlar ile, katılımcı kredi kuruluşları vasıtasıyla küçük işletme
kredileri alabilirsiniz; bu krediler bu durumda SBA tarafından güvence altına alınır. Yalnızca kredi
kuruluşları ile çalışan SBA’nın istisnaları vardır. Örneğin; SBA, kasırga gibi ilan edilmiş felaketleri
devletten tazmin etmek için işletmelere direk kredi olanağı sunar.
SBA kredi programlarına katılımı onaylanmış kredi kuruluşları, SBA kredi başvuru süreci boyunca
bilgi ve yardım sağlama konusunda yardımcı olabilir. Bu programın asıl avantajları bankalar
için geçerlidir. SBA’yı bir tür kredi yüklenicisi olarak düşünün. Kredinin krediyi alan tarafından
ödenememesi halinde, SBA’nın borcun bir kısmını bankaya geri ödeyeceğine dair SBA’dan
garantileri vardır. Kredi sağlayıcı çok az bir riske girer. Sizin için asıl avantajı ise geleneksel olarak
kredi alamadığınız zaman bu program vasıtasıyla kredi alabilecek olmanızdır.
Tüm ticari kredi sağlayıcıların yanı sıra SBA kredi başvurularını aşağıdaki unsurları inceleyerek
değerlendirir:
•
İşletmenin nakit akışı—Günümüzün kredi sağlama ortamında, pek çok kredi sağlayıcı ilk
olarak nakit akışına istinaden ödünç para verir; bu da işletmenizin krediyi geri ödeyebilme
gücünü göstermesi gerektiği anlamına gelmektedir.
•
Yönetim ekibinin karakteri —Bankacının açısından yönetim ekibinin karakteri ödeme
istekliliğinizi yansıtır. Mesela sicil kaydı ya da geçmişte yaşanan şahsi iflas durumu bankacının
kredi alanın karakterini çok riskli olarak görmesine sebep olabilir.

Püf Noktası
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•

Mevcut teminat—Bir teminat sunarak işinizin başarısına bağlı olduğunuzu gösterirsiniz.
Bankacılar esasen teminatınıza el koymak istemez, çünkü ikinci el ekipman satıcısı olma ya da
stoklarınızı ve bonolarınızı satma heveslisi değildir. Ancak işinizin başarısız olma durumuna karşı
birtakım başvuru yoluna sahip olmak isterler.

•

Özkaynak katkısı—Banka ya da diğer yatırımcılar kadar az riske sahip olmalısınız. Bu kredi alma
kapasitenizin şahsen sunabileceklerinizle sınırlı olduğu anlamına gelmez, ancak anlaşmada bir
miktar nakdiniz bulunmalıdır (artı bazı durumlarda diğer yatırımcıların nakit yatırımı).

•

Durum—Bölgenizin ekonomik durumu mücadele içindeyse, anlaşmanızın riski büyüyecektir.
Ekonomik faktörler kontrolünüzün ötesinde olabilir, ancak bir kez daha bankacının kararını
etkileyecektir. Bankacı, ekonomideki koşullardan dolayı bugün büyüme stratejinizi kabul
etmeyerek size iyilik yapıyor olabilir. Yarın koşullar
değiştiğinde kredi belki daha uygun hale gelebilir

Püf Noktası

İyi bir kredi sicili nadiren bankacının kredi tahsis
etmemesine sebep olur, ama kötü bir sicil bankacının
krediyi reddetmesine yol açacaktır

.•Kredi—Kredi geçmişiniz, bankacınız için puzzle’ın
kilit parçasıdır. Geçmişte kredinizi nasıl kullandınız?
Borçlarınızı az ya da çok zamanında ödediyseniz, iflas
ya da alacaklı davaları geçmişiniz yoktur ve krediyi etkin
şekilde kullanabileceğinizi kanıtlamış olursunuz, böylece
bankacınızın endişeleri bir ölçüde hafifleyecektir.

Melek Yatırımcılar
Melek olarak adlandırılan özel yatırımcılar, ticari faaliyetlerinden başarılı olarak çıkış yapmış ve
genellikle erken aşamalarda diğer girişimlere hem zaman hem de para yatırmak isteyen tipik
yüksek net değere sahip iş sahipleri ve girişimcilerdir. Erken aşamadaki şirketlere fon temin
etmek yüksek risktir (yatırım yapılan şirketlerin yüzde 10 ila 15’i yatırım getirisinin çoğunu
meleklere verir); bu yüzden bu yatırımcılar hem nakitlerini hem de zamanlarını yatıracakları
yüksek büyüme fırsatları ararlar. Tipik olarak beş yıl içerisinde değerlerinin 10 ila 30 katı arasında
büyüyecek potansiyele sahip şirketler ararlar.
Melekler, her biri 25.000 $ ila 100.000 $ arasında yatırımda bulunan pek çok melek ile tipik olarak
aşağı yukarı 250.000 $ ila 1 milyon $ arasında değişen aşamalarla yatırım yapar. Melekler sıklıkla
girişimlere yaklaşır, çünkü ilgili endüstride ya da girişimcide menfaatleri vardır.
Risk Sermayesi Yatırımcıları
Risk sermayesi yatırımcıları, olağanüstü büyüme potansiyeline sahip ileri aşamadaki şirketlere
(başarıya ulaşmak için birkaç milyon dolara ihtiyacı olan şirketler) talip olurlar. Tüm özkaynak
yatırımcıları gibi, risk sermayesi parası da, sermaye yatırımı karşılığında işletmedeki özkaynağın
satışını gerektiren pahalı bir finansman seçeneğidir. Çok saldırgan bir büyüme stratejisine
sahip ve olağandışı bir büyüme beklentisi olan bir ileri teknoloji şirketi için, risk sermayesi
uygun olabilir. Ancak çok az sayıda şirket (ABD’de 2.000’den az), her yıl ilk kez girişim yatırımını
çekmekte başarılıdır.
Risk sermayedarları tam zamanlı, profesyonel risk sermayesi yatırımcılarıdır. Devletten ve
kurumsal emeklilik parası fonlarından, tesisleri ve vakıflarından, ayrıca kurumsal kaynaklar ve
zengin ailelerden istedikleri fonları yatırırlar. İyi bir risk sermayedarı, CEO ve diğer yöneticiler
ile birlikte girişim oluşturma ekibinin bir parçası olur. Risk sermayedarları, yatırım getirisini en
yüksek seviyeye çıkarmak için kendi yatırımcılarına karşı sorumlulukları vardır. Bu beklentilerden
dolayı, risk sermayedarları yatırımlarının en az beş katı ve genellikle çok daha fazla getiri
karşılığında şirketin satışı ya da birleşmesi ya da daha sık görülen şekilde Halka Arz yoluyla
işletmeyi beş ila yedi sene içinde nakde çevirecektir.
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İç ve Dış Nakit Akışı Kaynaklarına Yakından Bakış devamı
Risk sermayesi şirketleri ile irtibata geçmeyi düşünürken, girişimciler aşağıdaki nitelikleri göz
önünde bulundurulmalıdır:
•
Pazarın büyüklüğü —Risk sermayedarları, genellikle 1 milyar $’lık pazara dönüşen yüksek
büyüme potansiyeli ve beş yılda en az 100 milyon $ gelir elde edebilecek yeni bir şirket arayışı
içerisindedir.
•
Yatırım türleri—Risk sermayedarları, yeni pazarlar, yeni teknolojiler ya da eksi şeyleri yapmak
için radikal biçimde farklı yollar aramaktadır. Günümüzün risk sermayesi yatırımcıları genellikle
teknoloji ve yaşam bilimleri alanlarındadır.
•
Minimum yatırımlar —Ortalama risk sermayesi yatırımı aşaması 7 -8 milyon $’dır, ancak az
sayıda risk sermayedarı, genel olarak 3-5 milyon $ finansman ihtiyacı olan geleceği oldukça
parlak şirketlere 500.000 $ kadar az bir miktar yatırır.
•
Yönetim ekibi—Risk sermayedarları, faaliyet gösterdikleri pazarda deneyime sahip bir yönetim
ekibi arar. Aynı zamanda yeni kurulan şirketlerde geçmiş deneyimlere önem verir. Girişiminizde
baş icra sorumlusu, operasyon direktörü, finans direktörü, satış başkan yardımcısı ve teknoloji
direktörü gibi kilit pozisyonların nasıl ele alınacağını açıkça gösterebilmelisiniz.
•
Risk sermayedarının katılımı—Çoğu risk sermayedarı, yatırım yaptığı şirkette etkin rol oynar.
Özsermaye aldığınızda, yatırımcınız gerçek anlamda işletmenizde gerçekleşen operasyonların
ortağı haline gelmektedir. Yönetim kuruluna genellikle temsilcilerini yerleştirirler ve CEO’nun
şirketinizi planlandığı şekilde büyütmek için gerekli deneyime sahip olmasını sağlamak için
girişimde bulunurlar.
Özel Plasmanlar
Özel plasman, halka arz içermeyen menkul kıymetlerin satışıdır. Bu finansman türü, borç,
özkaynak ya da her ikisinin kombinasyonu biçiminde olabilir. Özel plasmanlar, şirketler belirli
yönergeleri yerine getirdiği sürece ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC)
tarafından yapılan incelemeden muaf tutulur.
Özel plasman duyurusu hazırlamanın maliyeti, girişimin karmaşıklığına bağlı olarak 3.000 $ ila
20.000 $ arasında değişiklik gösterebilir. Özel şirketlere finansman sağlamak genellikle zengin
pasif yatırımcıların ilgisini çeker.
Direkt olarak özel plasman yapabilirsiniz, ancak daha yaygın olarak yatırım bankacıları, broker/
tacirler ve mali müşavirler diğer finansman türlerini ele aldıkları kadar bu konularla ilgilenir. Özel
plasman teklifi girişiminde bulunmadan önce bilgili bir yatırım avukatına ya da muhasebecisine
danışın
Özel plasman duyurusu hazırlığı için ödeme yapmak, şirketinizin kapitalize edilebilir ya da
herhangi bir yatırımcının şirkete fon sağlamakla ilgileneceğinin garantisini vermez. Özel plasman
duyurusunun hazırlanması için ödeme yapmadan önce olası sermaye kaynaklarını dikkatlice
inceleyin.
Halka Arz
Halka açılmak olarak da adlandırılan halka arz, adi hisse senetlerinin bir kısmını kamu piyasası
yoluyla satmayı tercih eden özel şirketlerden doğar. Halka açılmak çok pahalı bir işlemdir ve
aynı zamanda önemli düzenlemeler ve kısıtlamalar içerir. Başarılı yeni kurulmuş girişimler
için muhtemel bir seçenek olmamasına karşın (ABD’de yılda 200’den az sayıda şirket halka
açılmaktadır), kamu piyasaları, mevcut bir şirketin büyümesini finanse etmek için büyük
miktarda paraların döndüğü mükemmel kaynaklardır. Halka arz, erken aşama melekleri ve risk
sermayedarları için yatırımlarını er ya da geç paraya dönüştürme fırsatı sağlar, çünkü hisseleri
daha sonra halka açık işlem için uygun hale gelir. Halka arz genellikle çıkış stratejisi olarak
tanımlansa da, bunlar öncelikle gelecek vadeden şirketler için işletmenin süregiden büyümesini
desteklemek üzere önemli miktarda sermaye toplama fırsatıdır.
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İç ve Dış Nakit Akışı Kaynaklarına Yakından Bakış devamı
Alternatif Finansman Kaynakları
Geleneksel iç ve dış finansman sağlama kaynakları, size en iyi nakit akışı seçeneğini sağlayabilir
ya da sağlamayabilir. Her bir potansiyel fon sağlayıcıyı değerlendirdikten sonra, alternatif nakit
akışı kaynakları değerlendirmek isteyebilirsiniz.
Yeni mal sahipleri/ortaklar
Şirket için yeni bir fon temin etmenin bir yolu yeni bir mülk sahibini devreye sokmaktır. Bu yeni
mal sahibi nakit katkısı ile birlikte işletmeye yeni yetenekler ve taze fikirler getirebilir. Özkaynak
sahiplerinin bir dereceye kadar yönetim ekibinizin bir parçası olacağını ve karar verme sürecinde
direk katkısı olacağını göz önünde bulundurun.
Herhangi bir anlaşma akdetmeden önce beklentilerinizi görüşmeye hazır olun
Müşteriler
Bazı durumlarda müşteriler ürünleri ya da hizmetleri o kadar çok isterler ki ya siparişleriyle
birlikte depozito verirler ya da işi yaptırmadan önce girişimcinin ihtiyaç duyduğu parayı sağlarlar.
Profesyonel danışmanlar, iş çevresinden eş dost
Avukatların, CPA’ların, diğer iş profesyonellerinin ve iş çevresinden eş dostun, şayet manzara
yeterince aydınlık görünüyorsa bir girişime yatırım yaptığı bilinmektedir. Bazen iş çevresinden
tanıdıkların, yeni şirketinizi büyütecek ilave kaynakları hazır edebilecek başka irtibatları vardır.
Finansal kiralama şirketleri
Finansal kiralama daha popüler bir finansman stratejisi haline gelmektedir. Bir varlığın satışı ve
müteakip geri kiralanması dahil ekipman/varlık finansal kiralaması önemli bir sermaye kaynağı
olabilir.
Değerlendirmenizde belirleyebileceğiniz faydalardan bir tanesi, finansal kiralama sizi değişen
teknoloji ile birlikte kullanılmaz hale gelecek ekipmanları satın almaktan kurtarır. Örneğin, üç yıl
içinde yüzde 20 artık değere sahip olması beklenen bir bilgisayar bir yıl içinde değersiz olabilir.
Kiraya veren bu riski kabul eder. Pek çok kiraya veren teknolojik değişiklikler için tasfiye, pozisyon
yenileme ya da yükseltme sağlar, böylece işletmeniz son teknoloji ekipmanları kullanmayı
sürdürür.
Genel olarak kira ödemelerinin maliyeti ekipmana ilişkin kredi ödemesinden daha düşüktür.
Ancak bir kiralamanın uzun vadeli sonuçlarını tam olarak anlamak için, kiralama düzenlemesinin
ayrıntılı bir düzenlemesinin yapıldığından emin olun. Değerlendirmenizin, kiralamanın işiniz
üzerinde yapacağı, vergisel, finansal ve nakit akışı etkisinin analizini içermesi gerekmektedir.
Factoring—Factoring is a way to short-term finance by selling accounts receivable to a
commercial financing company called a factor. Factoring applies to companies with Accounts
Receivable. Therefore, it is usually an appropriate, albeit expensive, way to finance the early and
mature operating stages.
Faktoring
Faktoring, alacak hesaplarının faktör adı verilen bir ticari finansman şirketine satılması suretiyle
kısa süreli finansman sağlama yoludur. Faktoring, Alacak Hesabı olan şirketlere uygulanır. Bu
yüzden erken ve ileri işletim aşamalarını finanse etmek için genellikle uygun ancak pahalı bir
yoldur.
Ortak girişimler / Stratejik ittifaklar
İşletmenizde çıkarı olan diğer şirketler görevlerinizi başarıyla tamamlamanıza yardımcı
olmak için bazen stratejik ortaklık kurarlar. Örneğin, eğer yeni bir zehirli atık boşaltım sistemi
üzerinde çalışıyorsanız, bir atık yönetimi firması sizin çalışmanızı finanse edebilir. Stratejik ittifak
muhtemelen müdahil olan herkes için fayda sağlayan özel bir anlaşma içerir. Mesela siz büyük
bir şirketin kaynaklarını alacaksınız ve bu şirket de ortaya çıkan teknolojinin münhasır lisans
haklarını alacak. Diğer durumlarda operasyonlarınızı finanse etmeye yardımcı olması için bir
ortak girişim anlaşması kullanabilirsiniz. İki ya da daha fazla şirket, tesis, ofis ve çalışanlar gibi
aynı varlıkları paylaşarak sermaye ihtiyaçlarını azaltır.
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FastTrac® GrowthVenture™ programı boyunca, vizyonunuza ve bu vizyonu gerçekleştirmek için gerekli
olan hedefler üzerine odaklandınız. İş Planınız; yönetim, ürünler ve hizmetler, pazarlama, operasyonlar
ve finans olmak üzere işinizin her bir fonksiyonel alanına yönelik stratejiler içerir. Şimdi bunları
gerçekleştirme adımları üzerinde çalışma zamanı.
Bu modül, acilen eylem önceliklerini saptayarak işinizin başarısı için geliştirdiğiniz stratejileri
incelemenize yardımcı olacaktır. Kilit stratejileriniz için alınacak aksiyonları, sorumlu kişileri ve
görevlerin son tarihlerini belirleyeceksiniz. Ayrıca ihtiyacınız olacak belirli kaynakları ve desteği göz
önünde bulundurarak bu stratejileri gerçekleştiren kişi, yani devam eden girişimci rolünüz üzerine
odaklanacaksınız. Planınız üzerinde son rötuşları yapmak ve planınızı gerçekleştirmeye yönelik olarak
vizyonunuzu ve planlarınızı özetleyen bir girişim sunumu hazırlamak, planı uygulama işine geçmeden
önce yapacağınız son hazırlıklardır – “Gerçekleştirin” programın son modülü olduğundan dolayı, İş
Planınız ve girişim sunumu eylem adımları son oturuma katılmadan önce tamamlanmalıdır.

Kilit Sorular
•
•
•

İş Planımı uygulamaya nasıl başlayabilirim?
Uygulamamın yolunda ilerleyip ilerlemediğini nasıl anlayacağım?
Planı gerçeğe dönüştürmek için ilk başta ne yapmalıyım?

Eylem Adımları
 10.1 Planımı Bitirmek ve Bir Araya Getirmek


10.2 İş Planımı Değerlendirmek



10.3 Bir Girişim Sunumu Hazırlamak

Bitiş Tarihi
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Planınızı Tamamlamak
Hiç bir adada geminizin karaya oturduğunu hayal ettiniz mi? İlk düşünceleriniz büyük
ihtimalle yalnızca hayatta kalmak olacaktır. Cast Away (Yeni Hayat) adlı filmin ana karakteri
Chuck Noland gibi, kurtarılana kadar zamanınızı yiyecek arayarak ve barınak temin etmeye
çalışarak harcayabilirsiniz. Ama hayatta kalmak için gerekli olan eylemlerin ötesinde neler
yapabileceğinizi hiç düşündünüz mü? İsveçli Aile Robinson’un
hikayesini göz önünde bulundurun. Aynı şekilde ıssız bir adada
terk edilen bu aile, kendi cennetini inşa etmek için çalıştı ve
nihayetinde yardım ulaştığında bunu reddetti. Buradaki fark nedir?
Robinsonlar başarılı olurken, Noland neden yalnızca hayatta
kalmak için yıllarını harcadı?
Aynı şekilde bazı girişimciler başarısız olur, bazıları ayakta kalır
ve diğerleri işlerinde başarılı olur. Başarılı olmanın sırrı nadir?
Vizyonunuzu tam anlamıyla gerçekleştirerek işinizi başarıya nasıl
taşıyabilirsiniz? Bu modül, ayakta kalmanıza ve başarılı olmanıza
yardımcı olacak aşağıdaki faktörleri pekiştirecektir.
•

İşiniz üzerinde çalışın. Ayakta kalan pek çok girişimci zamanlarının büyük
çoğunluğunu işlerinde çalışarak – müşterilerin taleplerini karşılayarak ve yangına
müdahale ederek – geçirir. Başarılı olmak için; her bir departman hedefi, her bir iş
tanımı, her bir günlük görev gibi her bir açıyı değerlendirerek, planlayarak ve uyumlu
hale getirerek büyüme stratejileriniz ile işiniz üzerinde çalışmalısınız

•

Tek başınıza yapmayın. İşletme sahipleri er ya da geç tek kişilik bir orkestra halinde
başarılı olamayacaklarını öğrenir. Yükü omuzlamaya yardım etmek için bir yönetim ekibi
oluşturun ve bu ekibe güvenin. Ayrıca başarılı olmak için gereken ilave uzman görüşü
almak üzere danışmanları, yüklenicileri, müşavirleri, rehberleri ve diğer kaynakları göz
önünde bulundurun.
•

Püf Noktası
Eğer planlarınız el değmemiş ve
kullanılmamış vaziyette duruyorsa, bu
program boyunca yaptığınız çalışma
size fayda sağlamayacaktır.

Şimdi gerçeğe dönüştürün. Bu konuda düşündünüz, planlama
yaptınız ve yazıya döktünüz. Tıpkı Nike’ın sloganı gibi (Just Do It®),
şimdi yalnızca bunu yapmanın zamanı. Planınızı gerçekleştirme
zamanı. ABD’nin gelmiş geçmiş en başarılı komutanlarından biri olan
General George Fetton şöyle demiştir: “Şu anda aktif bir biçimde
uygulanan bir plan, gelecek hafta uygulanacak mükemmel bir
plandan çok daha iyidir.” Girişimciler için bu planınızı uygulamaya
sokmanın zamanı geldiğini göstermektedir.

Programdaki bu noktaya kadar elde ettiğiniz başarılarınız için mükemmel bir
muvaffakiyet hissi duymalısınız. Neredeyse yolun sonuna geldiniz, ama aynı zamanda başlamak
üzeresiniz. Bu modülde yer alan ilk üç adım size planınızı tamamlama süreci içerisinde kılavuzluk
bilgileri sağlayacaktır:
•

Planınızı Dokümante Etmek

•

Planınızı Sunmak

•

Planınızı Uygulamak

Üstleneceğiniz belirli görevleri, gerekli olan destek ve kaynakları ve geri verilecek fırsatları
saptamak üzere işiniz üzerinde çalışarak girişimci rolünüzde başarılı olmanın da yollarını
değerlendireceksiniz.
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büyümeyi gerçekleştirmek
Bir büyüme planını başarılı şekilde uygulamak için, herkes şirketin vizyonunu
gerçekleştirmek üzere birlikte çalışmalıdır. Detroit- ve Chicago merkezli iletişim
firmasının CEO’su Todd P. Smith’e göre Clear’ın büyümesinin anahtarı “sektördeki en
iyi kişilerle kurumun büyümesini sağlarken temel değerlerimizin (istihbarat, yenilik,
dürüstlük ve eğlencenin) aynen korunmasıdır.”
İçgüdü: Başladığımızda altı kişi kendine şunu sordu: “Yalnızca sektördeki en iyi kişileri
bir araya getirseydik ve farklı şekilde iş yapsaydık nasıl olurdu?” Smith şöyle söylüyor: “Bu
motivasyon ile, yetenekli kişileri birer birer istihdam etmek suretiyle kendi ekibimizi kurarak
kendimizi diğer iletişim şirketlerinden farklı kılabileceğimizi söyleyen içgüdümüzü dinledik.” İşe yaradı.
Beş yıl sonra Clear! Blue 40’tan fazla ekip üyesi işe almıştı.
Neyi İyi Yapıyorsanız Onu Yapmak: Clear!Blue’nun kilit güçlü yönü, izleyicilerin hayal gücünü
esir alarak ölçülebilir sonuçlar elde etme yeteneğidir – örneğin; Grand Cherokee Jeep’in her yere
gidebilme kabiliyetini sergilemek için 30 katlı binaya tırmandığını göstermek. “Bunu başarılı
kılan seyircilerin tepkisiydi. Kilit mesajları, onların gözü önünde mümkün olabileceğini hayal bile
edemedikleri şekilde iletme yöntemimiz ile büyülendiler ve bağlandılar.” diye belirtiyor Smith”
İşe Bütünüyle Odaklanmak: Büyük bir proje kazançlı olmayan bir teklif olarak sonuç verdiğinde
şirketin kader anı gelmişti. Büyük bir proje kazançlı olmayan bir plan olarak sonuç vermişti.
Yönetim, işin tüm yönlerinin aynı derecede ilgi görmediğini fark etti. Smith “Çığır açan ölçüde yaratıcı
ve kusursuz prodüksiyon bizi müşterilerimize karşı başarılı kıldı. Ancak uzun vadeli başarı sağlamak
için çalışmalarımızı süreç ve işin finansal boyutuna da odaklamamız gerekti.” demiştir. Bu deneyimden
sonra şirket büyüme sermayesini artırdı ve tüm ekibi genel başarı eşitliklerinin parçası olarak
operasyonları ve finansal hususları ele almak üzere yetkilendirdi.
Kazandıklarınızı Geri Vermek: Clear! Blue için hikaye burada bitmiyor! Smith, yardımsever
çabaların ve toplumun katılımının ekibinin kurulmasında temel taşlar olduğunu belirtmiştir.
Örneğin, Clear! Blue’nun iki kurucusu Güneydoğu Michigan’da yer alan Boys and Girls Clubs (Kızlar
ve Erkekler Kulüpleri)’nin yönetim kurulunda görev yapmış ve ekibi hem zaman hem de enerji
ayırarak bu organizasyonu kabul etmiştir.
Peki Todd Smith ve ekibinin vizyonlarını gerçekleştirmeye yönelik çabalarını sürdürmelerine neden
olan şey nedir? Tutku! “Temel olarak ! (ünlem) işaretini yaptığımız her şeye koyma konusunda
tutkuluyuz. Ünlem işareti bizim misyonumuzun önemli bir parçası; o bizim kalplerimizde ve şirket
unvanımızın ortasında yaşayan bir sembol.”
R2005 Michigan 50: Second-Stage Entrepreneurial Companies to Watch’ın izniyle yeniden basılmıştır.
Telif Hakkı 2005 Edward Lowe Foundation.

Planınızı Dokümante Etmek

Planınızı

Fikirleri uygulamaya dökmek için Todd Smith gibi siz de mükemmel fikirlere ve tutkuya
sahipsiniz. Doküman haline getirilmiş planınız, siz ilerledikçe size rehberlik edecektir.
Sadece kafanızda kurduğunuz bir plan sorunlar yaratabilir. Yazma süreci, düşünme
sürecidir. Eğer bu adımı atlarsanız, işinizin tüm parçalarının yerine oturmasını sağlamaya
yardımcı düşünme adımını atlamış olursunuz. Elinizde inceleyecek bir belgenin olması
ayrıca hedeflerinizi ve stratejilerinizi uygularken kritik önem taşımaktadır.

Tamamlayın

Tıpkı temsil ettikleri işler gibi, iş planları da tüm şekilde ve boyutlarda ortaya çıkar. Her
bir plan belirli ve tek bir sebep için yazılır. Bu yüzden standart bir iş planı formatı yoktur.
Planın amaçlanan kullanımı en son İş Planınızın formatı üzerinde etkili olur. Bu program
boyunca, ister resmi İş Planı olsun isterse şirket içi çalışma iş planı olsun İş Planınız
üzerinde çalışmaktasınız. Bu noktada, planınıza son şeklini verme zamanı.

Püf Noktası

İş Planınız, sonraki sayfada İş Planı Bileşenleri başlığı altında listelenen bölümleri
içerecektir. Tamamlayacağınız plana (Resmi Plan ya da Şirket içi Plan) yönelik olarak
listelenmiş bölümleri bir araya getirerek planınıza son şeklini verin. Gerekli bölümleri
tamamlayın ve bilgileri doğruluk açısından inceleyin.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

Planınızı Dokümante Etmek
Planınızı Sunmak
Planınızı Uygulamak

İş Planınız, iş performansınızı
geliştirmek için mükemmel
bir araçtır. Bu kitabın Giriş
bölümünde 3. sayfada
bulunan İş Planının çeşitli
kullanımlarını inceleyerek
kendi planınızı
potansiyelinin sonuna kadar
kullandığınızdan emin olun.
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İş Planı Bileşenleri
Resmi Plan

Şirket İçi Plan

Kapak Sayfası
İdari Özet

İdari Özet

İçindekiler

Olması gereken:

Refer to:

Bu modülle tamamlanmalı

Eylem Adımı 10.1

Taslak formatında

Eylem Adımı 3.2

Bu modülle tamamlanmalı

Eylem Adımı 10.1

Yönetim ve Organizasyon
Planı

Yönetim ve
Organizasyon Planı

Taslak formatında

Eylem Adımı 7.2

Üretim/Hizmet 			
Planı

Üretim/Hizmet		
Planı

Taslak formatında

Eylem Adımı 5.1

Pazarlama Planı

Pazarlama Planı

Taslak formatında

Eylem Adımı 5.2 ve 6.1 – 6.4

Operasyonlar Planı

Operasyonlar Planı

Taslak formatında

Eylem Adımı 8.2

Mali Plan

Mali Plan

Taslak formatında

Eylem Adımı 9.2

Bu modülle tamamlanmalı

Eylem Adımı 10.1

Ek

Resmi İş Planı

Resmi İş Planı profesyonelliğinizin bir yansımasıdır. Liderler, sizin onlara nihai doküman halinde
sunduğunuz iş ve büyüme planını değerlendirirken, aynı zamanda planınızın ne kadar iyi
oluşturulduğuna bağlı olarak sizi ve yönetim ekibinizi de değerlendiriyor olacaklar.
İş Planını aşağıdaki konuları gerçekleştirmeye yönelik elverişliliği açısından değerlendireceklerdir:
•

İş modelinin güçlü yönlerinin belirlenmesi.

•

İşletmenin genel amaçlarının ve hedeflerinin anlaşılması.

•

Neyin, ne zaman ve kimin tarafından yapılacağının ve olası finansal sonuçların saptanması.

•

Planın okunması ve belirli bir bilginin hızlıca bulunması.

Program boyunca büyük ihtimalle pek çok taslak yazdınız. Tamamlanan araştırmanız ve yazılan ana
içerik ile birlikte planınıza son rötuşları yapmaya hazırsınız – Kapak Sayfası, İdari Özet, İçindekiler ve
Ek. Eylem Adımı 10.1 Planımı Bitirmek ve Bir Araya Getirmek ve Eylem Adımı 10.2 Planımı Eksiksizlik
Açısından Değerlendirmek, İş Planınıza son şeklini verme sürecinde size kılavuzluk bilgileri sağlayacaktır.

Şirket İçi Çalışma İş Planı

İş planı bir iletişim aracıdır. İşinizi büyüttükçe iş planınız size ve ekibinize, sizinle birlikte çalışanlara
fikirlerinizi açıklama konusunda yardımcı olacaktır. Planınızın formatı çoğunlukla planı kullanma
biçiminize bağlı olacaktır. Örneğin; bir girişimci iş planını, vizyonunu ve bu program boyunca geliştirdiği
iş stratejisini iletmek için kullanabilir. Bu girişimcinin iş planı, işin her bir alanına yönelik olarak, şirket
içinde iletilecek spesifik stratejiler ve kilit önlemler içerecektir. Diğer bir girişimci planını belirli bir
büyüme stratejisini uygulamak için kullanabilir. Planını, belirtilen büyümeyi sağlamak için gerekli olan
belirli görevleri, sorumlu kişileri ve son tarihleri dokümante etmek için kullanacaktır. Her bir plan aynı
bazı temel bileşenlere sahip olsa da her biri, planın başarılı uygulanması konusunda en kritik olan
ayrıntılı planlama özellikleri barındıracaktır.
Eylem Adımı 10.1 Planımı Bitirmek ve Bir Araya Getirmek ve Eylem Adımı 10.2 Planımı Eksiksizlik
Açısından Değerlendirmek, İş Planınıza son şeklini verme sürecinde size kılavuzluk bilgileri sağlayacaktır.
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İlerlemeyi paylaşmak çalışan girişimini artırır
K-Technologies’deki tüm çalışanlar iş planının durumunu bilirler. Girişimci Jeff Kryszak,
aylık çalışan toplantılarında ilerlemeyi paylaşır ve departman yöneticileri haftalık üretim
toplantılarında güncellemeleri bildirirler.
“Eğer çalışanlar planı nasıl etkilediklerini bilirlerse, daha fazla çaba göstereceklerdir ve
bu da hepimiz için çift taraflı kazanç sağlar” diye vurgulamıştır Kryszak.
K-Technologies’de verimlilik keskin şekilde artmıştır. “Elde ettiğimiz gelirde büyük artış
oldu, ama çalışan sayısını çok fazla arttırmadık. “Bu yalnızca, ben ve üretim katı için
değil, işimizin her yönü açısından doğru.” diye belirtmiştir Kryszak.
Uygulama önemlidir diyerek Kryszak: “Yalnızca masanızda durması için bir plan oluşturmaya dair
tüm adımlardan geçmeyin.” diye uyarmaktadır. Bir plan özellikle zor zamanlarda önem taşımakta
diye belirterek sözlerine şunları eklemiştir: “Bir plan, nereye gittiğinizi bilmenize yardımcı olur ve
büyümeyi planlamayı olanaklı kılar – olumsuz ekonomilerde bile.”

Planınızı Sunmak
The Book of Lists’e göre bir grup önünde konuşma korkusu insanların karşı
karşıya kaldığı bir numaralı endişedir. Ölüm korkusu ise altıncı sırada yer
almaktadır. Deneyimli konuşmacıların bile grup önünde konuşma endişesi
vardır.

Planınızı

Tamamlamak

Girişimcilik alanında uluslararası tanınmış uzman ve Beyster Girişimci Çalışan
Planınızı dökümente edin
Mülkiyeti Enstitüsü Başkanı Dr. Ray Smilor şu şekilde empati kurmaktadır:
Planınızı sunun
“Girişimcileri muhtemel yatırımcılara sunumlar yaparken izlediğimde, pek çoğu
Planınızı uygulayın
kalkıp şirketlerini sunmaktan ziyade ölmeyi tercih ediyormuş gibi görünüyor.
Boğazları kuruyor, elleri ve sesleri titriyor, dizleri çarpıyor. Bir grubun karşısında
ayakta dururken çok rahat değiller. Konuşmacılar olarak girişimciler yetersiz olarak görünmüş
ve girişimleri hakkındaki en önemli noktaları iletmeyi hiçbir zaman
başaramamıştır. Bu, bu şekilde olmamalı.”

Püf Noktası

Sunumlar, girişim sürecinin önemli bir parçasıdır. İşte bu yüzden planınızın
sunumu FastTrac® programının bir parçası olarak tavsiye edilmektedir. Bir
girişimcinin iletişim biçimi, o girişimcinin ne ilettiği kadar önemlidir. Planınızı
İki tür konuşmacı vardır:
size verilen bir cezaymış gibi sunmayı düşünmemeye çalışın. Aksine bunu,
Endişeli olanlar ve yalancılar.
en iyi bildiğiniz ve sevdiğiniz konu, yani şirketiniz hakkında konuşmak için
			
—Mark Twain
heyecan verici bir fırsat olarak görün. Eğer böyle yaparsanız, bunu eğlenceli,
belki de karlı bir deneyim olarak göreceksiniz. İş Planınızı, aynı dereceden
katılımcılar ile rehberlere, meslektaşlara ve potansiyel fon sağlayıcılara sunmak üzere “Bir Girişim
Sunumu Hazırlamak” başlıklı Eylem Adımı 10.3’ü tamamlarken aşağıdaki önermeleri kullanın.

Amacınızı Bilin

İş planınızı diğer kişilere aktarırken, değerli bir amacınız olsun. Dinleyicilerden belirli bir eylemde
bulunmalarını rica edin! Yeni bir perspektif edinin! Olgulara ve bilgilere yanıt verin!
Amaçlarınızı açık şekilde aktarmak, hedef kitleyi nihai hedeflerinize sevk edecektir?

Püf Noktası
Sunumunuz, sizin sahip olduklarınız ile hedef kitlenin istedikleri arasında bir köprü olmalıdır.

Sunumunuzu tasarlarken, genel amacınız ile hedef kitlenizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini
aklınızda tutun. Amacınızı bilmek gerekli içeriği nasıl sunacağınızı belirlemede yardımcı olacaktır.
Hedef kitleyi anlamak, doğru bilgileri vurgulamanıza, uygun sunum stili geliştirmenize ve uygun
yardımcı görsel araçlar seçmenize yardımcı olacaktır.
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Hedef Kitlenizi Anlamak

Planınızın birden fazla hedef kitlesi ve planının sunumu için birkaç farklı sebep olabilir. Örneğin,
işinizin potansiyel bir yatırımcıya sunması gereken yatırım fırsatını gözden geçirmek o yatırımcı
için önemli olan kilit mesajı iletmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca ihtiyaçlarınız da daha iyi
karşılanmış olacaktır; çünkü hedef kitle işinizi ve bu işin içerisinde oynayabilecekleri rolü daha
iyi anlayacaktır. Hedef kitlenizi ve planınızı sunma amacınızı açıklığa kavuşturmak için Sunum
Hedef Kitlem’i kullanın.

c
-

Sunum Hedef Kitlem

Sunum yapmak istediğiniz hedef kitlenin / kitlelerin yanına tik işareti koyun ve ardından bu hedef kitle
için sunumun amacına bir çizgi çizin. Her bir sunum için 2-3 amaçtan daha fazla amacınız olmamalıdır.
Ne zaman İş Planınızı sunmayı düşünürseniz, bu listeye tekrar bakın. Aşağıda örnek verilmiştir.
Hedef Kitle

Amaç

o FastTrac® moderatörleri ve katılımcıları			Başarıya yönelik planlama
o Danışma kurulu

Geri bildirim talep etmek

o Yönetim kurulu

İşe alma

o Bankacı ya da diğer potansiyel borç verenler

Oryantasyon

o Girişimci kulübü

İletişim

o Aile ve arkadaşlar

Stratejik planlama

o Yönetim ekibi

Finansman

o Rehberler

Profesyonel destek

o Potansiyel çalışanlar

Büyümeye yönelik planlama

o Potansiyel yatırımcılar

Rehberler ve Meslektaşlar için bir Girişim Sunumu Hazırlamak
Bir sonraki oturumda moderatörlere, rehberlere ve aynı dereceden katılımcılara
yapacağınız sunum hakkında düşünün. Bir önceki oturumda verilen talimatları göz önünde
bulundurmalısınız. Sunum için ne kadar zamanınız olacak? Hedef kitleniz sizin ve işiniz hakkında
neler biliyor? İş planlamasının hangi yönleri onların en çok ilgisini çeker? İşinizin büyümesini
özetlemek için bu programın faydalarının altını nasıl çizersiniz?
Potansiyel Yatırıcımlar için Girişim Sunumu Hazırlamak
Bir oda dolusu potansiyel yatırımcıyla konuşmak müşterilere bir ürün ya da hizmet satmaktan ya
da iş konseptinizi aynı dereceden katılımcılara sunmaktan çok farklıdır; müşteriler için kullanılan
özelliklere ve faydalara ilişkin adımlar yatırımcıları ille de heyecanlandıran unsurlar değildir.
Planlama sürecine ilişkin açıklamaların onlarla ilgisi yoktur. Yatırımcılara yapacağınız sunumun
konusu ürününüz ya da hizmetiniz değil, onların parasıdır: Bu parayı kim kullanacak, neden
ihtiyaç var, nasıl harcanacak, nasıl getiri sağlayacak ve bu getirinin beklendiği zaman önemli
noktalardır
Yatırımcılar girişim sunumunun başında resmin bütününü görmekle ilgilenir. Onlar sizin kim
olduğunuzu ve kurumunuzun neler yaptığını bilmek istiyorlar. Girişimin karlılığı, kar marjları,
yönetim ekibi, ürün geliştirme, pazar boyutu, rekabetçi atmosfer ve piyasa talepleri hakkında
merak uyandıran bir hikaye bekliyorlar.
Guy Kawasaki, Art of the Start (Başlangıç Sanatı) adlı kitabında sunumlar esnasında omzunuzdan
oturan küçük bir adam hayal etmenin faydalı olacağını önermektedir. Her açıklama yapışınızda,
386 BÖLÜM 10
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bu küçük adamın “Ne olmuş yani?” dediğini hayal edin. Örneğin, “İşitme cihazlarımızda dijital sinyal
işleme kullanıyoruz” gibi bir şey söyleyebilirsiniz.
Bazı girişimciler yatırım fırsatlarını tek başlarına sunarken, bazıları kilit yönetim
üyelerini de dahil eder. Pek çok yatırımcı yönetim ekibi ile görüşmeyi ve yönetim
ekibini dinlemeyi tercih eder. İster tek başınıza ister grup içinde olun, ikna
edici olmalısınız ve liderlik yeteneği ve tutkusu sergilemelisiniz. Bu özellikler,
yatırımcının finansman sağlamasını başarmak için büyük önem taşımaktadır.
Yatırımcılara sunumunuzu yaparken soru ve cevap bölümüne on dakika
ayırın; çünkü bu bölüm sunumun en önemli parçasıdır. Bu süre size potansiyel
yatırımcılarla yakınlık kurmak ve yönetim ekibinin kredibilitesini pekiştirme fırsatı
sağlar. Sorular öngörün ve yanıtlar hazırlayın, böylece hazır olacaksınız.

Püf Noktası
Yatırımcılar, girişimci ve
yönetim ekibi üzerine bahse
girer; ürün ya da hizmet
ikincildir.

İşini faaliyete geçirme aşamasının ilk aşlamalarında finansman sağlama konusunda oldukça başarılı
olan bir girişimci, büyük para kaynakları ile görüşmeden önce İş Planı sunumunu “Broadway dışı”na
götürmüş. Sunum becerilerini geliştirmenin ve yatırımcıların genellikle sordukları soruları öngörmenin
bir yolu olarak sunumunu ilk olarak kendi yönetim kuruluna ve ardından çevre bölgelerdeki küçük
yatırımcılara yapmış. Ardından potansiyel kilit oyuncular olarak belirlediği yatırımcılara sunumunu
yapmak için oldukça hazırlıklı hale gelmiş.

Görsel Araçlar Kullanmak

Eğer bir resim bir kelime değerindeyse, kelimelerle birlikte bir resim bir milyon değerindedir.
İnsanların yüzde 80’inden fazlası en iyi görsel uyarıcı ile öğrendiğinden, iyi görsellerin hedef kitlenizin
sizin materyalinizi anlama düzeyini artırması önemlidir; ayrıca bilgiler hem görsel hem de sözlü
olarak sunulduğunda, insanlar bu bilgileri hiçbir görsel kullanılmamasına kıyasla altı kat fazla oranda
hafızalarına almaktadır. Gördüğünüz üzere görsel aletlerin kullanımı hedef kitlenize ulaşmak için
gereklidir.
Görseller kullanmanın faydası ise iki katıdır. Yalnızca hedef kitleye yarar sağlamaz, aynı zamanda
sunucuya da fayda sağlar. Görsel araçlar kullanırken, sunum esnasında daha fazla jest ve mimik
hareketleri kullanma ve daha büyük hareketlerde bulunma eğilimine sahip olacaksınız. Bu çeşitlilik
sunucu olarak rolünüzü pekiştirmenize ve hedef kitlenin dikkatini ayakta tutmaya yardımcı olur.
Görseller çok önemli olduğundan, önemli noktalarınızı pekiştiren, hedef kitlenize
hitap eden ve sunumunuzun fiziksel bağlamında iyi işleyen görsel araçlar
hazırlamayı istersiniz. Görsel araçlar, power point sunumlar, kağıtlı tahtalar, kafa
üstü diyapozitifler, slaytlar, işitsel slayt gösterileri ve videolar dahil olmak üzere çok
çeşitli iletişim ürünlerini içerebilir.
Bir işlemi göstermek ya da basitçe elden ele örnek bir ekipman ya da modeller
gezdirmek de mesajınızı iletmek için etkin yollar olabilir.

Püf Noktası
Teknolojiyi kullanarak
görselleri sunarken, yedek
olarak sunumunuza ait bir set
kafa üstü diyapozitif ya da
basılı metin alın.

Görsellere ilişkin bir tedbir: Ekran, bilgisayar ya da kafa üstü projektör ile değil
hedef kitle ile göz temasını sürdürmeyi unutmayın. Sunum yaptığınız kişiler
sizin istikrarlı dikkatinizi görmeli. Ayrıca hedef kitle zaten bilgileri okuduğundan görsellerinizi kelimesi
kelimesine tekrar etmeyin.
Aşağıdaki ipuçları sunumunuzun profesyonel görünmesine yardımcı olabilir:
• Görsellerin odanın arka tarafından görülebildiğinden emin olun.
• Görsel araçlar üzerinde bilgileri asgari düzeyde tutun.
• Her bir görsel başına yalnızca tek bir kilit fikir sunun.
• Renk kullanımını en fazla üç ile sınırlandırın ve fotoğraflar eklemeyin.
• Yansıtılan kelimeler için en fazla iki yazı biçimi ve 30 punto ya da daha büyük bir boyut kullanın.
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c kalıcı bir etki yaratmak
Sunum öncesinde, esnasında ve sonrasında ne olacağını öngörerek sunuma hazırlanın. İşte Dr. Ray Smilor’dan bazı
tavsiyeler:
Kilit konulara değinin. Pek çok girişimci, yatırımcıların duymak istediği şu iki kritik konuya asla değinmez: fırsat nedir
ve neden onu başarabilirsiniz. Teknolojilerinin nasıl çalıştığı, başvurdukları patentler ya da bir şeyin nasıl yapıldığına
dair ayrıntılar hakkında konuşmayı sürdürürler. Bu, bu konuların önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Ama bir girişim
sunumunda, amaç yatırımcıların sizi takip etmelerini sağlamaktadır; işte bu esnada bu ayrıntıları derinlemesine
keşfedebilirsiniz. Yatırımcıların sizinle görüşmeyi istemesini sağlamak için, iki en önemli konuya değinmelisiniz: fırsat
ve sizin kredibiliteniz.
Sunumda dolaylı ifadeler kullanın. Tekrar, aynı şeyi aynı biçimde tekrar tekrar söylemektir. Tekrar sıkıcıdır. Dolaylı
anlatım ise aynı şeyi farklı şekillerde söylemektir, böylece dinleyici konu hakkında birden fazla perspektif edinebilir.
Dolaylı anlatım ilgi çekicidir. Örneğin, müşterinin bir ürün ya da hizmete ilişkin memnuniyetini göstermek için, sahip
olduğunuz zamana bağlı olarak bir tavsiye mektubu okuyabilir, ardından müşteriye yapılan ziyaretle ilgili bir hikaye
anlatabilir, daha sonra bir anketten elde edilen verileri bildirebilir, ardından üçüncü şahıs bir kaynaktan elde edilen bir
raporu temin edebilir, ardından bir çalışan ve bir müşteri arasında meydana gelen bir olayı vb. açıklayabilirsiniz.
İkna edici olun. Bir sunumun ikna ediciliğini birkaç yolla artırabilirsiniz. Hedef kitlenin haberdar olmadığı yeni
istatistikler, araştırma ya da bilgileri içeren yeni kanıtlar sunun. Ürününüzün dezavantajlarından önce avantajlarını
tartışarak tek taraflı bir hikayeden kaçının. Müşteriyle yüz yüze gelerek sorunun niteliğini sunun, ardından şirketinizin
sunabileceği çözümü gösterin.
Soruları yönetin. Önemini belirterek bir soruya ödül koyun. Kendinize düşünmek ve doğru anladığınızdan emin
olmak üzere zaman vermek için soruyu tekrarlayın. Eğer bir sorunun cevabını bilmiyorsanız, bunu söyleyin, ama
cevabı bulacağınızı da belirtin.

Planınızı Uygulamak
Planınızı

Tamamlamak

Planınızı Dokümante Etmek
Planınızı Sunmak		
Planlarınızı Uygulamak

Bir iş planı hazırlamak için epeyce çalışmadan geçtikten sonra, bunu uygulamamak
çılgınca görünebilir. Girişimciler halen iş planlarının çöpe gitmesine izin vermek için pek
çok sebep buluyor. Belki ekonomi ile ilgili varsayımlar ya da iş planının olduğu haliyle
faydalı olmamasına sebep olacak derecede çarpıcı piyasa değişimi. Belki girişimci planı
uygulamaya başlar ve ardından “kaçırılmayacak kadar çok iyi” bir fırsat ile yoldan çıkar.
Belki yangını söndürmeye yönelik eski çalışma alışkanlıkları aniden patlar ve iş planı toz
toplamaya başlar.

İş planı rafa konacak bir ödül değildir; kullanıldığında sürekli gelişme ve başarı için bir yol
belirleyen dinamik bir plandır. İş planınızın, sizin ve ekibinizin üzerinde birlikte çalışacağı bir eylem planı
olduğundan emin olun.
Eğer bir düğün planlıyorsanız, davetiyeleri, dekorasyonu, yiyecek içecekleri, müziği, çiçekleri, tesisleri ve
daha fazlasını ayarlarsınız. Bütçenize ve arzu edilen sonuçlara bağlı olarak her bir kategori için resmi ya
da resmi olmayan biçimde spesifik hedefler belirlersiniz. Aynı şekilde işinizin her bir fonksiyonel alanının,
yeni müşteri sayısı, karlılık hedefleri ya da Pazar payında büyüme gibi belirli hedefleri ve ölçüm kriterleri
olmalıdır.

Püf Noktası
İşinizin başarısını izlemek
için kullanabileceğiniz
yardımcı kilit ölçüm kriterleri
listesi için sayfa 317’yi
inceleyin.
388 BÖLÜM 10

Bu ölçüm, işin kilit stratejilerini gerçekleştirirken işinizin başarısını gözlemleme ve
ölçmeye yardım edecektir. İşinizin başarısını gözlemlemek için uyguladığınız ölçümün,
kilit noktaları değerlendirmek için kullanacağınız bilgileri raporlayan bir kriter içermesi
gerekmektedir. Örneğin, pazarlama stratejilerinizin başarısını, işletmenizin elde ettiği
yeni müşteri sayısına göre ölçmek yeterli değildir. Aynı zamanda yeni müşterilerin
sayısını bildiren bir sistem geliştirmeniz gerekmektedir. Bu açıkça basit bir örnek olsa
da, bazı ölçüm kriterleri finansal oranları hesaplamak için ihtiyacınız olan türde sistem
gibi daha karmaşık bir raporlama süreci gerektirebilir.
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İş planındaki her bir fonksiyonel alanı incelemek ve her bir alandaki kilit stratejileri ve ölçüm
kriterini belirlemek için Kilit Stratejileri kullanın. Bunlar, sizin genel vizyonunuzu ve iş stratejinizi
gerçekleştirmeniz için kritik önem taşıyan stratejilerdir.

c
-

Kilit Stratejiler

İlk olarak her bir iş alanı için kilit stratejileri listeleyin. Her bir alanda yüksek önceliğin yanına H işareti koyun.
H işaretli her strateji için, sorumlu kişi, kilit ölçüm kriteri ve inceleme sıklığı (haftalık, aylık ya da üç aylık) belirleyin.

H

Strateji

Sorumlu
Kişi

Kilit Ölçüm
Kriteri

İnceleme
Sıklığı

					
Yönetim ve Organizasyon (Eylem Adımı 7.1’i İnceleyin)

Ürün/Hizmet (Eylem Adımı 5.1’i İnceleyin)

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
© 2012 Ewing Marion Kauffman Vakfı.
Tüm hakları saklıdır.

CHAPTER 10 389

Gerçeğe Dönüştürmek

Eyleme Geçmek

A

RT

DE

ST

A

10
U P YO U R

I

c
-

Kilit Stratejiler devamı

		
Strateji

Sorumlu
Kişi		

H

Kilit Ölçüm
Kriteri

İnceleme
Sıklığı

Pazarlama Planı (Eylem Adımı 6.1 – 6.4’ü İnceleyin)

Operasyonlar Planı (Eylem Adımı 8.2’yi İnceleyin)

Finansal Plan (Eylem Adımı 9.1’i İnceleyin)
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Girişimci Rolünüzde Başarıyı Yakalamak
Girişimci olarak bazen kendinizi bir adada tek başınıza karaya oturmuş gibi hissedersiniz, nereye
gideceğinizden ya da hayatta kalmak için ne yapacağınızdan emin olamazsınız. Hem hayatta
kalmanın hem de başarılı olmanın anahtarının iş planınızda yazılı olduğunu unutmayın. Bu
bölüm, planınızı uygulamaya başlamak için yapmanız gerekenleri önceliklendirmeye yardımcı
olacaktır. Sekiz ipucunu okuyun ve“Kendi İşimi Büyütmeye Dair Hayatta Kalma Kılavuzunuzu”
geliştirmek için görev ve kaynak listelerini kullanın. Kilit görevlere ilişkin bazı örnekler size fikir
vermek için listelenmiştir. İşiniz için öncelikli olan ilave görevleri eklediğinizden de emin olun.
İlave içgörü için her ipucu içerisindeki FastTrac’in En İyi Kaynak Seçimlerini gözden geçirin ve
ardından işinizi büyütmenize yardımcı olacak kendi favorilerinizin – kaynaklarınızın bazılarını
ekleyin. Tam referans ve ilave kaynaklar fasttrac.org/resources adresinde bulunan Daha Fazla
Bilgi Kaynakları bölümünde bulunabilir.
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Sonucu aklınızda tutarak yolculuğunuza başlayın

İşiniz ÜZERİNDE
Çalışmak
		

1

Şu sözü aklınızda tutun: “Eğer gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, tüm yollar sizi
oraya çıkarır.” Bu programdaki tüm sıkı çalışmalarınızın ardından gideceğiniz
yeri bilmelisiniz ki planlarınız sizi oraya ulaştırsın. Büyüme fırsatlarınıza, büyüme
planınıza ve çıkış stratejisine dair değerlendirmeniz bu planı sağlar.

Plan olmadan işler hükmen yürür – her gün ne olursa plan o olur. Yön mefhumu
olmayan işler bir süre kıyıdan gider, ama neden risk alasınız ki? Bir planı takip
etmek karar almanıza, hedef belirlemenize, sonuçları başarmak için kendinizi ve
personel üyelerini motive etmeye ve işinizi büyütmeye yardım edecek doğru insanları bulmanıza
yardım eder. Aynı zamanda orta yol düzeltmeleri için temel oluşturur. İşten ne beklenilmesi gerektiğini
bilmemek zaman, para ve enerji kaybıdır – bunların hepsi büyüyen bir girişim için ender kaynaklardır.
Değinilmesi gereken nokta, tastamam yazdığınız planın ofise geri döndüğünüzde rafta kalmamasıdır.
İş Planları, rotanızı planlamanıza yardımcı olan yaşayan dokümanlardır ve işiniz geliştikçe yeniden
değerlendirilmeli, gözden geçirilmeli ve yenilenmelidir.

Görevler
Bu alanda başarılı olmanıza yardımcı olacak bir ila üç görev belirleyin. Çeşitli öneriler verilmiştir. Ardından bu listeyi sol
sütunda önceliklendirin ve sağ sütunda görevlere son tarih atayın.
Öncelik

Görevler		

Tamamlanma Tarihi

		 Planı tamamlayın.
		

Planı güvenilir bir rehbere incelettirin.

		

Planı ekibime ve danışmanlara iletin.

		
		

Kilit stratejiler için kilit ölçüm kriterleri geliştirmek üzere 389 -390 arasındaki 			
sayfaları gözden geçirin.

		

Çıkış stratejim hakkında bir avukat, CPA ve güvenilir bir danışmanla konuşun.

_		

Kaynaklar
Bu görevleri tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz desteği ve bu destek için istinat edebileceğiniz kaynakları belirleyin.
Gerekli Destek		 Potansiyel Kaynaklar
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Gözlerinizi ödüle dikin

Başarı için kişisel vizyonunuza odaklanın, bunu gerçekleştireceksiniz.
Unutmayın: başarıyı kendi deyimlerinizle tanımlıyorsunuz! İş
İşiniz
büyümenizi planlarken kişisel, profesyonel ve finansal hedeflerinizi
Çalışmak
aklınızda tutun. İşin operasyonel verimliliğini artırmak, karlılığı artırmak
ya da pazar payını büyütmek eğer bireysel hedeflerinize ulaşmanızda
		
faydalı değilse bu durumda anlamsız başarılardır. İş kararlarınızı
vermeden önce ne istediğinize odaklanmak, işinizin gelişmesini ve kendi hedeflerinizle uyum içinde
başarıyı yakalamasını sağlayacaktır.

ÜZERİNDE

2

Görevler
Bu alanda başarılı olmanıza yardımcı olacak bir ile üç görev belirleyin. Çeşitli öneriler verilmiştir. Ardından bu listeyi sol sütunda
önceliklendirin ve sağ sütunda görevlere son tarih atayın.
Öncelik

Görevler		

Tamamlanma Tarihi

		

Modül 1, sayfa –10 ‘dan kendi başarı ve büyüme fikrimi inceleyin.

		

Eylem Adımı 1.2’den Üç Yıllık Vizyonumu inceleyin.

		Vizyonunuza ilişkin somut bir hatırlatıcı oluşturun ve bunu her gün 			
görebileceğiniz bir yere asın (örnekler içerisinde vizyon beyanı ya da sizi 			_
motive etmek için kelimeler, resimler ve semboller kullanılarak 			_
oluşturulmuş kolay resim yer almaktadır).

_		

		
		

_ 			

Bireysel hedefleriniz ulaşmada işte gerçekleşen ilerlemeyi incelemek			
için takvimimde aylık bir randevu ayarlayın.

Kaynaklar
Bu görevleri tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz desteği ve bu destek için istinat edebileceğiniz kaynakları belirleyin.
Gerekli Destek		 Potansiyel Kaynaklar
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İşinizi bir varlık gibi geliştirin

İş zekanız ve perspektifiniz, verdiğiniz kararlar üzerinde ve büyüme hedeflerinizi
ne kadar iyi gerçekleştirdiğiniz konusunda büyük etkiye sahip olacaktır. İşinizi
portföyünüzdeki bir yatırım olarak görüyor musunuz? Eğer öyleyse, işinizin değerini
bir varlık olarak tesis etmek için çaba göstereceksiniz – bu gelmiş geçmiş en büyük
para ve zaman yatırımınız olabilir. Aldığınız risk karşılığında beklediğiniz getiriyi
elde etmek için bunu izleyecek, araştıracak ve yetiştireceksiniz. Eğer işinizi anlık gelir
akışı olarak görüyorsanız, baskılayıcı krizler ya da bunun yerine sonraki satış sizi
yönlendirebilir. Planlamayı, görevlendirmeyi ya da yönetmeyi göz ardı edebilirsiniz.

İşiniz ÜZERİNDE
Çalışmak
		

3

Görevler
Bu alanda başarılı olmanıza yardımcı olacak bir ila üç görev belirleyin. Çeşitli öneriler verilmiştir. Ardından bu listeyi sol
sütunda önceliklendirin ve sağ sütunda görevlere son tarih atayın.
Öncelik

Görevler		

Tamamlanma Tarihi

		 fasttrac.org/resources adresinden Modül 2, Daha Fazla Bilgi Kaynakları 			
		
listesindeki değerleme bilgilerini inceleyin.
		

Değerleme stratejileri hakkında CPA ya da muhasebecim ile görüşün.

		
		

Sizin için muhtemel olan diğer yatırımlarla karşılaştırıldığında Özkaynak 			
Karlılığını değerlendirin ve bu oran için hedefler belirleyin.

		

Ürününüzü/hizmetinizi rakiplerden koruyacak yolları gözden geçirin.

_		

_		

Kaynaklar
Bu görevleri tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz desteği ve bu destek için istinat edebileceğiniz kaynakları belirleyin.
Gerekli Destek		 Potansiyel Kaynaklar
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İşiniz ÜZERİNDE
Çalışmak
		

İnsanlar bugün küresel pazaryeri hakkında ve teknolojinin işletmeler için
mevcut olan potansiyel müşteri pazarını nasıl genişlettiği konusunda
konuşmaktadır. Doğru olmasına karşın, bu teori aynı zamanda yanlış
biçimde herkesin potansiyel müşteri olduğunu düşünen pek çok
girişimcinin fitilini ateşlemiştir. Bu girişimciler hedef bir Pazar
belirlemeyi göz ardı etmektedir.
İş hayatında başarılı olmak için, müşterinizi tanımalısınız. Müşteriyi
tanımanın sizin için pek çok avantajı vardır. İlk olarak, müşterinizin
demografik, sikografik ve satın alma kalıpları gibi spesifik özellikleri
hedef pazarınızı kolaylıkla bulmanıza yardım edecektir. Bu, daha iyi
sonuçlar elde edeceğiniz ve aynı zamanda paradan, zamandan ve
insan gücünden tasarruf edeceğiniz anlamına gelmektedir. İkincisi,
ürünlerinizi ve hizmetlerinizi satmak daha kolay olacaktır. Peter
Drucker’in bu konuda çok güzel bir sözü vardır: “Pazarlamanın amacı
müşteriyi ürün ya da hizmeti kendisine yakıştıracak ve kendisine
satacak kadar iyi tanımak ve anlamaktır.”

DE

Gerçeğe Dönüştürmek

Eyleme Geçmek

Püf Noktası

4

Sizin eşyalarınızın kullanılmaz hale
gelmesine mal olsa bile, yüksek ya da
düşük her getiri seviyesindeki müşteriye
önemli ölçüde odaklanmayı isteyin.
		—Scott Cook, Intuit’in kurucusu

Görevler
Bu alanda başarılı olmanıza yardımcı olacak bir ila üç görev belirleyin. Çeşitli öneriler verilmiştir. Ardından bu listeyi sol
sütunda önceliklendirin ve sağ sütunda görevlere son tarih atayın.
Öncelik

Görevler		

Tamamlanma Tarihi

		 Mevcut 10 müşteri ile ihtiyaçlarını ve satın alma güdülerini daha iyi 			
		
anlamak için görüşme yapın.

_		

		
		

Hedef kitlenize erişmek için spesifik planlar tasarlamak üzere bir 			
pazarlama danışmanı ile toplantı planlayın.

_		

		

Satış hedefleri ve teknikleri konusunda ekip üyelerini güncellemek
için stratejiler belirleyin.

Kaynaklar
Bu görevleri tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz desteği ve bu destek için istinat edebileceğiniz kaynakları belirleyin.
Gerekli Destek		 Potansiyel Kaynaklar
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Nakit kral olabilir, ama elde edilen gelirler kalenin anahtarlarıdır

Karlılık hedefleri belirleyerek ve iş ilerleyişinizi bu hedeflere göre düzenli olarak ölçerek nakit akışına
dikkat edin. İş faaliyetlerinin bir çeşidinin finansal etkisini hemen ortaya çıkarmak için kilit ölçümleri
kullanın. Örneğin, satış ekibinizin ne kadar iyi performans gösterdiğini öğrenmek için
muhasebe departmanından gelecek aylık satış rakamlarını beklemenize gerek yok.
Günlük satış çağrısı sayısını, haftalık teklif sayısını ve bu tekliflerin yakın oranlarını
izlemek satış ekibinizin ne kadar iyi performans gösterdiğini size hemen söyler. Eğer
bir satışçının kilit ölçümleri hızını kaybediyorsa, gelir üzerindeki etkisi telafi edilemez
bir noktaya ulaşmadan önce düzeltmeler yapabilirsiniz.

İşiniz ÜZERİNDE
Çalışmak
		

5

Püf Noktası
Nakit akışı ve kar aynı şey değildir, ama her iki ölçüm de işinizin başarısı için kritik önem taşımaktadır.

Görevler
Bu alanda başarılı olmanıza yardımcı olacak bir ila üç görev belirleyin. Çeşitli öneriler verilmiştir. Ardından bu listeyi sol
sütunda önceliklendirin ve sağ sütunda görevlere son tarih atayın.
Öncelik

Görevler		

Tamamlanma Tarihi

		 Eylem Adımı 9.1’deki işinize dair kilit finansal göstergeleri kullanarak,			
		
şirketinizin performansını yükseltmeye yönelik finansal hedefler belirleyin.

_		

		
		

Kilit ölçümleri ve finansal hedefleri belirlemede şirketin ilerleyişini 			
ölçmek için gerekli raporlama sistemlerini belirleyin.

_		

		
		

(Aktivite 9c Finansman Hedeflerinden) Bir ya da daha fazla potansiyel			
finansman sağlayıcı seçin ve ilk tanışma toplantısı planlayın.

_		

		
		

Kendi fiyatlamanız ile rakiplerin fiyatlamasını inceleyin ve iş stratejinizi			
destekleyecek ve rakipleri savuşturacak şekilde fiyatları revize edin

_		

Kaynaklar
Bu görevleri tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz desteği ve bu destek için istinat edebileceğiniz kaynakları belirleyin.
Gerekli Destek		 Potansiyel Kaynaklar
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Elinizden geleni değil, başarılı olduğunuz şeyleri yapın
Esas yeterliliklerinizi bilmeli ve işiniz büyüdükçe rolünüzün de
değişeceğini kabul ederek bu yeterliliklerinizi geliştirmelisiniz. Esas
yeterlilikler, müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılayabilmenizi sağlayan
güçlü yönlerinizdir. Esas yeterliliklerinizin, pazaryerinin taleplerine
ve iş kaynaklarınıza ve yeteneklerinize bağlı olarak zamanla
değişebileceğini aklınızda tutun. Esas yeterlilikleriniz, rakiplerinize
karşı rekabetçi bir avantaj olarak sürekli geliştirilmelidir.

İşiniz ÜZERİNDE
Çalışmak
		

6

Bu avantajları; endüstri, rekabet ve hedef pazar araştırmasına dayalı somut bir pazarlama planı
kullanarak potansiyel müşterilere iletin. Hedef pazarınızı – müşterilerinizi – tanıdığınızda, ne
istediklerini bileceksiniz. Pazarlama stratejileriniz de bu durumda, müşterilerin ödemeye razı
oldukları bir fiyatta talep ettikleri ürünü üretme veya hizmeti sağlama üzerine kurulu olacaktır.

Görevler
Bu alanda başarılı olmanıza yardımcı olacak bir ila üç görev belirleyin. Çeşitli öneriler verilmiştir. Ardından bu listeyi sol
sütunda önceliklendirin ve sağ sütunda görevlere son tarih atayın.
Öncelik

Görevler		

Tamamlanma Tarihi

		 İşinizin büyümesini daha iyi desteklemek için geliştireceğiniz esas yeterlilikler			
		
ve alanları belirlemek üzere ekibinizden gelen geribildirimler dahil olmak 			
		
üzere sayfa 268 Modül 7’deki Liderlik Puan Kartını doldurun.

_		
_		

		
		

Sunduğunuz ürünleri ve hizmetleri esas yeterlilikler listesi ile karşılaştırın. 			
En iyi yaptığı şeyle uyuşmayanları çıkarmak için planlar yapın.

_		

		

Endüstrinizi dolaylı olarak etkileyetrendleri araştırın.
Ne şekilde iş yaparsanız bu trendlerin sizi etkileyeceğini 			
anlamaya çalışın.

		

_		

_		
						

				

Kaynaklar
Bu görevleri tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz desteği ve bu destek için istinat edebileceğiniz kaynakları belirleyin.
Gerekli Destek		 Potansiyel Kaynaklar
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En iyi oyunculara sahip takımlar genelde kazanır

İşiniz ÜZERİNDE
Çalışmak
		

7

İyi yürütülen bir iş galip bir basketbol takımı gibidir. Her bir personelin yeteneklerinden
azami ölçüde faydalanır ve sayı yapmak için her anlık fırsatı değerlendirir. Oluşturduğunuz
girişimci kültür ve yönetim ekibinizin kalitesi başarınız için önem taşımaktadır. Bir yönetim
ekibi, aynı iş hedeflerine yönelik olarak çalışan bütünleyici stillere ve yeteneklere sahip
kişilerden oluştuğunda en iyi şekilde görevini yerine getirir. Böyle bir ekibi kucaklayan bir
kültür, iş hayatına dengeli bir yaklaşım getirecek ve sürtüşmeler çıksa bile onların ortadan
kaldırılmasına yardım edecektir..

Rekabetçi avantajınızı korumak için birkaç süper stara yatırım yapmanız gerekebileceğini aklınızda tutun. Hatta
belki de rekabet ortamınızdan süper starların istihdam edilmesi gerekebilir. Süperstarların ekibinize katılmakla
elde edecekleri fırsatı anlamaları gerekmektedir. Bu kişiler işe alındıktan sonra, ücret ve ödül sistemi onları elde
tutacak kadar motive edici olmalıdır.

Görevler
Bu alanda başarılı olmanıza yardımcı olacak bir ila üç görev belirleyin. Çeşitli öneriler verilmiştir. Ardından bu listeyi sol
sütunda önceliklendirin ve sağ sütunda görevlere son tarih atayın.
Öncelik

Görevler		

Tamamlanma Tarihi

		 Girişimci kültürünüzü iletecek yollar geliştirin. Ekip toplantılarını, ikramları, 			
		
bültenleri, kutlamaları vb. göz önünde bulundurun.

_		

		
		

Bulabildiğiniz en iyi insanları işe alma ve istihdam etmeye yönelik bir 			
yöntem planlayın.

_		

		
		

Mevcut ücretinizi ve ödül sisteminizi uygun uzmanlar ile gerekli değişiklikleri 			
ve güncellemeleri belirlemek üzere görüşün.

_		

		
		

Teşekkül seçimi ve işiniz için geçerli kanunları ve yönetmelikleri avukatım 			
ile inceleyin.		

_		

_		
						

Kaynaklar
Bu görevleri tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz desteği ve bu destek için istinat edebileceğiniz kaynakları belirleyin.
Gerekli Destek		 Potansiyel Kaynaklar
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Göçmen kuşlardan ders alın: düzeni korumayı ve verimliliği artırmayı öğrenin.
Ördekler ve kazların belirli kalıplarda uçtuğunu fark etmişsinizdir. Bazıları
İşiniz
kuşların bir sonraki kuş için alttan kaldırma etkisi yaratmak için V biçiminde
Çalışmak
uçtuğuna inanmaktadır. Açık bir yön belirleyip, personel sorumluluklarını
tanımladığınızda – ürün geliştirme, sipariş alma, faturalama ve tahsilat,
		
tedarikçilere ve satıcılara ödeme yapma, stok kontrolü -, personelinizin birlikte
verimli ve etkili şekilde çalışmasını sağlarsınız. Politikalar ve prosedürler iş operasyonlarını denetlemenizi kolaylaştırır.
Şimdi oluşturulan bu kontroller işinizin gelecekte verimli şekilde yürümesini devam ettirmenize ve işinizin pazarlama,
yönetim ve kar hedeflerini gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Asıl nokta işletmenin, günlük konulara çok az zaman
harcayıp işiniz üzerinde daha stratejik olarak çalışacağınız kadar sorunsuzca işlemesini sağlamaktır.

ÜZERİNDE

8

Görevler
Bu alanda başarılı olmanıza yardımcı olacak bir ila üç görev belirleyin. Çeşitli öneriler verilmiştir. Ardından bu listeyi sol
sütunda önceliklendirin ve sağ sütunda görevlere son tarih atayın.
Öncelik

Görevler		

Tamamlanma Tarihi

		 Her bir iş fonksiyonunun, görevlerin ne şekilde tamamlanması gerektiğini 			
		
açıklayan prosedürleri olduğundan emin olun.

_		

		
		

Politikalar ve prosedürleri inceleyin ve değiştirin; bunların etkililiğini 			
sağlamak için tadil edin.

_		

		
		

Potansiyel riski ve işimi korumaya yardım edebilecek kontrolleri CPA, 			
finans danışmanı ya da risk yöneticisi ile görüşün.

_		

		
		

Operasyonları, kontrolleri ve sistemleri iyileştirmek için bir çalışan öneri			
planı oluşturun.

_		

						
_		

		

Kaynaklar
Bu görevleri tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz desteği ve bu destek için istinat edebileceğiniz kaynakları belirleyin.
Gerekli Destek		 Potansiyel Kaynaklar

Bu modülde yer alan ipuçlarına ve ilgili görevlere ek
olarak, sizin ve işiniz için önemli olan diğerleri hakkında da
düşündüğünüzden emin olun. Yalnızca başarmak istediğiniz
görevler ve yapmak istediğiniz değişiklikler hakkında
düşünmeyin. Bunları yazarak, son tarihler atayarak ve işe
koyularak kararlılığınızı ortaya koyun.

Kauffman Derneği’nin Enrepreneurship.org
web sitesini inceleyin. Bu ilk sıradaki online 		
kaynak gerekli iş bilgilerini hızlıca ve kolayca
elde etmenize yardımcı olur.
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Kazandıklarınızı Geri Vermek

Çoğu girişimci, başarıları sonunda kazandıklarını topluma geri verme tutkusuyla harekete geçmiştir. Eğer siz de
bu çoğu insan gibiyseniz, toplumunuza yardım ederek toplumunuzu destekleyebilirsiniz.
Kazandıklarınızı anlamlı yollarla geri vermek için bir servet sahibi olmanız gerekmemektedir. Günümüzde, ortaya
çıkan hayırseverler insanların hayatlarını iyileştirmek için ihtiyaç duydukları gücü girişimciliğe karşılık vererek
keşfetmektedir -rehberlik, eğitim, yeniliği destekleme ve kurullarda hizmet sunmadan şirketleri aracılığıyla finansal
olarak katkıda bulunmaya kadar. Bir girişimci hayırseverin ifade ettiği gibi, “Karşılık vermenin mutluluğu inanılmaz.
Bu çocuğunuzun büyüyüp başarılı olduğunu izlemek gibi.”   
Ewing Marion Kauffman, elde ettiklerini geri vermenin en yüksek yurttaşlık biçimi olduğuna inanmıştır.
Kauffman, yardımseverlik konusunda yaptığı çalışmanın hayatından en eğlenceli faaliyet olduğunu
söylemiştir. Zamanını, enerjisini ve kaynaklarını hayatına anlam katan
şeylere adamıştır. Kauffman’ın hayatının ilk dersi, tek bir kişinin fark
yaratabileceğidir.

Püf Noktası

Fark yaratma gücü neler vermeniz
gerektiğini bulmak için içeriye
baktığınızda gelir.

Diğer girişimcilerin başlamasına yardım etmek, üstlenebileceğiniz en
yapmaya değer faaliyetlerden birisidir. Kazandıklarını geri vermenin
mutluluğunu keşfetmiş üç girişimci ile görüşün. Belki onların yolları, sizi
neler yapabileceğinizi düşünmeye sevkeder.

7

c

Vicky Wu

Birkaç yıl önce danışmanlık ettiği kişilerle aynı durumda olmasına karşın Vicky Wu, 31 gibi nispeten genç bir yaşta iyi bir
rol model olmuştur. Wu, kullanıcıların ellerinde bulunan elektronik cihaz ile oyunlara katılmasını mümkün kılarak video
oyunu endüstrisine altyapı sağlayan bir yazılım şirketi olan Froghop, Inc.’i kurmuştur. Wu, MIT’in Girişim Danışmanlık Hizmeti
programında rehber olarak hizmet vermekte ve hem öğrenciler hem de mezunlar ile çalışmaktadır. Programdaki yaklaşık
seksen beş rehberden biri olarak Wu, danışmanların mevcut durumda yardım ettikleri girişimleri tartıştığı ve müdahil olmak
istedikleri fırsatlara gönüllü oldukları aylık toplantılara katılmaktadır. Rehberler kendilerini herhangi bir yerdeki bir girişim ile
bir ile defalarca kez çalışmaya adamaktadır. Wu şu anda üç şirkete rehberlik yaparak “ onların fikirlerini harekete geçirmeye”
yardım etmektedir.

Don Grimm

Hybritech®, Inc.’in eski başkanı ve yönetim kurulu başkanı Don Grimm, kar amacı güden ve gütmeyen kurullardan
teknoloji transferi ve melek yatırımına kadar birçok sahada kazandıklarını geri vermeye başladı. Grimm, Aegis®,
Angstrom®, CellzDirect, and Invitrogen® dahil olmak üzere pek çok yeni kurulmuş şirketin yönetim kurullarında görev
yaptı. Bilgeliği konusundaki ünü ve bunu paylaşma isteği, sınıflara ve rehberlere sunumlar yapmak gibi diğer yardım
biçimlerine yönelik sık sık talepler gelmesine yol açmaktadır. Grimm “Danışmanlık her zaman yaptığım bir şey. Onu daha
bu sabah yaptım.” demektedir.

Michael Gallegos
Michael Gallegos’un annesi ona başarı olmanın iki sırrını öğretmiş: Daima beklenenden fazlasını vermek ve daima
aldığınızdan daha fazlasını geri vermek. Gallegos her ikisini de yapmıştır, ama Amerikan Varlık Yönetim Şirketinin ortak
kurucusu ve başkanı olarak, kazandıklarını girişimciliğe geri vermek, Gallegos’un zihninde kısa süre öncesine kadar
önemli bir unsur olmamıştır. İşte tam o zaman kazandıklarını geri verme böceği onu ısırmıştır. Gallegos şimdi iş planı
yarışmalarına hakemlik etmekte, kendi işkolunda bir staj programı geliştirmekte, yerel üniversitelere misafir hocalar
göndermekte ve gelecek vadeden girişimciler için burslar sağlayacak olan bir dernek kurmaktadır. Gallegos, hakemlik gibi
faaliyetlerin “zaman harcayıcı olmasına karşın bunun hepsinin kazandıklarını geri vermenin bir parçası” olduğunu itiraf
etmektedir. Gallegos sözlerine şunları eklemiştir: “Bu yalnızca başlangıç. Girişimciler için inisiyatiflerim olduğunca ben
mamül bir ürün değilim, bu yüzden beni beş yıl içinde kontrol edin.”
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Özet
Peki, bir yıl içinde nerede olacaksınız? Peki üç yıl? Ya beş yıl? Modül 1’de belirtildiği üzere, “Bu
sizin kararınız.” Vizyonunuzu biliyorsunuz; hedeflerinizi belirlediniz ve bunlara ulaşmak için
kendinizi bir plan ile donattınız. Planınızı uyguladıkça, işinizdeki ve pazarınızdaki değişikliklere
bağlı olarak planınızı uyarlamanız gerekebileceğini aklınızda bulundurun. İşinizi büyütmeye
devam ederken bu programda geliştirdiğiniz stratejik düşünme ve karar verme yeteneklerini
uygulamayı unutmayın.
FastTrac® GrowthVenture™ programında nerede olduğunuzu ve neleri başardığınızı düşünmek
için zaman ayırın. Bu programdaki başarınız ile siz ve ekibinizin gelecekte elde edeceği başarıları
kutlayın.
Carol Frank’in tavsiyesine kulak verin: “İş ve hayat oyununu aslına uygun biçimde, kararlılıkla
ve dürüstlükle oynayın. Bazen gol atarsınız ve bazen de gol yersiniz, ama en azından kenarda
oturmazsınız! Sahada, tüm benliğinizle oynayıp deneyim, bilgelik ve başarı kazanırsınız.”
Unutulmaması Gereken Kilit Hususlar
FastTrac® GrowthVenture™ programı boyunca, şunları öğrendiniz:
• Planlama sürecini, finansal kaynakları tahsis etmeden önce işin her boyutunu
düşünmeye yönelik kanıtlanmış bir yöntem olarak kullanın.
• İşinizin tüm yönlerini kişisel, profesyonel ve finansal hedefleriniz ile uyumlu hale getirin.
•
Vizyonunuzu ve hedeflerinizi bilin; çıkışınızı planlayın ve işinizi bir varlık gibi geliştirmek
için çalışın.
• İşteki rolünüzün, işiniz büyüdükçe değişeceğini bilerek işinizin ve sizin hangi konularda
iyi olduğunuzu anlayın - temel yeterlilikleriniz.
• Düşünerek, planlayarak ve stratejik olarak hareket ederek lider olun.
• Ürünlerinizin/hizmetlerinizin piyasaya göre değerlenen rekabet avantajı olduğundan
emin olun; ürünlerinizi/hizmetlerinizi pazar ihtiyaçları değişip, yeni fırsatlar doğdukça
yeniden değerlendirin ve güncelleyin.
• Karlılık hedefleri belirleyin ve
nakit akışına dikkat ederken
bir yandan da iş ilerleyişinizi
bu hedeflere göre ölçün. Nakit
akışı en önemli unsurdur.
• İşinize, yönetim ekibinize
güvenilir danışmanların,
rehberleri ve dış
profesyonellerin yardımı ile ve
ağ kurarak ve koçluk yaparak
doğru insanları dahil edin.
• Yenilikçiliği ve büyümeyi
destekleyen bir işletme için
girişimci bir kültür oluşturun
ve sürdürün.
• İş modelinizi ve planlarınızı;
ekibinize, müşterilerinize ve
fon sağlayıcılarınıza açıkça ve
kesin biçimde bildirin.
• Diğer girişimcilere yardım
ederek kazandıklarınızı geri
verin.
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Eylem Adımı 10.1: Planımı Bitirmek ve Bir Araya Getirmek

İş Planınıza son rötuşları yapın.

c
c

Talimatlar
Bu programın başından beri, resmi bir İş Planı ya da şirket içi bir çalışma planı
BUSINESS
oluşturuyorsunuz. Bu iki tür planlama süreci boyunca ele alınan konular da
oldukça birbirine yakındır. Esas fark, nihai dokümanda kullanılan ayrıntı düzeyidir.
Her ikisi de önemli iletişim araçları olmasına karşın, fikrinizi potansiyel fon
sağlayıcılara, rehberlere ya da yeni yönetim üyelerine fikrinizi satmak için resmi İş Planına
ayrıca ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu, resmi planın tam ve eksiksiz cümle kullanımına, çekici bir
düzenlemeye, anlamlı grafiklere ve nihai doküman sunumuna daha fazla önem verdiği
anlamına gelmektedir.

PLAN

Eğer resmi bir İş Planı hazırlıyorsanız, A ve B’yi tamamlayın.
Eğer resmi olmayan bir çalışma planı hazırlıyorsanız, sadece B’yi tamamlayın.
A. Resmi İş Planınızın kalan bileşenlerini bitirin. İş Planı Şablonunu ve aşağıdaki bilgileri
kullanarak, İş Planınızın Kapak Sayfasını, İçindekiler Tablosunu ve Ekini tamamlayın.
Kapak Sayfası
	Kapak Sayfası, olumlu bir ilk izlenim yaratmalı ve okuyucunun şirketin yerini saptamak ya
da şirketle irtibat kurmak için ihtiyaç duyacağı temel bilgileri içermelidir. Eğer İş Planınızı
birkaç harici eleştirmene dağıtacaksanız, Kapak Sayfasında her plana farklı bir numara
verin. Bu sistem inceleme için dışarı verdiğiniz İş Planlarını takip etmenizi sağlayacaktır. Bu
aynı zamanda planı teslim alanların planı kopyalamaktan ya da başka kişilere geniş ölçüde
dağıtmaktan vazgeçirecektir. İçerikte şöyle bir ifadeye “Bu Planın içeriği kişiye özel ve
gizlidir. Hiçbir şekilde çoğaltılmayacaktır.” yer verilmesi tavsiye edilir. Unutmayın ki, imzalı
bir gizlilik sözleşmesi olmaksızın bilgileri açıklarsanız, bilgileri ticaret sırları, patentler ya da
diğer tür yasal koruma araçları ile koruma yeteneğinizi kaybedebilirsiniz.
o

Kapak Sayfanızda aşağıdaki bilgilere yer verin:
•
Ticaret unvanı
•
Slogan ya da etiket satırı (isteğe bağlı)
•
Logo (isteğe bağlı)
•
Ürünün/hizmetin resmi ya da taslağı (isteğe bağlı)
•
Planın hazırlandığı tarih
•
Girişimcinin adı ve unvanı
•
Şehir, ülke ve posta kodunu içeren iş ya da ev adresi
•
Girişimcinin telefon/faks numaraları ve diğer irtibat bilgileri
•
E-posta adresi ve Web siteleri
o
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İçindekiler
Konu başlıkları ve beraberindeki sayfa numaralarına sahip düzenli ve tam bir İçindekiler
Tablosu sizin ve planınızı okuyanların bilgileri hızlı şekilde bulmasına yardım edecektir. İş
Planı Şablonu, İçindekiler Tablosuna otomatik olarak sayfa numaraları koyacaktır, ancak siz
planınıza ekleme yaptıkça bunların güncellenmesi gerekecektir. İş Planınız tamamlandığında,
sayfa numarasını vurgulamak ya da İçindekiler Tablosunun güncellemek istediğiniz
bölümünü seçmek için fareyi kullanın ve sonra rakamları güncellemek için F9’a basın. İş Planı
tamamlandığında İçindekiler Tablosunu düzeltme için dikkatlice son kez okuyun. Tüm sayfa
numaralarını iki kez kontrol edin. Eğer sayfa numaraları olmazsa, özensiz bir imaj sergilersiniz.
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Eylem Adımı 10.1: Planımı Bitirmek ve Bir Araya Getirmek devamı

o Ek
	Ek, İş Planında ele alınan ayrıntılara yönelik destekleyici bütün bilgilere
yer verecek uygun yerdir. Dokümanları İş Planı şablonuna kaydetmeden
oldukları gibi dahil edin. Dahil edilen dokümanların yerini ve türünü
belirlemek için Ekin en başında bir İçindekiler Tablosu hazırlamalısınız.
Aşağıdakilerden seçim yapın:

c
c
BUSINESS

PLAN

o	Finansal şablona ait Taslaklar – şunları içerir: Satış Taslağı; Stok Taslağı;
İşletme Giderleri Taslağı; Sermaye Bütçesi Taslağı; Özkaynak ve Borç Taslağı; ve Amortisman
Taslağı (geçerli uygulanabiliyorsa)
o	Yönetim ekibinin ve girişimde çalışan ya da çalışacak kilit personelin ayrıntılı özgeçmişleri
o Tüm çalışan sözleşmeleri, hisse senedi opsiyonu planları ve emeklilik planları
o Her bir yönetici için şahsi mali bildirim
o Patentlerin, telif haklarının ve fikri mülkiyet tescillerinin kopyaları
o	Yasal yapı, satış sözleşmesi, distribütör sözleşmesi, rekabet etmeme/gizlilik sözleşmesi ve diğer
yasal belgeler gibi orijinal anlaşmaların kopyaları
o Ürün/hizmet broşürlerinin ya da diğer reklam materyallerinin örnekleri
o Logoların kopyaları
o	En fazla on iki ila on altı ay önce verilmiş referans mektuplarının, tavsiye mektuplarının ya da
tasdiklerin kopyası
o	İlgili Pazar çalışmalarının ya da kaynak ve tarih dahil olmak üzere ticaret dergilerinden ya da
diğer uygun medyadan alınan makalelerin kopyaları
o Ürünün, tesislerin ya da ekipmanın profesyonel fotoğrafları
o Müşteri tarafından imzalanmış siparişler ya da niyet mektubu
o	Endüstri çalışmasını desteklemek için toplumsal istatistikler ya da kaynak ve tarih olmak üzere
dergi makaleleri gibi ilgili bilgiler
o Ürün/Hizmetlerin ayrıntılı açıklamaları
o İşin lokasyonunu gösteren harita
o İşle ilgili tüm kredi raporlarının kopyası
o

Yazı Biçimleri ve Format
Okunması kolay bir yazı tipi ve basit bir tasarım en iyi
şekilde sonuç verir. Times ya da Time New Roman gibi
Serif tipi 11 ya da 12 punto, çoğu insan için okunması
en kolay özelliklerdir. Tüm büyük harfler ve kalın ya
da altı çizgili stilin aşırı kullanımı gibi hileler metnin
öneminden ya da anlamından uzaklaştırır. Eğer zaten
bir marka kimliği oluşturduysanız, kendi logonuzu, yazı
tiplerinizi ve renk düzeneğini kullanın.

Püf Noktası
Çekici tasarım unsurları, basit yazı
tipleri ve çok fazla beyaz alan
içeren İş Planlarının okunması
daha kolaydır

 er sayfada yeterli beyaz alan olmalıdır. Beyaz alan metnin okunmasını kolaylaştırır ve not
H
alma alanı sağlar. 1 ve 1,25 inç arasında geniş kenar boşluklarının kullanılması ve mümkün
olan yerlerde madde işaretli bilgi listesi beyaz alan ekleyebilir. Başlıklar, grafikler ve diğer
uygun grafikler ilgiyi ve planın okunurluğunu artırır. Son olarak her sayfa uygun şekilde
numaralandırılmalıdır.
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Eylem Adımı 10.1: Planımı Bitirmek ve Bir Araya Getirmek devamı

Baskı ve Ciltleme
	İş Planınızı, beyaz ya da açık renkli, 8,5 x 11 inç standart boyutlardaki
kağıda basın. Başlıklar, alt başlıklar ve grafikler için renkli mürekkep
etkin olarak kullanılabilir. Çok fazla renk dikkati İş Planının içeriğinden
dağıtacaktır.
o

c
c
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	Şirket dışı okuyucular için en iyi tip ciltleme sayfaları sıkıca tutturur,
sayfaları ileri geri çevirmeyi kolaylaştırır ve masada düz durur. Çoğu
ofis malzemeleri mağazası ve fotokopi merkezi, makul ve profesyonel ciltleme hizmeti
sunmaktadır. Sırtı ayrılabilir dayanıksız, asetat kapaklardan kaçının. Eğer iş Planı şirket
içinde kullanılacaksa, üç halkalı ciltler iyi iş görür. Bu tip ciltleme, sayfaları güncelledikçe
çıkartmanızı ya da değiştirmenizi mümkün kılar. İş Planı ayrıca, bir .pdf dosyası ya da kelime
işleme dokümanı oluşturularak elektronik olarak da paylaşılabilir.
B. İş Planınızı Birleştirin. Bir sonraki adım İş Planınızı birleştirmektir.
Düzenli bir İş Planı hem sizin hem de okuyucularınız için kullanımı kolay hale getirecektir.
Her bir İş Planı bölümü, aşağıdaki sırada yeni bir sayfada başlamalıdır:
Kapak Sayfası – resmi İş Planları için (Bkz. Eylem Adımı 10.1)
İçindekiler Tablosu – resmi İş Planları için (Bkz. Eylem Adımı 10.1)
İdari Özet (Bkz. Eylem Adımı 3.2)
Yönetim ve Organizasyon (Bkz. Eylem Adımı 7.2)
Ürün/Hizmet Planı (Bkz. Eylem Adımı 5.1)
Pazarlama Planı (Bkz. Eylem Adımı 6.1 – 6.4)
Operasyonlar Planı (Bkz. Eylem Adımı 8.2)
Finansal Plan (Bkz. Eylem Adımı 9.2)
Ek – resmi İş Planları için (Bkz. Eylem Adımı 10.1))
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Eylem Adımı 10.2: Planımı Eksiksizlik Açısından Değerlendirmek

Planım tamamlanmadan önce ekstra dikkat gerektiren alanları belirleyin.
Talimatlar
İster resmi bir İş Planı isterseniz de dahili bir çalışma planı hazırlıyor olun, planınız eksiksiz ve
hatasız olmalıdır. Tam ve eksiksiz bir İş Planı hazırlamak için aşağıdaki talimatları takip edin.
A. İdari Özetinizi İnceleyin. İdari Özet, tüm İş Planının pekala en önemli bölümü olabilir,
çünkü çoğu okuyucu sorularının cevabını bu özette bulacaktır. Planınızın bu özeti yine de
iki ya da üç sayfadan uzun olmamalıdır.
İdari Özeti incelerken, hedeflenen okuyucu kitlenizi ve planın sunulma amacını aklınızın
bir köşesinde tutun. Planınızı ne zaman yeni bir hedef kitleye sunsanız, yeni bir İdari Özet
yazmayı değerlendirmeyi isteyeceksiniz. Bu şekilde yeni hedef kitlenin en çok ilgilendiği
bilgileri vurgulayabilirsiniz. Okuyucuların ihtiyaçlarına gösterilen bireysel dikkatin onların
ilgisini sizin talebinize çekme olasılığı daha yüksektir.
Kendi İdari Özetinizde incelemeniz gereken aşağıdaki yaygın hataların yanına tik işareti koyun:
o
o
o
o
o
o
o
o

İnceleyen kişiyi planı okumaya daha fazla okumaya teşvik etmeyen çok fazla yüzeysel veri
Teklif edilen ürün/hizmetin eşsiz özelliklerinin ve faydalarının belirtilmemesi
Çok fazla teknik bilgi
Birinci tekil şahıs kipiyle yazma—adınızı kullanmak yerine, “Ben” kullanımı
Uzun cümleler ve ibareler
Çok fazla önemsiz bilgi
İş hayatınızda başarmayı umduğunuz şeylerin belirtilmemesi
Şirketin ne kadar paraya ihtiyacının olduğu, bunun kullanımları,
kaynakları ve geri ödemesinin belirtilmemesi

B. Planınızı İş Planı Kontrol Listesine göre inceleyin. İş Planınızı birleştirdikten sonra, planı
eksiksizlik ve tamlık açısından inceleyin. Her bir bölüm için, bu İş Planı Kontrol Listesi planınızda
hangi bilgilerin bulunması gerektiğini ve ne şekilde görünmesi gerektiğine dair ipuçlarını belirtir.
İş Planı Kontrol Listesi, planınızın kilit içeriği içerip içermediğini ve iyi şekilde yazılıp yazılmadığını
değerlendirmenize yardım eder.
İş Planı Kontrol Listesi
Planınızı daha okumaya değer, öz, eksiksiz, olgu esaslı ve hatasız hale getirmek için yapılması gereken
değişiklikleri bulmak üzere aşağıdaki kontrol listesini kullanın.
Genel Okunurluk
Evet Hayır
o
o
Dili kısa ve öz (roman ya da dönem ödevi formatında değil).
o
o
Her bölüm birbirinden bağımsız ve hedefini açıkça tanımlıyor ve yerine getiriyor.
o
o
Olgular yeterli dokümantasyon ile desteklenmiş.
o
o
Olgulardan çıkarılan sonuçlar makul.
o
o
İçerik, yeterli grafik ve şema ile desteklenmiş.
Genel Yazım/Gramer/Matematik
Evet Hayır
o
o
Yazım ve imla doğru.
o
o
Grameri açık.
o
o
Matematik hatasız.
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Eylem Adımı 10.2: Planımı Eksiksizlik Açısından Değerlendirmek devamı

Genel Biçimlendirme
Evet Hayır
o
o
Yazı tipi seçimi okunaklı.
o
o
Satırlar arasındaki boşluk yeterli.
o
o
Planda başlıklar ve alt başlıklar bulunmakta.
o
o
Başlıkların ve alt başlıkların biçimlendirmesi birbiriyle tutarlı.
o
o
Planda sayfa numaraları bulunuyor.
o
o
Sayfa numaraları biçimlendirmesi tutarlı.
o
o
Planda, okunaklılık için yeterli beyaz alan bulunuyor.
Kapak Sayfası / İçindekiler Tablosu – resmi İş Planı için
Evet Hayır
o
o
Kapak Sayfasında ticaret unvanı bulunuyor.
o
o
Kapak Sayfasında baş icra sorumlusunun adı bulunuyor.
o
o
Kapak Sayfasında adres, telefon, faks numaraları, e-posta ve web adresi bulunuyor.
o
o
Kapak Sayfasında şirket logosu bulunuyor.
o
o
İçindekiler Tablosunda sayfa numaraları birbiriyle doğru eşleşiyor.
o
o
Ekte İçindekiler Tablosu bulunuyor.
İdari Özet
Evet Hayır
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Üç sayfayı geçmiyor ve tamamen yeni girişimi anlatıyor.
Ürünün/hizmetin eşsiz özelliklerini ve faydalarını tanımlıyor.
Yönetim ekibini ve destekleyici altyapıyı tanıtıyor.
Endüstri içerisinde bulunan fırsatları açıklıyor.
Bir Pazar bölümünü hedeflemek ve buraya girmeye yönelik planlar içeriyor.
Şirketin ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu ve fonların nasıl elde edileceğini belirtiyor.

Yönetim ve Organizasyon
Evet Hayır
o
o
İşin yasal yapısını açıklıyor.
o
o
Birincil iş sorumlulukları dahil olmak üzere kilit yönetim pozisyonlarını listeliyor.
o
o
Beklenen birincil katkılar dahil olmak üzere yönetim kurulu/danışma kurulu üyelerini tanıtıyor.
o
o
Çalışanları işe alma ve seçme sürecini belgeliyor.
o
o
Ücret ve çalışan ödül sistemlerini açıklıyor.
o
o
Yönetim ekibinin kredibilitesini pekiştiriyor.
Ürünler/ Hizmetler
Evet Hayır
o
o
Ürünü/hizmeti basit bir dille açıklıyor (çok teknik değil).
o
o
Ürünü/hizmeti spesifik terimlerle açıklıyor (çok geniş değil).
o
o
Ürünün/hizmetin teknolojik açıdan elverişli olduğuna dair kanıt sağlıyor.
o
o
Eşsiz özellikleri tanımlıyor.
o
o
Özel faydaları tanımlıyor.
o
o
Tamamen ürün/hizmet sınırlamalarını ve potansiyel çözümleri açıklıyor.
o
o
Tamamen ürün/hizmet sorumluluklarını ve potansiyel çözümleri açıklıyor.
o
o
Geçerliyse, üretim sürecini ve tesis planlarını tanımlıyor.
o
o
Yedek tedarikçiler ve altyükleniciler sağlıyor.
o
o
Gelecekle ilgili ürünleri/hizmetleri ve yan ürünleri öngörüyor.
o
o
Fikri mülkiyetin nasıl oluşturulacağını ve korunacağını açıklıyor.
o
o
Düzenleyici kurumların gerekliliklerini listeliyor.
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Eylem Adımı 10.2: Planımı Eksiksizlik Açısından Değerlendirmek devamı

Pazarlama Planı – Endüstri Profili
Evet Hayır
o
o
Endüstrinin mevcut büyüklüğü ve büyüme potansiyeline odaklanıyor.
o
o
Her biriyle ilgili endüstri trendlerini ve fırsatlarını tartışıyor.
o
o
Coğrafik konumları, mevsimselliği ve endüstri kar özelliklerini ele alıyor.
o
o
Mevcut dağıtım ağlarını tanımlıyor.
Pazarlama Planı – Rekabet Analizi
Evet Hayır
o
o
Doğrudan, dolaylı ve gelecekte meydana gelecek rekabeti tanımlıyor.
o
o
Pazardaki rekabetçi konumu göstermeye yönelik matris içeriyor.
o
o
Rekabet avantajını betimliyor.
Pazarlama Planı – Pazarlama Analizi ve Pazara Giriş
Evet Hayır
o
o
Müşteri profili içeriyor.
o
o
Hedef pazarları ve her birinin boyutunu içeriyor.
o
o
Şirketin imajını tamamen anlatıyor.
o
o
Müşteri hizmeti, lokasyon, satış gücü, lisanslama ve dağıtım dahil olmak üzere pazara ulaşma
			
planlarını anlatıyor.
o
o
Reklam ve promosyona yönelik planları ele alıyor.
o
o
İnternet dahil olmak üzere teknoloji aracılığıyla pazarlama planları içeriyor.
o
o
Reklam, telepazarlama/direkt posta, web sitesi ve ticaret sergileri dahil olmak üzere diğer pazara
			
giriş stratejilerini tartışıyor.
o
o
Pazara giriş etkililiğini değerlendirme planlarını anlatıyor.
Pazarlama Planı - Fiyatlandırma
Evet Hayır
o
o
Fiyatlandırma stratejisini ele alıyor
o
o
Fiyat cetveli içeriyor.
o
o
Hacim ve özel fiyatlandırma bilgileri içeriyor.
o
o
Şirketin fiyatlandırma politikalarını içeriyor.
Operasyonlar Planı
Evet Hayır
o
o
Kontrol sistemlerini açıklıyor.
o
o
Risk yönetimini gözden geçiriyor.
o
o
İş akışını ve ilgili muhasebe sürecini belgelendiriyor.
o
o
Prosedürlerden ve çalışan kılavuzlarından bahsediyor.
o
o
Felaket planını anlatıyor.
Mali Plan
Evet Hayır
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Satış ve kar tahminleri makul görünüyor.
Varsayımlar ve tahminler tamamen desteklenmiş.
Tüm işletme giderleri dahil edilmiş.
Gizli masraflar saptanmış
Maaşlar ve diğer yan haklar endüstri standartları ya da girişimcinin hedefleri ile yanı doğrultuda.
Satış tahminleri karşılanmadığı takdirde, beklenmedik durum planı makul görünüyor.
Çeşitli dokümanlardaki rakamlar tutarlı.
Borç kaynaklar ya da özkaynak finansmanı uygun şekilde tanımlanmış.
Çıkış stratejisi açık olarak tanımlanmış.
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Eylem Adımı 10.2: Planımı Eksiksizlik Açısından Değerlendirmek devamı

Ek – resmi İş Planı için
Evet Hayır
o
o
Yönetim ekibini ve kilit personelin özgeçmişlerini içeriyor.
o
o
Tüm çalışan sözleşmelerini, hisse senedi opsiyonu planları ve emeklilik planlarını içeriyor.
o
o
Her bir yönetici için şahsi mali bildirimler içeriyor.
o
o
Patent ve telif hakkı onaylarını içeriyor.
o
o
Ortaklık, satış, distribütör sözleşmeleri, rekabet etmeme/gizlilik, şirket tüzükleri gibi anlaşmalar ile
			
diğer yasal dokümanları içeriyor.
o
o
Ürün/hizmet broşürlerinin kopyalarını ya da diğer reklam materyallerinin örneklerini içeriyor.
o
o
Geliştirilen tüm logoların kopyalarını içeriyor.
o
o
Yakın tarihli referans mektuplarının, tavsiye mektuplarının ve tasdiklerin kopyalarını içeriyor.
o
o
Pazar çalışmalarının ya da ticaret dergilerinden ya da diğer iletişim araçlarından alınan 		
			
makalelerin kopyalarını içeriyor.
o
o
Ürünün profesyonel fotoğraflarını içeriyor.
o
o
İşletim ve kontrol sistemlerinin ayrıntılı taslağını içeriyor.
o
o
Müşteri tarafından imzalanmış siparişleri ya da niyet mektubu içeriyor.
o
o
Endüstri çalışmasını destekleyen dokümanlar içeriyor.
o
o
İleri teknoloji ürünlerinin ayrıntılı açıklamalarını içeriyor.

C. İş Planınızın son taslağını güvenilir bir danışmana incelettirin. Güvenilir danışmanların
verdiği geribildirimler, planınızın güçlü ve zayıf yönlerini belirlerken son derece değerli bilgiler
sağlayabilir. Eğer mümkünse, endüstrinizi tanıyan biri planınızı incelemelidir. Planınızı inceleyen
kişiden aşağıdaki bileşenleri kontrol etmesini rica edin:
Ürün/hizmet – Ürünleriniz ve hizmetleriniz işinizin temel yeterliliklerini temsil ediyor mu? Eğer
büyüme planı ürün ya da hizmet grubunun büyümesini içeriyorsa, bu büyüme makul mu?
Planda bahsedilmeyen hükümet düzenlemeleri bulunuyor mu?
Pazar – Pazarlama Planı pazarın büyüme potansiyelini tam olarak açıklıyor mu? Pazara giriş
planı makul ve ekonomik mi?
Finansal – Gelirler ve giderler tam olarak tanımlanıyor mu? Gerekli büyüme fonları elde
edilebilir mi? Bir çıkış stratejisi belirlenmiş mi?
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Eylem Adımı 10.3: Bir Girişim Sunumu Hazırlamak

Pİkna edici bir girişim sunumu yapma alıştırmaları yapın.
Talimatlar
İşiniz hakkında sunumlar yapmak girişim sürecinin bir parçasıdır. İş Planınızın aynı dereceden
katılımcılara sunumunu planlamak için aşağıdaki tavsiyeleri kullanın. Alıştırma fırsatı olarak
sunumunuzu FastTrac® programı esnasında kullanarak belirli bir amaca yönelik bir sunum tasarlamayı
tercih edebilirsiniz. Örneğin, eğer girişiminizi potansiyel yatırımcılara sunacaksınız, FastTrac®
sunumunuzu buna göre planlayın.
A. Amacınızı belirleyin. İşiniz hakkındaki bilgileri sunmak için pek çok sebep ile karşı karşıya
kalabilirsiniz. Çoğu durumda, bilgileri paylaşacak ve ardından dinleyicilerden verdiğiniz bilgilere
dayalı olarak belirli bir eylemde bulunmalarını isteyeceksiniz. Bu amacı bilmek, sunumunuz için
en iyi hedef kitleyi seçmenize, uygun içerik tasarlamanıza ve uygun görsel araçlar geliştirmenize
yardım edecektir.
Bu sunumumun amacı dinleyicilerden:
o

Dair yeni bir perspektif edinmelerini istemek

o

Aracılığıyla olgulara ve bilgilere yanıt vermelerini istemek

o

Ürünlerimiz/hizmetlerimizle ilgili daha fazla bilgi sağlamak üzere benimle irtibata
geçmelerini istemek.

o

Hakkında geribildirim istemek

o

Bir yatırım fırsatı olarak iş hakkında daha fazla bilgi talep etmelerini istemek.

o

Daha iyi anlamalarını istemek

o

Şirketimizde çalışmayı amaçlamalarını istemek.

o

Şu eylemi yapmalarını istemek:

o

Diğer:

B. Bir hedef kitle seçin. Amacınıza bağlı olarak, sunumunuzu dinleyecek bir hedef kitle
seçeceksiniz. Örneğin, eğer amacınız finansman istemekse, potansiyel çalışanlardan ziyade
potansiyel yatırımcılara sunum yaparsınız. FastTrac® arkadaşlarınıza sunumunuz için,
dinleyicilerden siz İş Planınızı sunarken aşağıdaki rollerden birini almalarını rica etmeyi tercih
edebilirsiniz:
o Danışma kurulu
o Yönetim kurulu
o Bankacı ya da diğer potansiyel borç verenler
o Girişimci kulübü
o Aile ve arkadaşlar
o Yönetim ekibi
o Rehberler
o Potansiyel çalışanlar
o Potansiyel yatırımcılar
o Diğer:
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C. Görsel araçlarınızı geliştirin. Amacınıza ve hedef kitlenize bağlı olarak, planınızı iletmeye
yardımcı olacak uygun görsel araçlar seçeceksiniz. Sunumunuzun kilit noktalarını listeleyin. En
iyisi iki ya da üç kilit noktanız olmasıdır.
1.

2.

3.

Yukarıdaki kilit noktalar görsel araçlar kullanılarak gösterilmeli ya da iletilmelidir. Sizin için
mevcut olarak çeşitli iletişim araçlarına dayalı olarak, dinleyicilerinizin seçimleri ve kendi konfor
seviyeniz kullanacağınız görsel araç tipini belirleyecektir.
o Kağıtlı tahta
o Kafa üstü diyapozitifleri
o Slaytlar
o Görsel slayt gösterileri
o PowerPoint® sunumu
o Videoteypler
o DVD gösterimi
o Ürün gösterimi
o Örnek ürün/hizmet
o Diğer:
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D. Kendi taslağınızı oluşturun. Sunum içeriğiniz aşağıdaki kategorilere dayalı olarak bir
taslak halinde düzenlenmelidir ve sözlü sunumunuz ilgi uyandırıcı bir biçimde aşağıdaki
on temel alanı kapsamalıdır. Hedef kitlenizin özellikle ilgisini çeken her bir alanı not edin.
Kelime kelime tüm metinden ziyade madde işaretleri ekleyerek sunumunuzu yalnızca
okuma riskini azaltın. Fırsat ve kredibiliteniz dahil olmak üzere kilit konuların yanına H
işareti koyun.
Sunum Taslağı
Kısa şirket geçmişi ve gelecekteki büyüme fırsatlarının açıklaması:

Mülkiyet haklarını içeren kısa ve öz ürün/hizmet açıklaması:

Eşsiz özellikler ve rekabet avantajı:

Yönetim ekibi:

Market analizi:

Finansal özet, nakit ihtiyaçları ve yeni yatırımların amacı, eğer varsa:

Çıkış stratejisi:
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Uygulama, uygulama, uygulama. Sunumunuzu pratik yapmanıza ek olarak, planınızı
sunmaya hazırlanmak için Dr. Ray Smilor’ın verdiği aşağıdaki ipuçlarını kullanın.
Performansı kafanızda canlandırın – Sahneye çıkan aktörler gibi, vaktinden önce
sahne nasıl kurulacak, siz nerede duracaksınız ve dinleyiciler nasıl yerleştirilecek öğrenin.
Ardından sahneye çıktıktan sonra neler yapacağınıza dair her bir hususu hayalinizde
gözden geçirin. Mekana erken ulaşmaya çalışın, kürsüde durun ve odada yürüyün.
Sunumunuzu yapana kadar, kafanızda çoktan defalarca kez bu sunumu yapmış olacaksınız,
bu yüzden başladıktan sonra, manzara size tanıdık gelecektir.
Sahne korkusunu en aza indirgeyin – Her sanatçının midesinde kelebekler uçuşur ya
da en azından işinde iyi olanlarınkinde. Midede kelebeklerin uçuşması adrenalin akışının
ve vücudun gösteriye hazır olduğunun belirtisidir. İyi atletlerin yaptıkları gibi bunu
gerçekten olumlu bir işaret olarak kabul edin – duyularınız tetikte. Sahneye çıktıktan
sonra gelen dehşeti en aza indirgemek için, vücuda oksijen almak amacıyla derin bir nefes
alın. İnsanların kafalarının üzerine bakmaktan ya da göz temasından kaçmaktan ziyade,
dinleyiciler arasında size geri gülümseyecek dostane bir yüz bulun. Bu dinleyicilerin
ilgisini çekmeye yardım edecek ve dinleyicilerin ilgisini çekmek esas olarak sinirlerinizi
yatıştıracaktır.
Odayı sahiplenin – Başlamadan önce, oda ya da sahnenin ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve
dikkatin size ve hikayenize odaklanacak şekilde tasarlandığından emin olun. Tüm görselişitsel ekipmanları çalıştığından emin olmak için kontrol edin, bozuk paraları ve anahtarları
ceplerinizden çıkarın, böylece kimse onların şakırtı sesini duymaz ve sizden önceki
sunumcunun sahnede bırakmış olabileceği kağıtlı tahta ya da örnek ürünler gibi tüm
dikkat dağıtıcı şeyleri kaldırın.
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