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GİRİŞİMCİ
EL KİTABI

Garanti Bankası’nın ücretsiz yayınıdır.
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ÖNSÖZ
Türkiye’de girişimciliğe verilen destek, sivil toplum örgütleri, bankalar ve
çeşitli finansal kurumlar sayesinde günden güne artıyor. İşletmecilerimiz de
girişimci vizyona ve yönlerini tayin edecek yeteneklere sahip. Ancak, hayallerini
gerçekleştirmek için gerekli profesyonel iş planlaması, pazarlama stratejisi, insan
kaynakları yönetimi, verimlilik ve finansal birikim konularında desteğe ihtiyaç
duyabiliyorlar.
Biz de Garanti Bankası olarak, ülkemizin girişimci güçlerini her anlamda
desteklemeye, şirketlerin sürdürülebilirliği için kuruluş aşamasından itibaren
yanlarında olmaya odaklanıyoruz. Yaptığımız araştırmalarla, girişimcilerin
ihtiyaçlarını tespit ediyor, bu doğrultuda ürün ve hizmetler tasarlıyoruz.
Çünkü güçlenen girişimciliğin, ekonomik kalkınma, büyüme ve verimlilik artışının
yanı sıra işsizlik ve yoksulluğun azalmasına da katkıda bulunacağına inanıyoruz.
Bu anlayışla hazırladığımız Girişimci El Kitabı, ülkemizin değerli girişimcilerine, zorlu
yolculuklarında ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgileri kolay bir anlatımla sunuyor.
“Başlarken”, “Büyürken” ve “Olgunlaşırken” yani siz başarı hikayenizi yazarken,
Garanti Bankası olarak sizinle aynı heyecanı paylaşıyoruz.
Girişimcilerimizin, kendilerine sağlanan her türlü destekle başarı hikayelerine
yepyeni sayfalar ekleyeceğine, geleceğin üretken Türkiyesi’ne en güzel katkıyı
yapacağına inancımız sonsuz...
Bu düşüncelerle, Girişimci El Kitabı’nın yararlı bir kaynak olmasını diliyorum.
Saygı ve sevgilerimle,
Nafiz Karadere
Garanti Bankası, Genel Müdür Yardımcısı
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İşbu Girişimci El Kitabı yalnızca bilgilendirme ve öneri amacıyla hazırlanmış olup, üçüncü
kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz ve kopyalanamaz. Girişimci El Kitabı’nın içerdiği
bilgilerden dolayı üçüncü kişilerin uğrayabileceği doğrudan, dolaylı, maddi, manevi ve her türlü
zarara ilişkin hiçbir sorumluluk GARANTİ Bankası A.Ş.’ye ait değildir.
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Başlarken
8

Büyürken

Olgunlaşırken

Küreselleşen ekonomi, işletmeleri sınırlarını zorlamaya yöneltiyor.
Çağımız hız çağı ve bu çağda başarının temel kriterlerinden biri
kuşkusuz değişime ve yeniliğe ayak uydurmaktır.
Yeni bir iş kurma ya da büyütme aşamasındaysanız günümüzün
değişen bu şartları sizi tedirgin ediyor ve zorluyor olabilir...
Belki nereden başlayacağınızı bilemiyorsunuz...
Ya da kime neyi soracağınızı...
Elinizdeki “Girişimci El Kitabı” siz yeni işinizi kurma ve büyütme
aşamasındayken ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgileri sunmayı
amaçlıyor.
“Başlarken”, “Büyürken” ve “Olgunlaşırken”,
firmanızın ayrı ayrı ihtiyaçları oluşacak, sizin de bu ihtiyaçlara
göre farklı yollar izlemeniz gerekecek.
Siz başarı hikayenizi yaratırken, biz de Garanti Bankası
olarak, sizinle aynı yolda yürüyerek, işinizin büyümesine ve
olgunlaşmasına destek olmak istiyoruz.
Yararlı olması dileğiyle…
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Türkiye’de KOBİ’lerle İlgili Tespitler
KOBİ’ler olarak bilinen küçük ve orta boy işletmeler, her ülkede olduğu gibi ülkemiz
ekonomisinde de son derece önemli bir yere ve ağırlığa sahiptir.
KOBİ’ler ekonomik canlılığın bir göstergesi durumundadır. Bir yandan, kendi
başlarına büyük firmalarla rekabet halindeyken, nihai ürün ve hizmet üreterek
ekonomik kalkınmaya katkıda bulunurlar, diğer yandan da büyük işletmeleri
tamamlar ve desteklerler. Böylece ekonomik yapı içinde bir yan sanayi oluşturarak,
büyük işletmelerle ortak bir yaşam kurarlar.
Türkiye’de KOBİ’ler çoğunlukla şahıs şirketi veya limited şirket olarak kurulur.
Firma sahipleri genellikle çalışanları ve müşterileri ile yakın iletişim içinde
bulunurlar.
İstihdam sağlayarak ve yeni iş olanakları yaratarak ülke ekonomisine katkıda
bulunan KOBİ’ler, ülke ekonomisinin temel taşları konumundadır.

KOBİ’lerin Gelişim Alanları
KOBİ’lerde kurumsallaşma konusu önemli bir gelişim alanıdır. Tedarik ve
pazarlamada, büyük firmalara göre pazarlık güçleri düşük olabilmektedir.
KOBİ’ler, bilgi teknolojileri altyapısı kurmaya, nitelikli çalışan istihdam etmeye ve
çalışanına eğitim vermeye ihtiyaç duymaktadır.
Genellikle sermayeleri düşük olan bu firmaların farklı kaynaklardan finansmana
erişim ihtiyaçları bulunmaktadır. Finansman için gereken kredi koşullarını
sağlamaları zor olabilmektedir. KOBİ’lerin önümüzdeki dönemde sermaye
piyasaları imkanlarından, diğer destek ve teşviklerden daha fazla yararlanacakları
öngörülmektedir.
Kendi bölgelerinin ve pazarlarının dışına çıkmaları KOBİ’lerin diğer bir gelişim
alanıdır. Yurtdışı pazarlara erişimlerinin yabancı dil bilgisi ve mevzuat bilgisinin
artmasıyla beraber önümüzdeki dönemde daha rahat ve daha fazla olacağı tahmin
edilmektedir.
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BÖLÜM 1: Başlarken

“Bir fikrim var, yol haritam yok” diyorsanız, size
yardımcı olacak bilgileri bu bölümde bulabilirsiniz.
İşinizi nasıl planlamalısınız? Yeni başladığınızda
neler yapmalısınız ve neleri düşünmelisiniz?
Tüm bu soruların yanıtları bu bölümde…
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Başlarken…
Öncelikle girişimciliğin bir yaşam biçimi olduğunu ve karakter yapınızın buna uygun
olup olmadığını değerlendirmeniz, bu farkındalığın oluşması için ilk adım olacaktır.
Girişimcilik için risk almak kaçınılmazdır. Aynı zamanda bu riskleri minimize
etmenin yollarını da bilmek önemlidir. Bunun için daha başlangıç aşamasında
yapılması gerekenler var. Rakamlarla da aranızın iyi olması gerekir.
Bir girişimci olarak, işinizi kurarken ve başlangıç döneminde yönelecek birçok farklı
alan mevcut. Örneğin;
•

İş fikrinin olgunlaştırılması,

•

Ürünün üretiminin planlanması,

•

Satışların planlanması,

•

Yasal yükümlülüklerin öğrenilmesi,

•

İnsan kaynağının planlanması,

•

Süreçlerin belirlenmesi,

•

Muhasebe ve finansman akışının oturtulması.

Bu aşamaları geçer geçmez ilk hedefiniz, satış gerçekleştirebilmek ve pazarda
tutunabilmek olacaktır.
İşin içine girer girmez neredeyse her konu ile ilk önce kendinizin ilgilenmesi
gerekecektir. Bunun öncesinde, bir piyasa araştırması yapmanız ve bir iş planı
hazırlamanız faydalı olacaktır; çünkü konsantrasyonunuzun farklılaşması veya
hedefinizden uzaklaşmaya başlamanız durumunda sizi tekrar hedefinize doğru
çekmeye yarayacaktır.
Finansal anlamda ise, bu aşamada oluşturulan kaynaklar, kendinize ait fonlar
olabileceği gibi, çevrenizdekilerden alınan borçlar da olabilir. Şirketiniz büyüdükçe,
kaynaklarınızın yelpazesi de genişleyecek ve finansal kurumlar devreye girecektir.
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Yeni Bir İşe Başlarken Kontrol Listesi
İşe Başlamadan Önce
•

Analiz yapılarak iş fikrinin değerlendirilmesi

•

Bir girişimci olarak zayıf ve kuvvetli yanların değerlendirilmesi

•

Kişisel ve iş ile ilgili hedeflerin belirlenmesi

•

Mevcut ve potansiyel finansal kaynakların gözden geçirilmesi

•

Finansal risklerin tanımlanması

•

Faaliyete geçiş maliyetinin saptanması

•

Faaliyet yerine karar verilmesi

•

Kapsamlı bir pazar araştırması yapılması

•

Hedef müşterilerin tanımlanması

•

Mevcut ve potansiyel rakiplerin tanımlanması

•

Pazarlama planının geliştirilmesi

İşi Kurmaya Karar Verince
•

Bir avukat ve mali müşavir seçilmesi

•

Tüzel kişilik yapısının seçilmesi (Adi Şirket, Limited Şirket, Anonim
Şirket vb)

•

İşin oluşturulması (şirket isminin tescil ettirilmesi, şirketleşme sürecinin
tamamlanması)

•

İş planı hazırlanması

•

Çalışılacak bankanın seçilmesi ve gerekli hesapların açılması

•

Eğer uygulama varsa, iş kurma ile ilgili borç alma ve teşvik başvurusunda
bulunulması

•

Eğer mümkünse kredi limiti oluşturulması amacıyla bankalarla
görüşülmesi

•

Olası risklerin en aza indirgenmesi açısından sigorta yaptırılmasının
ihmal edilmemesi
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MİNİ BİLGİ
Vadesiz Hesaplar
Tahsilatlarınızın biriktiği, ödemelerinizin yapıldığı hesaplarınız vadesiz
hesaplarınızdır. Bu hesaplarınızın hareketlerini sürekli takip etmeniz gerekir.
Zira geciken tahsilatlarınız için acilen aksiyon almanız gerekebilecektir.
Bunun için internet şubesi üzerinden takibinizi gerçekleştirebileceğiniz gibi
bankaların sunduğu teknolojik çözümlerden de faydalanabilirsiniz.

İlk Adımlar
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•

Web sitesinin kurulması

•

Kurumsal e-posta adresinin alınması

•

Kartvizitlerin bastırılması

•

Tedarikçilerin düzenlenmesi/belirlenmesi

•

Mobilya ve gerekli ofis ekipmanının alınması

•

Faaliyete geçmek için gerekli lisans ve izinlerin alınması

•

SGK’ya kayıt yaptırılarak işveren sicil numarası alınması

•

Kuruluş evrakları ile birlikte işyerinin bulunduğu vergi dairesine
başvurarak kaydın yaptırılması

•

Faaliyet konusu ile ilgili dernek ve birliklere üye olunması

Stratejik Planlama
Belirlemiş oldukları küçük hedeflerine ulaşan
işletmeler, nihai olarak istedikleri sonuçlara
ulaşırlar. Hedeflerini belirleyen yöneticilerin
dikkat etmesi gereken önemli bir detay da
stratejik planlama’dır. Stratejik planlama,
zamana yayılmış yapılacakların belirlenmesi
ve bunların yazılı olarak ortaya konmasıdır.
Bunun için yandaki aşamaları tamamlamak
size yol gösterecektir:

VİZYONUNUZU
ORTAYA KOYUN

SWOT ANALİZİ
YAPIN

YÖNTEMLER VE
SORUMLULARI
BELİRLEYİN

HEDEFLERİNİZİ
BELİRLEYİN

Kelime anlamı olarak, izlenecek
yol demek olan STRATEJİ,
hedeflere nasıl, hangi yol izlenerek
ulaşılacağını ortaya koyar.

İŞ PLANINIZI
HAZIRLAYIN
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a) Vizyonunuzu Ortaya Koyun
Kendi işinizi kurmak ve yalnız başınıza yola çıkmak çok heyecan verici…
İş kurmak, piyasada olmayan bir ürün/hizmeti sunmak veya ihtiyaçlara yönelik
olarak ürünleri farklılaştırmak çok iyi bir fikir… Peki…
•

Fikriniz pazara ne kadar uygun?

•

Seçtiğiniz iş size ne kadar uygun?

•

İş sahibi olmaya ne kadar isteklisiniz?

•

İşinizi nereye taşımayı hedefliyorsunuz?

•

Hayaliniz nedir?

Kuracağınız ya da kurmuş olduğunuz iş ile ilgili olarak aşağıdaki soruları
cevapladığınızda, fikrinizi hayata geçirmek ile ilgili gözden kaçan noktaları
yakalayabilirsiniz:
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İş Sahİbİ Olarak Sİz ve İş Alanınız
Girişimci olarak güçlü olan yanlarınız nelerdir.
Girişimci olarak geliştirilmesi gereken yanlarınız nelerdir?
Kişisel ve işle ilgili hedefleriniz nelerdir?
Seçtiğiniz iş alanı ile ilgili ne kadar bilginiz vardır?
Geçmiş tecrübenizin iş ile nasıl bir bağlantısı vardır?
İş alanı itibarıyla sürdürülebilir midir? Müşterileriniz ürününüze ne sıklıkta
ihtiyaç duyacaktır?
İşe ne kadar hakimsiniz?
İşi yeterince bilmediğiniz için ortak almak durumunda olduğunuzu hissediyor
musunuz?
Bu iş için gereken günlük operasyonlara yatkınlığınız ne seviyededir?
Bu iş alanı için gereken yetkinlikler nelerdir? Bu özellikler sizde var mı?
Yeterince olmadığını düşünüyorsanız geliştirmek için nelere ihtiyacınız var?
Başlangıçta yatırmayı planladığınız tutar, işi hayata geçirmeye ve hedeflediğiniz
noktaya getirmeye yeterli mi?
Gelir hedefleriniz ile iş uyumlu mu?
Bu iş alanına girmek rakipler için ne kadar kolay? Rekabet engelleri var mı?
Başkaları da bu sektörde bulunsa bile, ürün/hizmeti sizin yaptığınız kapsamda
sağlayan var mı? Sizi sektördeki mevcutlardan ayrıştıranın ne olduğunu
düşünüyorsunuz?
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b) Swot Analizi Yapın
Bir işe başlamadan önce işiniz ve kendiniz ile ilgili güçlü ve zayıf yanlarınızın
farkında olmalısınız. Ayrıca dış koşullar yani piyasadaki, sektördeki, ülke ve dünya
ekonomisindeki risk ve fırsatların da analiz edilmesi gerekir.
SWOT Analizi Nedir?
S-Strength: Güçlü Yanlar (Kişinin / İşletmenin güçlü tarafları)
W-Weakness: Zayıf Yanlar (Kişinin / İşletmenin olumsuzlukları, zayıf tarafları)
O-Opportunity: Fırsatlar (İşletmenin kendi içinde ve dışarıda sahip olduğu fırsatları)
T-Threat: Tehditler (Kurumun önümüzdeki dönemde tehlike, risk, tehdit olarak
görülen özellikleri)
Bu kelimelerin baş harflerinden oluşan kelime SWOT’tur ve bu analize SWOT Analizi
adı verilmektedir.
Ne İşe Yarar?
SWOT analizi size, bir iş fikrinin güçlü ve zayıf yanları ile, dışarıdan gelebilecek fırsat
ve tehlikeleri öngörerek bunları aynı anda değerlendirme fırsatı verir. Bu nedenle,
stratejik planlamada kullanılan SWOT analizi öncesinde detaylı bir araştırma yapmış
olmanız gerekir.
Bu analiz sonrasında, hem önümüzdeki döneme ait fırsatları değerlendirebilir, hem
de tehditleri önleyecek şekilde hedefler belirleyebilirsiniz.

Planlama sürecinize çalışanların dahil edilmesi, kurum içerisinde işe
sahip çıkmanın en yüksek seviyede olmasını sağlar.
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GÜÇLÜ YANLAR

FIRSATLAR

ZAYIF YANLAR

TEHLİKELER

SWOT Analizi için cevaplanabilecek sorulardan bazıları:
Güçlü Yanlar (Kişinin / İşletmenin güçlü tarafları)
• En iyi olduğunuz alan nedir?
•

Fikrinizi farklı kılan nedir?

•

Bu ürün ya da hizmet fikri sadece sizde mi var?

•

Yetenekli ve yaratıcı bir çalışan grubu oluşturabilecek misiniz?

Zayıf Yanlar (Kişinin / İşletmenin olumsuzlukları, zayıf tarafları)
•

Kaynaklarınız yeterli mi? (İnsan kaynağı, para ve işinizde
kullanabileceğiniz varlıklarınız)
19

•

Ekibinize güçlü bir liderlik yapabilecek misiniz?

Fırsatlar (İşletmenin kendi içinde ve dışarıda sahip olduğu fırsatlar)
•

Ürün ya da hizmetiniz için oluşacak talebi öngörebiliyor musunuz?

•

Rakiplerinizin gözden kaçırdığı neleri yakaladınız?

•

Pazarda yeni oyuncu için yer var mı?

Tehditler (Kurum için önümüzdeki dönemde tehlike, risk, tehdit olarak
görülen özellikler)
•

Pazara yeni rakiplerin girme ihtimali var mı?

•

Ürün ve hizmetinizin kısa sürede modasının geçme riski			
var mıdır?

•

Rakiplerin yoğun olduğu bir alanda mısınız?

•

Müşterilerinizin sizden değil de direkt üreticiden satın alma 		
riski var mıdır?

* SWOT ile ilgili dikkat edilecek noktaları belirten örnek
için ekler bölümüne bakın.

c) Hedeflerinizi Belirleyin
SWOT analizinin ardından hedefler belirlenmelidir. Hedefleriniz;
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•

Açık, tam ve ulaşılabilir mi?

•

Ölçülebilir mi?

•

Tamamlanma süresi belirlenmiş mi?

•

Belirlenirken öncelikleriniz dikkate alınmış mı?

d) Yöntemleri ve Sorumluları Belirleyin
•

Hedefleri belirlediniz. Artık sizi/şirketinizi bu hedeflere götürecek
yöntemleri seçebilirsiniz.

•

Yöntemleri belirlerken, maliyet ve mevcut yapıda uygulanabilirlik ve
etkinliklerini göz önünde bulundurmalısınız.

•

Hedeflerinizin hangi sıra ile gerçekleştirileceğini belirleyin.

Kime Ne Görev Düşüyor?
Hedeflerinizi gerçekleştirmek için beraber çalışacağınız kişiler ve sorumluluklar
belirlenmiş mi?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kim, hangi zaman diliminde hangi hedefe ulaşılmasından sorumlu olacak?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bu kişiler ile yola çıkmanızı sağlayan nedenler nelerdir?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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e) İş Planı Hazırlayın
Yeni kurulmakta olan firmaların önlerini görebilmeleri için öncelikle detaylı bir
araştırma yapmaları ve iş planı hazırlamaları gerekir.
İş planı yapmanın avantajları
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•

İş planı, işinizi kurmak, başarı şansınızı artırmak ve bu sürece hakim
olabilmek için size yardımcı olur.

•

Girişimi bir bütün olarak düşünmenizi, tüm alternatifleri göz önüne
almanızı ve olası tüm zorlukları öngörmenizi sağlar.

•

Finansman sağladığınız kaynakları tüm proje hakimiyeti ile ilgili ikna eder
ve sürecin içerisinde size kılavuzluk eder.

•

İş planı yaşayan bir dokümandır. Zaman içerisinde detaylandırılır, güncel
duruma uyarlanır. Böylece bir yol haritası ortaya konmuş olur.

Önce Araştırma Yapın
Araştırma iş planınızın altyapısını oluşturacaktır. İşinize dair piyasayı, rakipleri
ve müşteri yapısını daha iyi anladıkça, iş fikrinizi nasıl başarı hikayesine
döndürebileceğinizi daha iyi anlamış olacaksınız.
Araştırma yapmanız gereken konular ve kaynaklar:
• Rakiplerinizin güçlü ve zayıf noktalarını tespit etmenin en kolay
yollarından biri onların müşterisi olmaktır. Aldığınız hizmet ve fiyat ile
ilgili tespit ettiğiniz gelişim alanları var mıdır?
•

Rakiplerinizin web sitelerini, mağazalarını inceleyin.

•

Pazarın büyüklüğünü anlamak için, pazar araştırma şirketlerinin
raporlarından kamu kurum ve kuruluşlarının yaptırmış olduğu
anketlerden ve araştırmalardan faydalanabilirsiniz.

•

Pazarın büyüyüp büyümediğini anlamanızı sağlayacak internet
sitelerinden de faydalanabilirsiniz. Ticaret ve sanayi odalarının internet
siteleri, TOBB, KOSGEB bu konuda kullanılabilecek sitelerden bazılarıdır.

•

İnternetteki forumlarda, ürününüz/hizmetiniz ve sektörün lider firmaları
ile ilgili yorumlar ürün/hizmetinizi farklılaştırmak için zihninizde ışık
yakabilir.

•

Potansiyel müşterilerinize ürün / hizmetiniz ile ilgili düşüncelerini ve
önerilerini sorabilirsiniz.

İş Planı Hazırlarken...
İş planınız,
•

Ne ve kim için hazırlanıyor?

•

Kısa ve amacına yönelik mi?

•

Araştırma ve rakamlarla desteklenmiş mi?

•

Başka bir kişi tarafından okundu mu? Kontrol edildi mi?
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İş Planı Hazırlandıktan Sonra…
•

Aksiyon planı yazılmış mı?

•

Hedeflerinize ulaşmak için yapmanız gerekenler önceliklendirilmiş mi?

•

İş planınız zaman içerisinde değişen şartlara göre revize edilebilir mi?

İş Planında Neler Olmalı?
Ürün Hizmet Ayrışması:
•

Rakiplerinizden ayrışıyor musunuz?

•

Sizi farklı ya da daha iyi kılan nedir?

•

Tüketicileri mi yoksa diğer firmaları mı hedefliyorsunuz?

Ürün veya hizmetiniz için belirlediğiniz fiyatın müşteriniz üzerinde psikolojik etkisi
olduğunu unutmayın. Fiyatınızı belirlerken kullanabileceğiniz bazı ipuçları:
Çift sayılar, tek sayılı fiyatlara göre daha yüksek kalite izlenimi yaratır. Müşterinizin
odağının kalite mi yoksa fiyat mı olduğunu değerlendirmeniz gerekir.
Örnek: Kalite odaklı müşteri grubu için 200 TL’lik fiyatlı bir ürün, 179,99 TL’lik fiyatlı
bir ürüne göre daha yüksek kalite izlenimi yaratır. Eğer hedef kitleniz için fiyat ön
planda ise 0,99’luk fark bile satın alma isteği açısından müşteri üzerinde olumlu
etki yaratacaktır. Fiyatlama politikanız, yaratmak istediğiniz marka algısı ile tutarlı
olmalıdır.
Fiyatlamanın 5 Adımı:
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•

İyi bir birim maliyeti hesabı yapmalısınız. Maliyet hesaplanırken sabit
giderlerin de fiyatın bir parçası olması gerektiği unutulmamalıdır. Her
ürün veya hizmet için minimum fiyatınızı belirlemeli ve zararına satış
yapmamalısınız.

•

Markanız, fiyat politikanızı belirleyecektir. Düşük kâr marjı ile sürümden
mi kazanacağınızı, yüksek marka algısı ile yüksek kâr marjı ile daha
sınırlı bir satış mı hedefleyeceğinizi ya da ikisinin ortasında bir yerde mi
pozisyon alacağınızı belirlemelisiniz.

•

Rakiplerinizin fiyatlamalarını çok yakından takip etmelisiniz. Fiyatı
düşürerek rekabet edebileceğiniz gibi, aynı seviyeden fiyatı çeşitli
promosyonlarla sunup müşterileri çekebilirsiniz. Her durumda müşteri
açısından cazip olacak konumu arıyor olmalısınız. Fiyat dışında
hizmet, kolaylık, hız, yakınlık gibi bi çok unsur müşteri tercihinde rol
oynamaktadır.

•

Yukarıdaki hususların hepsini göz önüne alarak fiyatınızı belirleyin.

•

Farklı ürünlerin veya hizmetlerin fiyatlarını zaman zaman test edin,
izleyin, gerekiyorsa değiştirin.

Fiyat dışındaki rekabet unsurlarını akıllı değerlendirmek gerekir. Müşterinizin
önceliklerini iyi değerlendirin. Sadece fiyat üzerinden rekabet etmenin önemli
sakıncaları vardır:
•

Yeterince para kazanmazsınız.

•

Sadece fiyat hassasiyeti olan müşterileri çekebilirsiniz.

•

En düşük fiyat için kaliteden ödün vermeye başlarsanız, iyi
müşterilerinizi uzaklaştırırsınız.

Fiyatlama:
•

Nasıl fiyatlama yapacaksınız?

•

En ucuz olmayı mı hedefliyorsunuz?

•

Daha farklı ve pahalı mı olmayı düşünüyorsunuz?

•

Rakiplerinizin fiyatı nedir?

•

Rakiplerinizle fiyat dışında da rekabet edebilecek misiniz? (Müşterileriniz
fiyat/değere ek olarak kaliteye de önem vereceklerdir.)

Pazar ve Rekabet:
•

Pazar hakkında ne kadar bilginiz var?

•

Ne kadar rekabet ile karşılaşacaksınız?

•

Rakipleri incelediniz mi?

» Ne sunuyorlar ve ne talep ediyorlar?
» Zayıflıkları neler?
» Müşteri olarak test ettiniz mi? Onların ürünlerini kullanıyor musunuz?
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Müşteriler:
•

Kimlere satış yapmak istiyorsunuz?

•

Maliyetleri çıkarıp kâr etmek için ne kadar
müşteriye ihtiyacınız var?

•

Müşterilere nasıl ulaşacaksınız?

•

Müşteriler ve ihtiyaçları konusunda neler
biliyorsunuz? (yaş, cinsiyet, gelirleri, nelerden
hoşlandıkları, kişilikleri...)

Lokasyon:
•

Şirketiniz müşterilerin kolay ulaşabileceği bir yerde mi? (yaya/toplu
taşıma)

•

Müşteri profilinize uygun bir konumda mı?

•

Pazarda doğru noktada mı?

•

Rekabetin lokasyonuna yakın mı uzak mı?

•

Kolay girip çıkılabilecek bir yerde mi? (bina girişi, otopark)

•

Hafta içi / hafta sonu ya da gündüz / gece yoğunluğu nasıl?

Kapsamlı bir iş planının ana hatları, planlanan işin türü ve planın sunulduğu
okuyucu kitlesi dikkate alınarak şekillendirilmelidir.

*Sektörlere ve okuyucu kitlelerine göre farklılaştırılmış
içerikler için ‘Ekler’ kısmına bakınız.
*İş planı ile ilgili dikkat edilecek konular, sektörlere göre iş
planında farklılaşmasında fayda olan noktalar ve örnek iş planı
için bu kitapçığın sonunda yer alan ‘Ekler’ kısmına bakınız.
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Pazarlama Stratejisi
Pazarlama Planı
Pazarlama ve Satış faaliyetleri ayrı olup, bir araya geldiklerinde firmalar için hayati
olan geliri ve kârlılığı oluştururlar. Firmaların uzun soluklu olabilmesi için pazarlama
ve satışın iyi yönetilmesi kadar pazardaki rekabete hakim olmak da önemlidir.
Pazarlama planı yapılması için öncelikle pazarın çok iyi anlaşılması gerekir. Bunun
için yapmanız gerekenler:
•

Çevresel rekabet unsurlarını irdelemeniz,

•

Benzer ürünlerin -pazarlama, fiyat, kampanya, reklam- analizini
derinlemesine yapmanız,

•

Hedef kitlenin davranış modellerini incelemeniz, hedef pazar çalışması
yapmanız,

•

Pazara girişteki kolaylık ve zorlukları değerlendirmenizdir.

Sonuç olarak pazardaki rekabeti iyice anladıktan sonra bir pazarlama planı
oluşturmalı ve ürün, hizmet, satış ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili farklılaşılabilecek
noktaları tespit etmelisiniz. Müşterinizin SÜREKLİ SİZİ tercih etmesi için kampanya
gibi araçları kullanarak neler yapılması gerektiğini saptamalısınız.
Pazarın ve rekabetin iyi anlaşılması için aşağıdaki soruları cevaplayın:
•

Satmayı hedeflediğiniz ürünü, ihtiyaç ya da istek olduğundan mı yoksa
satabileceğiniz ürün o olduğu için mi satıyorsunuz?

•

Pazarda boşluk olan noktalar var mı?

•

Müşterilerin satın aldığı, kullandığı ancak süreç ya da kalitesinden
dolayı memnuniyetsiz oldukları ya da tam olarak tatmin olmadıkları
ürün/hizmetler var mı?

•

Rekabetçi olmak için neler yapmanız gerekir?

•

Maliyetlerinizi karşılamak için ne kadarlık satış yapmanız gerekir? Başa
baş noktanız nedir?

•

Ürüne katacağınız hangi özellikler fark yaratacaktır?

•

Her şeyi bir arada ve birden yapamayacağınıza göre sizin alanınız ne
olacak? Hangi ürün/hizmet, hangi müşteriler içindir?
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•

Tüm müşterilere bir anda ulaşamayacağınıza göre ilk kimlerden
başlayacaksınız? Sonrasında nasıl bir yol izleyeceksiniz?

•

Müşterileriniz sizden ne duyacaklar? Vereceğiniz mesaj hedef pazarda
nasıl algılanacak? Müşteriniz olma isteği uyandıracak mı?

•

Müşterilerinize ne fayda sunacaksınız? Hayatlarında neyi güzelleştirecek,
kolaylaştıracaksınız?

•

Hedef pazarınız ve mevcut ürünleriniz ile mevsimsellik olur mu?
Mevsimselliğin etkilerinden kurtulmak için ne yapacaksınız?

•

Hedef pazarınızı genişletmek ve/veya yurtdışına açılmak (ihracat), ürün
gamınızı genişletmek ve mevcut pazarlarınıza ek ürünler satmak için ne
tür aksiyonlar alacaksınız?

Müşteri Profili
Kişi ya da kurum olsun, müşteriniz ürün için ödeme yapandır ve bunu yapması için
ikna edilmesi gerekir. Kurumlara yapılan satışlarda çoğu zaman, alıma karar veren
kişi ile ürünün kullanıcısı farklı olabilmektedir. Bu gibi durumlarda her iki tarafa da
ulaşmak ve cazip olmak durumundasınız.
Hedef müşterileriniz bireyler mi yoksa kurumlar mıdır? Müşterilerinizin yapısına
göre iş yapış şeklinizi belirlemeniz gerekecektir. Firmalara satış yaparken aynı
kişiler ile uzun soluklu ilişki yürütürken, bireylere yapılan satışta sürekli değişebilen
müşteri yapınız olacaktır. Müşterilerinizin beklentisi ürün ve iletişim şeklinizi de
belirleyecektir.
Bireylere Satış Yaparken…
Cinsiyet, yaş, sosyal statü, bilgi seviyesi, meslek, gelir seviyesi, din, yaşam tarzı,
kişilik, satın alma alışkanlıkları ve demografik özellikler gibi dikkat çekici belirgin
diğer değişkenler nelerdir?
Kurumlara (Şirketlere) Satış Yaparken…
Hedeflediğiniz kurumların sektörleri, satış rakamlarının seviyeleri ve diğer belirleyici
özellikleri nelerdir?
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•

Hedef müşterileriniz nerede yerleşiktir?

•

Pazarınızda kaç adet müşteri vardır?

•

Pazarınızda her yıl kaç birimlik satış gerçekleşmektedir? Bunun TL
karşılığı nedir?

Hedef Pazar ve Rekabet Çalışması
Hedef kitlenizin dinamiklerine ne kadar hakim olursanız çözümleriniz o kadar
tamamlayıcı olacaktır. Hedef kitlenizi tanımlamak için aşağıdaki çalışmayı
yapabilirsiniz:

İş fikriniz nedir?

Hedef müşterileriniz kimlerdir?

Pazarda benzer çözümler var mıdır?

Hedef müşterilerinizin günlük
alışkanlıkları nelerdir?

Hedef müşterileriniz eğlence, eğitim,
alışveriş amaçlı nerelere giderler?

Hedef müşterileriniz interneti alışveriş
amaçlı ne kadar kullanırlar?

Hedef müşterileriniz ne tür dergi,
gazete okurlar ve internet sitelerini
takip ederler?

Hedef müşterileriniz hangi radyo
kanallarını dinler ve televizyon
kanallarını izlerler?

Hedef müşterileriniz bu ürün için
hangi fiyatı ödemeye razıdır?

Müşterileriniz bu fiyat ile neleri
beklemektedir?

Hedef müşterilerinizi etkileyen
faktörler nelerdir? (Hız, kolaylık vb.)

Hedef müşterilerinizin beklediği satış
sonrası hizmetler nelerdir?
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Rekabet Analizi	
Rakipleriniz nerede
yerleşiktir?
Rakiplerinizin yıllık satış
rakamları nedir?
Rakiplerinizin ana yöneticileri ve yönetim
kurulları kimlerden oluşmaktadır?
Rakiplerinizin farklı firmalar ile
ortaklıkları var mıdır?
Rakiplerinizin güçlü alanları nelerdir?
Rakiplerinizin zayıf oldukları alanlar
nelerdir?
Rakiplerinizin ürün gamı nelerden
oluşmaktadır?
Rakiplerinizin fiyat yapıları nedir?
Rakiplerinizin pazarlama faaliyetleri
nelerdir?
Rakiplerinizin ürünlerinin tedarik
kaynakları nelerdir?
Rakiplerinizin satış tarafında güçlü ve
zayıf oldukları yanlar nelerdir?
Rakibiniz olan firmalar büyüyor mu
yoksa küçülüyor mu?
Başarı hikayeleri nelerdir? Hangi
yönleriyle başarılı olmuşlardır?
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Rakip A

Rakip b

Rakip c

Pazarlama Planı Kontrol Listesi
Ürününüzün pazarlama kampanyası öncesinde, işiniz ve ürün/hizmetiniz ile
ilgili aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplar, pazarlama planınız için yönlendirici
olacaktır. Pazarınızı analiz ettiniz mi?

Ürün/hizmetinizin hangi özellikleri hangi müşteri grupları için cazip olacaktır?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Müşterilerinizi gruplandırıyor musunuz? Gruplar arasında nasıl farklılaşmalısınız?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pazarlama için kullandığınız mesajda, ürün/hizmetin müşterinize nasıl fayda
sağlayacağı belirtilmiş mi?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiyatlama politikanız, iskonto oranlarınız ve kimlere ne tür iskonto uygulayacağınız
belli mi?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Satış tahminleriniz hazır mı?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kampanya yapmayı planlıyor musunuz?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pazarlama araçlarınız müşterinin almasını sağlayacak ek özellik ya da hizmetlerinizi
vurguluyor mu?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pazara sunduğunuz ürünün kullanım talimatları hazırlandı mı? Ne tür garanti
veriyorsunuz?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hizmetlerinizin içinde satış sonrası desteğe yönelik neler var?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paketlemeniz hedef pazar için cazip mi?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ürünün patentini aldınız mı?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ürünün dağıtımı nasıl yapılacak?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Müşterilerin bilgilerini veritabanında tutmak ve müşterileri
gruplandırmak, doğru müşteri doğru ürün eşleştirmesine
yardımcı olur.
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Reklam ve Tanıtım Faaliyetleri
Peki hangi ortamdan müşterilerinize sesinizi duyuracaksınız?
Reklam ve Tanıtım Faaliyetleri Nelerdir?
Ürün veya hizmetlerinize talep oluşturabilmek için, reklam ve pazarlama
etkinliklerine ağırlık vererek satışları artırabilirsiniz.
Reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında; çeşitli iletişim araçlarını kullanarak,
hedef kitlenize uygun ve etkin mesajlarla kendinizi tanıtmanız ve pazarlamanız,
ayrıca yeni pazarlar yaratmanız mümkündür.
Bunun için reklam ajansları ile çalışabilirsiniz. Reklam ajanslarından alabileceğiniz
hizmetlerden bazıları:
•

Ürün/hizmet ve sizin yaklaşımınız ile uyumlu kurumsal bir kimlik
belirlenmesi,

•

Web sitesi, kurumsal e-posta adreslerinin alınması,

•

Logo, antetli kağıt, kartvizit tasarımı,

•

İlan, reklam, broşür/katalog, duyuru tasarımı ve bunların müşterilere
ulaştırılmasıdır.

Bunlar gibi ofis içi ve dışında kullanılabilecek, kimliğinizle ilgili dışarıya fikir veren,
satışları artıran ve ürün/hizmetleri en cazip özellikleri ile anlatan çalışmalardan
yararlanabilirsiniz.
Reklamın müşterinize ulaşma şekli;
•

Geleneksel anlamda TV,

•

Radyo, basın,

•

Cadde ve sokaklardaki reklam panoları,

•

Broşür veya katalog,

•

İnternet ve sosyal medya gibi elektronik ortamlar olabilir.
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Reklam harcamaları, firmaların bir kısmı tarafından gereksiz
harcamalar olarak görülebilmektedir. Zira bu kadar hızlı değişimden
geçen dünyada artık müşteriler cep telefonlarına giden SMS’ler,
ekranlarına düşen e-postalar ile satın alma kararı verirken, müşterinin
aklına düşmeyi başarmak satışa giden yolda yarışa önde başlamanızı
sağlayacaktır.
Reklam Faaliyetleri ile Hedeflenenler:
•

KOBİ’ler için genellikle ürün/hizmetleri ile ilgili bilgilendirme yapmak,

•

Üretilen mal/hizmet hakkında hedef kitlenin bilgilendirilmesi suretiyle
talep yaratmaktır.

Reklam Çalışmaları Planlanırken:
Aşağıdaki sorulara vereceğiniz yanıtlar, reklam faaliyetlerini planlamanıza ve
yapacağınız reklamın amacına ulaşmasına yardımcı olacaktır:
•

Kimler ve hangi bölge hedefleniyor?

•

Neyin reklamını yapmayı hedefliyorsunuz? Kurumun, ürünün, dönemsel
bir uygulamanın reklamı gibi...

•

Reklamın başarı kriteri nedir?

•

Reklamın süresi için ne hedefleniyor?

•

Hedef müşterilerinizin aklına girmek için mi yoksa hemen satın
almalarını sağlamak için mi reklam yapacaksınız?

Müşteri Şikayetleri:
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•

Mutlu müşterilerin her zaman yeni müşteriler kazandıracağı gerçeğinden
hareketle, tüm müşterilerin mutlu ayrılmasını sağladığınızdan emin
olmalısınız.

•

Müşteri şikayetini bir ödül gibi görüp, gelen şikayetleri gelişiminiz için
kullanmalısınız.

•

Sonuçtan ziyade nedenlere konsantre olmalısınız.

•

Nedenleri çözdükten sonra, benzer şikayet ya da mutsuzluğun
tekrarlanmayacağından emin olabilirsiniz.

Finansal Fizibilitenin Hazırlanması
Yapmayı düşündüğünüz yatırım ile ilgili finansal fizibilite yaparak yatırım sürecinin
ve sonrasının şirkete etkilerini öngörebilirsiniz.

a) Neden Fizibilite Yapmalısınız?
•

Planladığınız yatırımla ilgili artıları ve eksileri öğrenirsiniz.

•

Yatırımın kendini geri ödeyip ödemediğini veya kaç yılda geri ödeyeceğini
tahmin edebilirsiniz.

•

Yatırımla ilgili yapmanız gereken teknik, operasyonel, finansal, hukuki
tüm harcamaları bir bütün olarak görebilirsiniz.

Fizibilite, bankalardan kredi talep ederken, şirketinizin gelecekte ulaşmasını
hedeflediğiniz noktayı göstermesi açısından da önemlidir. Çünkü bankalar kredi
verirken öncelikle mevcut mali yapınızı inceler ve ona göre hareket ederler. Bununla
birlikte, alınan kredinin geri ödenmesi, faaliyetlerinizin sağlıklı bir şekilde devam
etmesine bağlıdır. Bu nedenle geleceğe dönük hedefleriniz ve planlarınız da
bankaların karar vermesi açısından önemlidir.

b) Fizibiliteyi Ne Zaman Yapmalısınız?
•

İşe başlamadan önce. Yani henüz fikir veya proje aşamasındayken,

•

Devam eden işinizin nasıl gittiğini, mevcut durumunu ortaya koymak
için,

•

Devam eden işinizin geleceğine yönelik bir tahmin yapmak için fizibilite
yapılabillir.

İşe başlarken yapılması gereken teknik, operasyonel, hukuki konularla ilgili detaylı
bilgiler kitapçığın diğer kısımlarında yer aldığı için biz burada sadece finansal
fizibilitenin üstünde duracağız.
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c) Finansal Fizibilite Ne İşe Yarar?
Finansal fizibilite yatırımın ne kadarlık kısmının özkaynakla yani kendi paranızla,
ne kadarlık kısmının yabancı kaynakla yani banka kredisi, leasing, aile üyelerinden
alınan borç ile finanse edileceğini görmenizi sağlar.
Ayrıca, harcama kalemlerinin neler olduğunu, kaynakların harcamaları karşılamaya
yetip yetmeyeceğini ve yetmiyorsa işletme sermayesi amaçlı ne kadar ilave kaynağa
ihtiyacınız olacağını tespit etmenizi sağlar.
İşe başlarken, kendi özkaynağınızı mı kullanmalısınız yoksa yabancı kaynak
kullanmayı mı tercih etmelisiniz? Bu konuda karar vermeden önce, öncelikle
elinizdeki öz kaynağın işe başlamak için yeterli olup olmadığına bakmanız gerekir.
Özkaynağım İşe Başlamak İçin Yeterli
•
•

Özkaynağım işe başlamak için yeterli ama işe başladıktan sonra oluşacak
günlük ihtiyaçlarımı nasıl finanse edeceğim?
Şirketimin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için bankadan kredi mi almalıyım?

•

Vadeli mal alıp, peşin satarak kendime kaynak yaratabilir miyim?

•

Bunu yapmam zor görünüyorsa, acaba işe başlarken elimdeki özkaynağın bir
kısmını, daha sonraki olası ihtiyaçlarım için ayırmalı mıyım?

Özkaynağım İşe Başlamak İçin Yetersiz
•
•
•
•
•
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Bu durumda yabancı kaynak bulmalıyım!
Yabancı kaynağı nereden bulabilirim?
Aile ve arkadaşlar
Diğer (KOSGEB, TUBITAK, KGF vb.)
Bulduğum yabancı kaynağın bana maliyeti nedir?

Bankadan kredi kullanırsanız faiz
oluşur. Kendi özkaynağınız için faiz
ödemezsiniz ama özkaynağınızı işe
yatırmakla alternatif bir gelirden
vazgeçmiş olursunuz. Örneğin,
özkaynağınızla hisse senedi veya
yatırım fonu alsanız veya vadeli
mevduat yapsanız para kazanırsınız
ama bunlardan vazgeçip elinizdeki
parayı işinize yatırıyorsunuz.

Bankadan kredi kullanırsanız,
banka bu kredi için teminat
isteyecektir. Teminat verebilecek
durumda mısınız? Veya elinizdeki
nakdi teminat gösterip kredi almak
daha mı uygun olur?

Özkaynak mı?
Yabancı Kaynak mı?
Aile üyelerinden veya
tanıdıklardan borç alırsanız geri
ödeme süreciniz daha rahat
olabilir ama bu kişiler borç
verdiklerinden, bir süre sonra
işinize müdahale etmeye de
başlayabilirler.

Bankadan aldığınız krediyi
belirli bir sürede geri ödemek
durumunda olduğunuz için,
bu durum daha disiplinli
olmanızı sağlar.

MİNİ BİLGİ
Fizibiliteyi hazırlarken, gelir ve giderinizin tamamının Türk Lirası olup
olmadığı da önemlidir. Eğer Dolar, Euro ve benzeri başka bir döviz cinsinden
geliriniz veya gideriniz varsa, kur veya parite riskinizin olup olmadığına da
bakmanız gerekir. Bu konuda detaylı bilgi için “Finansal Risklerin Yönetimi”
kısmına bakınız.
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d) Girişim Maliyeti Nasıl Hesaplanır?
1. İŞE Başlangıç Masrafları
Şirket kuruluşu

.................... TL

Muhasebeci

.................... TL

İşyeri ve dekorasyon vb. masraflar

.................... TL

Lisans ve izinlerle ilgili maliyetler

.................... TL

Logo ve tasarım maliyetleri

.................... TL

Pazarlama ve satış materyalleri

.................... TL

İlk ayın kirası ve sermaye blokaj bedeli

.................... TL

Sigorta

.................... TL

Diğer giderler

.................... TL

TOPLAM

.................... TL

2. İŞE Başlamak için varlık alımı gerekiyorsa
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Gayri menkul bedeli

.................... TL

Mobilya ve tefrişat

.................... TL

Ekipman ve makineler

.................... TL

Nakil vasıtaları

.................... TL

Envanter

.................... TL

Tedarikler

.................... TL

Diğer giderler

.................... TL

TOPLAM

.................... TL

3. Aylık sabit harcamaların hesaplaması
Kiralar

.................... TL

Fatura ödemeleri

.................... TL

Maaş ödemeleri

.................... TL

Ortağın harcamaları

.................... TL

Tedarikler

.................... TL

Sigorta

.................... TL

Ulaşım masrafları

.................... TL

Nakliyat

.................... TL

Yasal ve mali yükümlülükler

.................... TL

Reklam ve pazarlama giderleri

.................... TL

Envanter

.................... TL

Vergiler

.................... TL

Kredi geri ödemeleri

.................... TL

İşletme sermayesi

.................... TL

Diğer giderler

.................... TL

TOPLAM

.................... TL

Madde 3’teki toplamı 6 ile çarpın. Bu, 6 ay için size gerekecek nakti belirleyecektir.
Bu hesaplamayı Madde 1 ve 2’deki toplamlara ekleyin. Böylece işe başlamak ve ilk
6 ayı geçirmek üzere planlamayı yapmış olacaksınız. İşinize başlamadan önce bu
tutarı banka hesabınızda hazır bulundurmanızda fayda vardır.
Aylık Satışların Hesaplanması
Yukarıda işe başlamak için gereken tutarı hesapladık, şimdi ise zarar etmemek için
başa baş noktanızın aylık ne kadarlık satış olması gerektiğini hesaplıyor olmalısınız.
Faaliyete başladıktan sonra satışların hedeflenen başa baş noktasına erişmesi
zaman alabilir, bu nedenle işe başlamadan evvel yaptığınız hesaplamalarda
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hedeflenen satış düzeyine 6 ay gibi bir faaliyet süresi içinde ulaşacağınız
varsayımından hareket etmelisiniz. Satış beklentilerini faaliyet konunuzun
gerektirdiği mevsimsel etkileri de göz önüne alarak hazırlamalısınız.

Sabit ve değişken harcamaların toplamını karşılayabilmek
için, ne kadar gelir elde etmeniz gerektiği başa baş
noktasını gösterir.

e) Başlangıç Finansmanı Neler Olabilir?
Kendi birikimleriniz
Bireysel finansman kredileri: Evinizin ipoteği karşılığında kullanılabilen banka kredisi.
Kredi kartları: Girişimcilerin yarısından fazlası kuruluş masraflarını kredi kartı
kullanarak gerçekleştirmektedir. Genellikle ellerinde olan kredi kartını kullanıyor
ve taksitli ödeme yapabiliyorlar. Yeni Türk Ticaret Kanunu değişikliklerinde
sermaye şirketlerinin harcamalarının şahsi kartlar yerine şirket kartları ile yapılması
gerektiği unutulmamalıdır. Kredi kartları hesapsızca kullanılmamalı, geri ödeme
dönemlerindeki nakit girişleri iyi hesaplanmalıdır. Aksi takdirde şirketler henüz
kuruluş aşamasındayken yüksek maliyetli finansman ile başa çıkamayabilir.
Bunun için size bazı ipuçları sunuyoruz: Her zaman minimum ödeme tutarı
üzerinde bir ödeme yapın, ödeme güçlüğü yaratan birikmiş kredi kartı borcunuzu
daha uygun maliyetli farklı bir kredi türüne çevirin. Örnek: esnaf destek ya da farklı
sektöre yönelik krediler.
Aile veya dost çevrenizden sağlayacağınız fonlar: Size, vizyonunuza, yeni
girişiminize inanan aile veya dost çevrenizin sağlayacağı destek, faiz yükünü
hafifletmek için yeni iş kuranların sıklıkla kullandığı bir yoldur.
Bankalar ve Diğer Finans Kurumları
Birçok finansal kurum için yeni kurulan bir şirkete kredi vermek riskli olarak
değerlendirilir. Konut veya taşıt kredilerinin yapısı gereği doğal teminatları
mevcuttur. Halen faaliyette olan şirketleri kredi açısından değerlendirirken bankalar
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geçmiş performansı değerlendirirler. Oysa yeni iş kurarken bunlar mevcut değildir.
Geleneksel kredi değerlendirme yöntemleri ile değerlendirme yapmak mümkün
değildir. Ülkemizde garantör sistemlerinin yaygınlaşması ile yeni iş kuranlar için
finansman kaynaklarına erişim kolaylaşacaktır.

MİNİ BİLGİ
Yeni işini kurmuş olan KOBİ’lerin yatırım ve sermaye ihtiyacına yönelik her
tür finansman ihtiyacı için belirtilen özellikler çerçevesinde Avrupa Yatırım
Fonu desteği ile 50.000 TL’ye kadar İşimi Kuruyorum Kredisi ile finansman
imkanı sağlanmaktadır. Detaylı bilgi için:
http://www.garanti.com.tr/kobi

Hukuki Sorumluluklar
Yeni bir işe başlarken, kuracağınız şirketin niteliğini doğru belirlemeniz önemlidir.
Çünkü her şirket türünün artıları ve eksileri vardır.
Şahıs şirketleri, şirket ortaklarının,
şirketin borçlarından dolayı üçüncü
kişilere karşı sınırsız olarak sorumlu
oldukları şirketlerdir. Sermaye
şirketlerinde ise şirket ortaklarının,
şirketin borçlarından dolayı üçüncü
kişilere karşı olan sorumlulukları şirkete
koydukları sermayeyle sınırlıdır.
a) Tek Kişi İşletmeleri (Şahıs Firmaları)
• Gerçek kişiler tarafından kurulmuş olan işletmelerdir.
•

Herhangi bir sermaye zorunluluğu veya ticaret siciline kayıt zorunluluğu
yoktur.

•

Bu tür işletmeler esnaf olarak faaliyet gösterebilecekleri gibi her türlü
ticaret, üretim, ihracat ithalat yapabilirler. Esnaf odalarına ve ticaret
odalarına kayıt yaptırabilirler.

•

Kurulması ve kapanması en kolay olan firma şeklidir.

•

Sermaye şirketlerinden daha fazla vergi yüküne sahiptir.
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b) Şirketler
Adi Şirket
İki veya daha fazla kişinin ortak bir amacı gerçekleştirmek için mal ve emeklerini
ortaya koyarak oluşturdukları şirket türüdür. Adi şirket sahibinden ayrı bir varlığı
olmayan şirketlerdir. En basit şirket modelidir. Borçlar Kanununa tabi olan adi
şirketlerin tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Bu nedenle kendilerine ait mal varlıkları
üzerinde ortaklarının müşterek mülkiyeti vardır. Şirketle ve şirketin mal varlığı ile
ilgili hukuki eylem ve işlemlerde tüm ortaklar birlikte hareket etmek zorundadırlar.
Ticaret Şirketleri
1) Şahıs Şirketleri
a) Kollektif Şirket:
•

İki veya daha fazla gerçek kişi tarafından kurulur.

•

Asgari sermaye zorunluluğu yoktur.

•

Ticaret siciline kayıt zorunluluğu vardır.

b) Komandit Şirket:
Çok sık karşılaşılan bir şirket türü değildir. Bu nedenle bu kitapçıkta komandit
şirketle ilgili konulara değinmeyeceğiz.
2) Sermaye Şirketleri
a) Limited Şirket:
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•

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni TTK’nın ardından tek
ortaklı limited şirket kurulması mümkün olmuştur.

•

Ticaret siciline kayıt zorunluluğu vardır.

•

Minimum 10.000 TL sermaye ile kurulma zorunluluğu vardır. Tamamı
kuruluş aşamasında ve tek seferde ödenir.

b) Anonim Şirket:
Ülkemizdeki KOBİ’lerin çok az bir kısmı A.Ş. statüsünde olduğundan biz burada
A.Ş.’lerle ilgili düzenlemelere değinmeyeceğiz.

Şahıs Şirketi

Sermaye Şirketi
Yeni TTK ile yeni sorumluluklar geldi

Kurmak kolaydır
Gelir vergisi (GV) öder

Kuruluş aşaması daha zordur

GV oranları %15-35 arasında değişir

Kurumlar vergisi öder
Kurumlar vergisi oranı %20’ dir

Yukarıdaki şirket yapılarından hangisinin sizin için doğru ve yeterli olduğuna karar
verdikten sonra şirket kuruluşuyla ilgili işlemlere başlamanız gerekir.

c) Şirketinizi Kurarken….
İster şahıs şirketi olsun ister sermaye şirketi, her şirketin kuruluşu esnasında
gerçekleştirmesi gereken resmi ve hukuki birtakım işlemler vardır.
Bu tür işlemleri kendiniz halledebileceğiniz gibi, bir mali müşavir vasıtasıyla da
gerçekleştirebilirsiniz.
Bu süreci işinin ehli bir mali müşavir ile yürütmek size zaman kazandıracağı gibi
olası sorunların da önüne geçmenizi sağlayacaktır.

MİNİ BİLGİ
Karar aşamasında bir mali müşavire danışmak faydalı olabilir!
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Bu işlemler şunlardır:
• Şirket kuruluş sözleşmesinin hazırlatılması ve noterden onaylatılması,
•

İlgili ticaret veya esnaf odasına kayıt yaptırılması,

•

Su, elektrik, enerji kullanımına ilişkin başvuruların yapılması,

•

Çalışma izinlerinin ve çalışma ruhsatının alınması,

•

Vergi numarasının alınması,

•

Çalışanların sosyal güvenlik kurumuna bildirilmesi.

Yeni şirket kuruluşlarına ilişkin başvurular bir süredir
MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden
gerçekleştirilmektedir. Bunun için www.icticaret.gov.tr
adresine girip buradan MERSİS Şirket İşlemleri Portalı’na
bağlanarak şirket kuruluşuna ilişkin başvurunuzu
yapabilirsiniz.

MİNİ BİLGİ
Şirket kuruluşuna ilişkin sözleşme hazırlarken mali müşavirinizden veya bir
avukattan yardım almak işlerin sağlıklı yürümesini sağlayacaktır.
Şirket kuruluşuna ilişkin maliyet unsurlarına “Finansal Fizibilitenin
Hazırlanması” bölümünde detaylı bir şekilde yer verilmiştir.
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d) Sicil Kaydı
Tek Kişi İşletmelerin Sicil Kaydı
Tek Kişi İşletmelerin (şahıs firmaları) esnaf olarak faaliyet gösterenleri, (örneğin
kuaför, cilt bakımı, saç tasarımı, kıraathane işletmeciliği vb) esnaf siciline ve ilgili
esnaf odasına kayıt yaptırmalıdır. Ticaret, ithalat, ihracat, üretimle iştigal edenlerin
ticaret odalarına kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Esnaf kimdir?
•

Gezici veya sabit bir mekanda faaliyet gösteren

•

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde belirlenen esnaf ve sanatkâr
meslek kollarına dahil olan

•

Ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedensel çalışmasına
dayandıran

•

Kazancı, tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan

•

Basit usulde vergilendirilen

•

İşletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile

•

Vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseler esnaftır.

Esnaf odasına kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:
•

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde
bulunmakla beraber Türkiye’de sanat ve ticaret yapıyor olmak

•

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak

•

Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak

•

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak

MİNİ BİLGİ
Tek kişi işletmelerin ilgili esnaf odası, vergi dairesi, belediye vb kuruluşlara
kayıt yaptırmak amacıyla başvuru sırasında istenen evraklara
http:// www.tesk.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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MİNİ BİLGİ
Tek kişi işletmelerin kuruluşlarında firma sermayesi en az 100 TL olarak
belirtilmelidir. 5000 TL üzeri sermaye beyan edilmesi durumunda ise belirtilen
rakamı karşılayacak mal varlığına sahip olunduğunun belgelenmesi gerekir
(banka hesap bildirimi, araç ruhsatı, tapu gibi).

Limited ve Kollektif Şirketlerde Sicil Kaydı
Ana sözleşmeler notere tasdik ettirildikten sonra, tasdik tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde, şirketin ilgili Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirilmesi gerekmektedir.
Hem limited hem de kollektif şirketlerin ticaret siciline kaydı esnasında istenen
belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar, ticaret odalarının internet sitelerinde
yayımlanmaktadır.
MİNİ BİLGİ
Ülkemizdeki tüm ticaret odalarının listesine http://www.tobb.org.tr‘den
ulaşabilirsiniz.
e) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İşlemleri
Kurmaya çalıştığınız işyerinde kendiniz dışında başka
personel de çalışacaksa, bu kişileri Sosyal Güvenlik
Kurumu’na bildirmeniz gerekir. Bunun için en
geç sigortalı çalıştırmaya başladığınız tarihte, işyeri
bildirgesini düzenleyerek internet ortamında Sosyal
Güvenlik Kurumu’na göndermeniz zorunludur.
İşyeri bildirgesi ile birlikte SGK’ya verilmesi gereken belgelerin ise bir ay içinde
elden veya posta yoluyla SGK’ya teslimi gerekir. Bu belgeler; işyerinin adresini
gösteren yerleşim belgesi ve imza sirküleridir.
Yukarıdaki belgelerin dışında işin ve şirketin türüne bağlı olarak SGK tarafından
talep edilen başka belgeler de söz konusudur. Bazı belgelerin zamanında veya hiç
ibraz edilmemesi durumunda para cezası söz konusu olabilecektir. Bu belgeler için
mali müşavirle görüşmek faydalı olacaktır.
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İşyeri bildirgesinin zamanında veya hiç verilmemesi
halinde para cezası söz konusudur.

f) Şirket Kurulduktan Sonra Düzenli Olarak Yerine Getirilmesi Gereken
Yasal Yükümlülükler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İşlemleri
Aylık prim ve hizmet belgesinin takip eden ayın 23’üne kadar SGK’ya verilmesi,
SGK primlerinin takip eden ayın son gününe kadar yatırılması gerekir. (Örneğin
1-30 Kasım tarihi için, 23 Aralık’a kadar aylık prim ve hizmet belgesinin SGK’ya
verilmesi, en geç 31 Aralık’a kadar da SGK priminin yatırılması gerekir.)
Yanınızda çalıştırdığınız kişinin işten ayrılması halinde, işten ayrılma tarihini, sigortalı
işten ayrılış bildirgesi ile 10 gün içinde internet ortamında SGK’ya bildirmeniz
gerekir.
MİNİ BİLGİ
SGK’ya verilmesi gereken belge örneklerine www.sgk.gov.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.

Vergi Ödemeleri
Vergi beyannamelerinin hangi tarihe kadar verilmesi gerektiğini ve verilen
beyannamelere ilişkin vergilerin hangi tarihe kadar ödenmesi gerektiğini gösteren
tablo ‘Ekler’ kısmında yer almaktadır.
Diğer Ödemeler
Yukarıda bahsedilen ödemeler yasal olarak devlete yapılması gereken ödemelerdir.
Bunların dışında mali müşavir, muhasebeci, avukat gibi hizmet aldığınız yerlere
yapılması gereken ödemeler ile elektrik, su, telefon, internet gibi ödemeler de
unutulmamalıdır.
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Vergi beyannamelerinin verilmesi, SGK ve İŞKUR bildirimlerinin
yapılması, düzenli olarak tutulması gereken defterlerin noter
onaylarının alınması gibi işlemler mali müşavir tarafından yapılması
gereken işlerdir. Bununla birlikte basiretli bir tüccar olarak sizin de,
bu işlerin yapılabilmesi için mali müşavirinize verilmesi gereken bilgi
ve belgeleri zamanında ve doğru olarak temin etmeniz gerekir.
Bu konuda dikkat etmeniz gereken diğer hususlar ise bu kitapçığın
Muhasebe Yönetimi ve Mali Müşavir İlişkileri kısmında detaylı olarak
anlatılmıştır.

g) Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile Gelen Yenilikler
Yeni Türk Ticaret Kanunu özellikle sermaye şirketleri açısından ciddi yenilikler
getirmektedir. Yeni TTK 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni kanunla
gelen yeniliklerden bazıları şöyledir:
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•

Tek ortaklı Anonim Şirket ve Limited
Şirket kurmak mümkün olacaktır.

•

Anonim ve Limited şirketlerde
Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenecek olan Kamu Yararını
İlgilendiren Kuruluşlarda bağımsız
denetim uygulamasına geçilecektir.

•

Elektronik ortamda bilgi alış verişi, fatura
düzenleme vs. gibi konularda yenilikler
getirilmiştir.

•

Ortaklar şirketten borçlanabilmektedirler.

•

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Bakanlar Kurulu Karar ile belirlenecek
olan Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların web sitesinin (internet
sitesi) bulunması ve bu sitede yeni TTK’nın öngördüğü bilgi ve belgelerin
bulundurulması zorunlu olacaktır. Bu bilgi ve belgelerin sitede ne kadar
sürelerde bulundurulacağı da yine TTK’da açıkça belirtilmiştir.

Tüm bu yenilikler ilgili şirketlere internet sitesinin düzenli yönetilmesi
sorumluluğunu getirmektedir. Şirketler internet sitesinde ilgili Bakanlıklarca
belirlenecek konularda bilgiler bulunduracaklardır.

İş Ortaklarınızı Nasıl Seçmelisiniz?
Ortak olmayı planladığınız kişi; yeni tanıştığınız biri,
çok yakından tanıdığınız bir arkadaşınız, akrabanız,
eşiniz, mevcut müşterileriniz, tedarikçiniz, melek
yatırımcı olabileceği gibi bayilik sistemi (franchise) ya
da girişim sermayesi ile olabilir. Bu ortaklık;
•

Mevcut işinize bir ortak almak,

•

Başka birisinin mevcut işine ortak olmak
veya

•

Mevcut işinizi devam ettirirken, başka
birisiyle ortak şekilde yeni bir iş kurmak
şeklinde olabilir.

Bireysel Katılım Sermayesi – İş Melekleri/Melek
Yatırımcılar
Yeni tasarı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından lisanslı Bireysel Katılım yatırımcılarının,
ortaklık sözleşmesi ile finansmana ulaşımda sıkıntı çeken girişimcilere Bireysel
Katılım Sermayesi sağlayarak, Girişimci Şirket (A.Ş.) kurulumu söz konusu
olması planlanmaktadır. Sağlanacak devlet desteği ile bireysel katılım sermayesi
yatırımlarının cazip hale getirilmesi planlanmaktadır.
Girişim Sermayesi
Genel olarak; dinamik, yaratıcı ancak finansal gücü yeterli olmayan girişimcilerin
geniş kapsamlı yatırım fikirlerinin, şirketleşmiş yatırımcılar tarafından finanse
edilerek gerçekleştirilmesine olanak tanıyan bir sermaye biçimidir.
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Bayilik Sistemi (Franchise) yapısı altında şirket kuranlara öneriler:
Bir markanın bayisi olmanın bazı avantajları ve dezavantajları vardır.
Avantajlarından başlamak gerekirse; denenmiş bir ürün veya hizmeti satıyor
olursunuz. Ana şirketten ve diğer bayilerden eğitim ve deneyim açısından yardım
alırsınız. Çoğu zaman reklam ve pazarlama desteği de ana şirket tarafından
verilmektedir.
Dezavantajlarına gelirsek; bayilik için bir bedel ödemeniz gerekir. Ana şirketin
markasını, haklarını, sistemini ve uzmanlığını kullanmanın bir bedeli vardır.
Bayi sözleşmenizin içeriğinde uymak zorunda olduğunuz sistem ve kurallar
tanımlanmıştır, bu kurallara uymak gerektiğinden şirket politikalarınızı dilediğinizce
değiştiremezsiniz.
MİNİ BİLGİ
Franchise sistemine dahil olarak, bir firmanın kullanma hakkı aldığınız marka
ve sistem için Franchisor’a (franchise veren şirket) yapacağınız ödeme, demirbaş
temini, dekorasyon ve diğer finansman ihtiyaçlarını için Franchise Giriş Bedeli
Kredisi Garanti’den. Franchise Giriş Bedeli Kredisi ile ilgili detaylı bilgilere
http://www.garanti.com.tr/kobi adresinden ulaşılabilirsiniz.
Bayi adaylarının sorması gereken sorular:
•

Yapılması gereken yatırımın tutarı ne kadar?

•

Royalty tutarı, yani aylık ciro üzerinden ana şirkete ödenecek tutar ne
kadar?

•

Ana şirket finansman desteği sağlıyor mu? Reklam için aylık olarak
ödenmesi gereken tutar var mı?

•

Ana şirket eğitim veya uzman desteği veriyor mu?

•

Ana şirket reklam desteği veriyor mu?

•

Anlaşma öncesi diğer bayilerle görüşme imkanı sağlanıyor mu?

Neden ortak olmak istiyorsunuz?
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•

Sermayeye mi ihtiyacınız var, bilgiye mi, teknolojiye mi, itibara mı, geniş
bir müşteri veya tedarikçi ağına mı yoksa başka bir şeye mi?

•

Bu ortaklık size neler kazandırır, neler kaybettirir?

•

Bu ortaklıkla kaybedecekleriniz neler olabilir?

•

Kazanacaklarınızı ve kaybedeceklerinizi bir teraziye koyduğunuzda hangi
taraf ağır basıyor?

Ortak olmayı planladığınız kişiyi tanıyor musunuz?
•

Ne kadar zamandır tanıyorsunuz?

•

Bu süre içinde sizi rahatsız eden, tasvip etmediğiniz davranışlarını
gördünüz mü?

•

Eğer yeni tanışıyorsanız hakkında detaylı bilgi alabileceğiniz ve bu
konuda güvenebileceğiniz kişiler var mı? Varsa bu kişilerin, potansiyel
ortağınız hakkındaki görüşleri neler? Bu kişiler potansiyel ortağınız
hakkında görüş verirken objektif mi davranıyorlar?

Ortak olmayı planladığınız kişinin piyasa itibarı nasıl?
•

Piyasada borcuna sadık, düzgün iş yapan, namuslu, basiretli bir kişi
olarak mı biliniyor yoksa tam tersi mi?

•

Eğer piyasadaki kişiler potansiyel ortağınız hakkında olumsuz bazı bilgiler
veriyorlarsa bu olumsuzluklara sizin bakış açınız nedir?

•

Bu olumsuzluklar sizin açınızdan göz ardı edilebilecek olumsuzluklar
mıdır yoksa önemli midir?

Ortak olmayı planladığınız kişinin nasıl bir aile hayatı var?
•

Ailevi değerleri sizin ailevi değerlerinizle örtüşüyor mu?

Ortak olmayı planladığınız kişi işin teknik taraflarını biliyor mu?
•

Biliyor ama siz bilmiyorsanız bu ileride sorun olur mu?

•

İşin teknik tarafını ortağınız bilmiyor ama siz biliyorsanız sorun olur mu?

•

Taraflardan birinin işle ilgili yeterince bilgi sahibi olmaması sorun 		
olur mu?

•

Olursa ne tür sorunlar olur? (Örneğin üretim tarafını siz bilmiyorsunuz
ama ortağınız biliyor. Ortağınız sizin bu eksikliğinizi kötüye kullanır mı?)
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•

İkinizin de bilgi eksiği varsa bu işin altından nasıl kalkarsınız?

•

Bilmediğiniz bir işte başarılı olma şansınız nedir?

%50-50 ortaklıkta anlaşmazlık halinde ne olacak?
•

Normal şartlar altında eğer ortada bir ortaklık varsa bunun resmi olarak
da kayda geçirilmesi önemlidir.

•

Sermaye dağılımının nasıl olacağı, nakdi mi yoksa ayni (mal) mi sermaye
konulacağı gibi konular netleştirilmelidir.

•

%50-50 ortaklıkta herhangi bir anlaşmazlık olduğu takdirde, nasıl
sonuca bağlanacağı da en baştan belirlenmelidir. Örneğin yeni bir iş
gündeme geldi, iyi de para kazandıracak gibi görünüyor ama ortaklardan
birisi bu işi yapmayı çok isterken, diğeri bu işe girmek istemiyor. Bu
durumda ne olacak?

Sadece sözlü yapılmış bir anlaşma ileride sorunlar yaratabilir; o
nedenle her şeyin kağıda dökülmesinde fayda olacaktır.

Ortak olmayı planladığınız kişinin risk bakış açısı nasıl?
•

Risk almayı seviyor mu?

•

Sizin risk bakış açınız nedir?

•

Hangi tür riskleri alırsınız, hangi tür riskleri almazsınız?

•

Sizin asla almayacağınız riskleri alabileceğini mi söylüyor?

Ortak olmayı planladığınız kişinin yatırım iştahı nasıl?
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•

Plansız programsız her işe atlıyor mu yoksa herhangi bir yatırım
konusunda karar vermeden önce detaylı inceliyor mu? (Burada bahsedilen
yatırım çok büyük bir harcamayı gerektirmek zorunda değildir.)

•

Yatırım yapmayı seviyorsa, kendi işiyle ilgili konularda mı yatırım yapmayı
seviyor yoksa bilmediği konulara da girmeye hevesli mi?

•

Eğer bilmediği konulara girmeye hevesliyse sizin bu konudaki
yaklaşımınız nedir?

Ortak olmayı planladığınız kişinin borçlanma anlayışı nasıl?
•

İlave kaynak gerektiği zaman kendi parasını
koymak yerine borçlanmayı mı tercih ediyor?

•

Borçlanma kararını almadan önce vade, faiz
oranı, teminat koşulu gibi detaylara bakıp mı
karar veriyor yoksa herhangi bir araştırma
yapmıyor mu?

•

Alınan borcun nasıl geri ödeneceğine bakıp,
bunu hesaplayıp ondan sonra mı borçlanıyor
yoksa “alalım, nasıl ödeyeceğimize bakarız” şeklinde bir yaklaşımı mı var?
(Plansız borçlanma bir KOBİ’yi kolaylıkla çok zor bir duruma düşürebilir.)

Bu ortaklıkta ortağınız da, siz de eşit risk mi taşıyorsunuz?
•

Ortağınız daha fazla risk taşıyorsa, neden?

•

Siz daha fazla risk taşıyorsanız, neden?

•

Taraflardan birinin daha yüksek risk taşımasının olumlu veya olumsuz
sonuçları nelerdir?

•

Daha fazla risk taşıyan taraf, daha az risk
taşıyan taraftan herhangi bir teminat vs.
istiyor mu?

•

Daha fazla risk taşıyan taraf, daha az risk
taşıyan taraftan herhangi bir teminat vs.
istemiyor olmakla birlikte şirkette daha
büyük hisseye sahip olmak istiyor mu?

•

Eğer taraflardan birisi daha büyük hisseye sahip olacaksa, bu küçük
hissedar için sorun teşkil eder mi?

Ortak olmayı planladığınız kişinin, ayrıca başka bir ticari faaliyeti var mı veya başka
bir yerde çalışıyor mu?
•

Devlet memuru, özel bir şirket çalışanı mı? Eğer böyleyse sizinle ortak iş
yapması mümkün mü? (Yasal olarak veya çalıştığı işyerinin kuralları gereği
herhangi bir ticari faaliyette bulunması yasak olabilir.)

•

Ayrı bir ticari faaliyeti varsa bu işin durumu nedir? İyi mi, kötü mü,
zorda mı?
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•

Diğer ticari faaliyetinin durumu sizin işinizi nasıl etkiler?

•

Diğer ticari faaliyeti, ortak yapmayı planladığınız işle örtüşüyor mu yoksa
tamamen alakasız işler mi?

•

Başkalarıyla ortak işi var mı?

•

Varsa o ortaklık nasıl gidiyor? Yeni kurulmuş bir ortaklık mı yoksa uzun
süredir devam mı ediyor?

•

Başkasıyla ortak işi varsa, öbür ortak nasıl birisi? Piyasada nasıl tanınıyor?
(İyi, kötü, dürüst.) Piyasada olumsuz istihbarata rastlanıyor mu?

•

Sizin ortak yapacağınız işten elde edilen kârın, ortağınızın diğer işine
aktarılması söz konusu olabilir mi?

•

Eğer ortak olmayı planladığınız kişinin diğer işinde mali sorunlar varsa,
sizinle yapılacak bir ortaklık, bu mali sorunları gidermek amacıyla
yapılıyor olabilir mi?

Yukarıda yazılanların dışında, işin niteliği, dünyanın ve ülkemizin ekonomik durumu,
sektör gibi etkenlere bağlı olarak sorulabilecek başka sorular da çıkacaktır. Önemli
olan, bir ortaklık kurmadan önce aklınızda cevaplanmamış soru kalmamasıdır.
Ortaklığın dışında, hali hazırda faaliyetine devam eden bir işletmeyi devren satın
almayı da isteyebilirsiniz. Örneğin bir Tekel bayiini, bir lokantayı, bir mobilya
mağazasını vs. devren satın almaya karar verebilirsiniz. Bu durumda;
• Satın almayı planladığınız işletmenin mali durumunu,
•

Mevcut sahibin işletmeyi neden devretmek istediğini,

•

İşletmenin geçmiş itibarının nasıl olduğunu ve benzeri pek çok soruyu
sormanız gerekir.

İşletmeyi satın almadan önce aklınızda cevaplanmamış soru kalmasın.
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Muhasebe Yönetimi ve Mali Müşavir İlişkileri
Muhasebe kayıtlarının düzgünlüğü ve raporlama, firmalar ile ilgili bilgilendirmeyi
ilk etapta yapan evraklar olmaları nedeniyle çok önemli konu başlıklarıdır. Bununla
beraber firmalar tarafından genellikle ihmal edilmektedir. Özellikle muhasebe
kayıtlarının düzgün tutulması, mümkünse aylık mizan, bilanço, gelir tablosu
hazırlanması ve bunların düzgün bir şekilde çalışılan bankalara raporlanması
firmanın kredibilitesi açısından çok önemlidir.

Bankalar, şeffaf olan ve iyi yönetildiklerine inandıkları firmalar ile kredi
ilişkisine girmeyi tercih ederler.

Mali Müşavirden Neler Beklenmelidir?
•

Şirketlerin yasal olarak tutması zorunlu olan vergi ve iş kanunları ile ilgili
defterlerin düzenli olarak tutulması ve noter tasdiklerinin yaptırılması.

•

Firmanın vergi beyan ve bildirimlerinin (KDV, Muhtasar, Geçici Vergi,
Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, BA/BS), SGK ve İŞKUR bildirimlerinin,
işçi giriş çıkış bildirimlerinin zamanında ve eksiksiz yapılması.

•

Vergi kanunlarında meydana gelen vergi avantajları ile mevzuatta yapılan
değişikliklerden firmaların bilgilendirilmesi.

•

Yıl sonu kurumlar vergisi ve gelir vergisi çalışmalarında firmaların
bilgilendirmek suretiyle beyannamelerin oluşturulması ve doğru vergi
tutarının hesaplanması.

•

Dönemsel olarak firmanın finansal durumu ile ilgili görüşmeler yapılması.

Bir şirketin sağlıklı bir şekilde faaliyetlerine devam edebilmesi açısından bu
maddeler son derece önemli olup mali müşavir seçiminde çok dikkatli olmak
gerekir. Zira her meslekte olduğu gibi sadece bir belgeye sahip olmak yeterli
değildir. Bu nedenle meslek mensubunun konusunda bilgili, tecrübeli ve ehliyetli
bir kişi olması, işini ciddiyetle takip etmesi, çağdaş uygulamalardan haberdar olması
ve onları kullanması, çalıştığı ofisin çağdaş bir donanıma ve bilgili, yetkin çalışana
sahip olması çok önemlidir. Bu yükümlülüklerin geç verilmesi, unutulması firmayı
çok büyük usulsüzlük ve idari para cezası ile karşı karşıya bırakır.
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Aşağıdaki bilgileri gözden geçirmekte fayda vardır:
•

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) veya Yeminli Mali
Müşavirlik (YMM) yapması için gerekli yetki belgelerine sahip mi?

•

Piyasa itibarı nasıl?

•

Ağırlıklı olarak hangi sektörlerdeki müşterilerle çalışıyor? Sizin
sektörünüzü tanıyor mu? (Farklı sektörlerde farklı vergi uygulamaları
söz konusu olabilmektedir. Seçeceğiniz mali müşavir belirli bir
sektörde uzmanlaşmışsa ve sizin sektörünüzü hiç tanımıyorsa sorun
yaşayabilirsiniz.)

•

Referans olarak verdiği şirketlerin kendisi ile ilgili görüşlerini öğrenebiliyor
musunuz?

•

Hangi muhasebe sistemlerine hakim?

•

Kayıtların güncel, doğru, kanun ve mevzuata uygun olarak tutulmasına
özen gösteriyor mu?

•

Hem şirketinizin hem de iş sahibi olarak sizin vergi planlamanız, iş
planınız, çevreyle iletişiminiz vb. konularda size destek verebilir mi?

•

Çalışma ortamını ziyaret ettiniz mi? Gerekli teknolojik ve insan kaynağına
sahip mi?

Uzmanlık gerektiren bir konu olan mali müşavirlik konusunda, danışılacak kişileri
şirket bünyesinde istihdam etmek ya da bu hizmetleri dışarıdan almak mümkündür.
Her iki durumun avantaj ya da dezavantajları olabilir. Örneğin,
•

Şirket bünyesinde çalıştıracağınız personel, yeterince bilgili değilse ya
da çağdaş uygulamalardan haberdar değilse, kayıtların tutulmasından
beyannamelerin verilmesine kadar vergiyle ilgili konularda sıkıntı
yaşanabilir. Buna karşılık tecrübeli ve donanımlı birisini şirket
bünyesinde istihdam etmenin maliyeti, özellikle ilk yıllarda bütçenizi
zorlayabilir.

MİNİ BİLGİ
Dikkat edilmesi gereken hususlar için ‘Ekler’ kısmına bakın.
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Mali müşavirlik hizmetinin dışarıdan alınması halinde bazı noktalara dikkat etmek
gerekecektir.
•

Seçeceğiniz mali müşavirin bilgi seviyesi şirketinizin büyüklüğüyle ya
da ilk 5 yıl içinde ulaşmayı hedeflediğiniz büyüklükle uyumlu olmalıdır.
Henüz yolun başındaki bir şirket için büyük bir müşavirlik şirketine
ihtiyaç duyulmayabilir ama şirketiniz büyüdükçe, çalıştığınız muhasebeci
size yeterli gelmemeye başlayabilir.

•

Dışarıdan hizmet almaya karar verdiğiniz şirketin yeterli sayıda personel
istihdam etmemesi ya da ağırlıklı olarak stajyer çalıştırması halinde,
istediğiniz nitelikte hizmeti alamayabilirsiniz.

•

Bu gibi firmalar birçok firmaya hizmet veriyor ve daha fazla vaka görüyor
olmaları itibarıyla, günceli yakalarlar ve bilgi birikimleri yüksek olur.

•

İlk etapta, maaşla çalışan bir mali müşavir yerine dışarıdan daha uygun
fiyatlı hizmet alınabilir.

Muhasebe konusunda çok iyi niyetli bir davranış, bilgi eksikliği
nedeniyle sizi ceza ödemek durumunda bırakabilir!

Alış ve satış faturalarında olması
gerekenler nelerdir?

Masraf belgeleriyle ilgili nelere
dikkat etmeliyim?

•
•
•

•
•
•

•

Tarih
İrsaliye tarihi ve numarası
Müşteri vergi dairesi vergi
numarası
Müşteri adresi

•

Tarih
Ünvanı
Alınan Mal/Hizmetin Birim ve
tutarı
Bedelin ne şekilde ödeneceği

Mali müşavirler, Meslek Yasası ve Yönetmeliği gereği mali müşavirlik ücreti
dışında mükelleflerinden vergi ve SGK ödemesi adı altında para almaları yasaktır.
Ödemelerinizi bizzat kendiniz ya da banka aracılığı ile yapmanız sizin yararınıza
olacaktır.
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Çalışan Seçimi ve Ekip Kurma
Birlikte çalışacağınız kişi ortağınız veya çalışanınız olabilir. Önemli olan bu kişileri
seçerken iyi düşünmek ve doğru karar vermektir.
Birlikte çalışacağınız kişi çalışanınız olacaksa, çalışan görev tanımının ne olacağı,
hangi işleri yapacağı, sizin üstünüzden hangi yükleri alacağı da önemlidir.
Çalışan Almaya Karar Vermeden Önce…
•

İhtiyacınızın ne olduğunu belirleyin.
(Hangi işler için kaç kişiye ihtiyaç var?
Çalışan tecrübeli mi olmalı tecrübesiz
mi?)

•

Bütçenizin ne kadar olduğunu belirleyin.
(Maaşın yanı sıra, vergi ve SSK gibi yasal
yükümlülükleri de hesaplayın. Ayrıca
yemek, yol, sağlık sigortası gibi yan haklar
verip vermeyeceğinize de karar verin.)

•

Alacağınız çalışana yaptıracağınız işleri
netleştirin.

•

Halihazırda kendi yaptığınız hangi işleri yeni çalışanınıza devredeceğinizi
tespit edin.

•

Alacağınız çalışan, sizin adınıza bazı kararları alacak mı yoksa sadece
şirketin günlük hayatını devam ettirmesi için gerekli temel işleri mi
yapacak? Buna karar verin.

•

Bu pozisyon için olmazsa olmazlarınız neler? (eğitim, yabancı dil, teknik
bilgi, iş tecrübesi, kadın-erkek olması, yaş, ehliyet vb.)

•

Bu pozisyon için olması gereken nitelikler en az ne olmalı?

Evet, gerçekten de çalışan almanız lazım. Peki şimdi ne yapmalısınız?
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•

Mevcut imkanlarınızla çalıştırabileceğiniz en iyi çalışanı aramalısınız.

•

Görüştüğünüz kişinin mesleki tecrübesine ve sizin işinize yarayıp
yaramayacağına bakmalısınız.

•

Ortalama olarak iki yıl içinde birden fazla iş değiştiren birisini işe
almadan önce, neden çok sık iş değiştirdiğini iyice öğrenmelisiniz.

•

Acele ile birini işe almaktansa, geçici personel almak ve o süreçte
istediğiniz gibi birini bulmak daha doğru olabilir. Acele hareket
etmemelisiniz.

•

Aradığınız niteliklerin üstünde biri, aradığınız niteliklerin altında olan
birinden daha iyidir.

•

Görüştüğünüz kişinin geçmiş iş hayatı konusunda bilgi almak önemlidir.
Eski işyerlerinden getirdiği referansları dikkatle incelemeli, hatta o
işyerleriyle görüşmelisiniz.

İşlerin nasıl gittiğini düzenli olarak kontrol etmeniz şirketinizin geleceği açısından
hayati önem taşır. Bu kapsamda, aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurmanız
gerekir.
• Şirketinizin politika ve
prosedürlerine uygun olarak disiplini
sağlamalısınız. (İşe geliş ve öğle
yemeği saatleri, şirket içinde sigara
içilmemesi vb)
•

İşe aldığınız kişinin görev ve
sorumluluklarını ara ara gözden
geçirmelisiniz.

•

Yeni işe aldığınız kişileri,
şirketinizin politikası, kuralları ve
ondan bekledikleriniz konusunda
yönlendirmelisiniz.

•

Çalışanlarınızı eğitmeli, geliştirmeli ve motive etmelisiniz.

•

Hem çalışanlarınızla kendi aranızda hem de çalışanlarınızın kendi
aralarında doğru bir iletişim akışı sağlamalısınız.

Patent (Sınai Mülkiyet)
Tasarlamak, geliştirmek ve üretmek için aylarca hatta bazen yıllarca zaman, emek
ve para harcadığınız özellikli bir ürünün, başkaları tarafından izinsiz üretilmesini ve
satılmasını istemezsiniz. Ancak bu ürünle ilgili tüm hakların size ait olduğunu iddia
edebilmeniz için elinizde bir belge olması gerekir. Bu da markanızı tescil ettirmek
veya geliştirdiğiniz ürünle ilgili patent almakla mümkündür.
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Teknolojik gelişmeler, dünyadaki küreselleşme hızı ve markalaşmanın günden güne
daha önemli hale gelmesi; küçük, orta ve büyük ölçekli tüm işletmelerin marka
tescili ve patent alma konularıyla yakından ilgilenmesine yol açmıştır. Ülkemizdeki
marka tescil başvuruları da 1990’lı yıllarda, yılda 15.000 civarında iken 2011 yılında
100.000’i geçmiştir.
Patent Nedir?
Patentin sözlük anlamı “buluş belgesi”dir. Buluş, tarım dahil sanayideki teknik
bir problemin çözümü olarak tanımlanabilir. Buluşun, teknik bir soruna teknik
bir çözüm getiriyor olması, sanayiye uygulanabilir ve seri üretime esas olması
beklenir. Ayrıca, herkesin düşünebileceği kadar sıradan olmaması, yani önemli
bir yaratıcılık etkinliği sonucunda ortaya çıkmış olması gerekir. Bir buluş sahibine
devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının bu
buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme
hakkı verir. Patentli bir buluş, buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir ve bu hak
çerçevesinde;
•

Buluşu kendisi kullanabilir

•

Buluşun kullanımı için başkalarına izin verebilir (lisans)

•

Buluşu izinsiz kullananların önlenmesi için yasal yollara başvurabilir.

Faydalı Model Nedir?
Faydalı model, Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen
buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve
pazarlama hakkının tanınmasıdır.
Yurt içinde, geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde
etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir.
Faydalı model, kimyasal maddeler ve yöntemler hariç patente konu olabilecek
teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Faydalı model başvurusu için
dikkat edilecek en önemli husus, yeni olmayan ürünler için başvuru yapılmaması
gerektiğidir. Yeni olmayan ürünler için başvuru yapılıp faydalı model belgesi alınsa
dahi, ürünün yeni olmadığının üçüncü kişilerce ispatlanabilmesi durumunda
mahkeme yolu ile belgenin iptali söz konusudur.
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Patent ve Faydalı Model Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?

PATENT

FAYDALI MODEL

Patenti alınmak istenen ürünün yeni,
sanayiye uygulanabilir ve tekniğin
bilinen durumunu aşan bir ürün olması
gerekir.

Ürünün yeni ve sanayiye uygulanabilir
olması yeterlidir. Tekniğin bilinen
durumunun aşılması şartı aranmaz.

Teknik gelişmeye sahip bütün ürünler
için verilebilir.

Öncelikle araştırma kuruluşunun
rapor hazırlaması gerekir. Ardından,
gerekirse inceleme raporu
hazırlanır.
Söz konusu raporlar nedeniyle patent
alımında maliyet artmakta ve süre
uzamaktadır.
Koruma süresi inceleme raporu olan
patent başvuruları için 20 yıl, inceleme
raporu olmayan patent başvuruları için
ise 7 yıldır.

Yöntemler ve kimyasal maddeler hariç,
patente konu olan tüm ürünler için
verilebilir.

Araştırma ve inceleme raporu
istenmez.

Rapor istenmediği için maliyet
daha düşük, süre daha kısadır. Bu
nedenle genellikle KOBİ’ler ve bireyler
tarafından tercih edilmektedir.
Koruma süresi 10 yıldır.
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Patent Almak İçin Nereye Başvurmak Gerekir?
Ülkemizde patent verme konusunda tek yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü’dür.
Başvurular elden, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılabilir.
Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgi 			
http://www.tpe.gov.tr adresinde yer almaktadır.
Marka Nedir?
Marka; işletmelerin mal ve hizmetleri için ayırt edici özelliği olan sözcükler, şekiller,
harfler ve sayılardan oluşabilen her türlü işarete verilen addır.

Marka Tescili Zorunlu mudur?
Marka ile ilgili hakların korunabilmesi için, o markanın mutlaka tescilli olması
gerekir. Bununla birlikte, iş hayatında ya da günlük yaşamda karşılaştığımız her
marka tescillenmek zorunda değildir. Tescil, markayla ilgili hakların korunması için
alınan bir önlemdir.
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?
Marka tescil başvurusu elden, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılabilir.
Marka tescil başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilere
http://www.tpe.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
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Endüstriyel Tasarım Nedir?
İnsan duyularıyla algılanabilen unsurlar veya özellikler kullanılarak yaratılmış bir
eserin tamamı, bir kısmı veya süslemesi tasarım olarak adlandırılır. Burada bahsi
geçen unsurlar çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik olarak
karşımıza çıkabilir.
Tasarım Tesciline İlişkin Başvuru Nasıl Yapılır?
Endüstriyel tasarımların tesciline ilişkin başvurular elden, posta yoluyla veya internet
üzerinden yapılabilir.
Başvuruyla ilgili detaylı bilgilere http://www.tpe.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Coğrafi İşaretler
Bir yörenin, ülkenin ürünü, meyvesi, taşı, madeni diğer yörelerden farklılık
gösterdiği, ün kazandığı takdirde coğrafi işaret tescili alabilir. Tescilli ürünün kalitesi
korunur ve belli bir standartta üretimi sağlanır.
Antep fıstığı, Adana kebabı, Eskişehir lületaşı, Gemlik atı, Hereke ipek halısı Türk
Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş coğrafi işaretlerden bazılarıdır.
Coğrafi işaretlerin tesciline ilişkin başvurularla ilgili detaylı bilgi http://www.tpe.gov.tr
adresinde yer almaktadır.
Entegre Devre Topoğrafyaları
Entegre devreler günümüzde; bilgisayar, TV, çamaşır makinesi gibi günlük
kullanımda yararlanılan pek çok eşyanın yapımını etkilemiştir. Yarı iletken ürünlerin
geliştirilmesi son derece maliyetlidir. Yaratımı için büyük yatırım ve insan gücü
gerektiren devrelerin taklidi fotokopi vb. yöntemlerle oldukça kolaydır. Bu nedenle
çok özel yasalarla koruma altına alınması gerekmektedir.
Entegre devre topoğrafyalarının tesciline ilişkin detaylı bilgilere http://www.tpe.gov.tr
adresinden ulaşılabilir.
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BÖLÜM 2: Büyürken

İşler ilerledikçe daha farklı alanlara yönelmeye,
daha fazla insanla çalışmaya, nakit akışını
yönetmeye ve yasal yükümlülükleri yerine
getirmeye ihtiyacınız olacaktır.
İşinizi kolaylaştıracak pratik bilgiler bu bölümde…
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Büyürken…
Globalleşme, firmalar için yurtdışı pazarlama açısından fırsat yaratırken, yabancı
firmaların da ülkemiz pazarına girmesi ve rekabetin amansız hale gelmesi sonucunu
doğurmuştur.
İşletmeler özellikle büyüme aşamasında öncelikle kendi iç yapısını,
organizasyonunu şekilendirmeli, sistemlerini oturtmalı, belirlemiş olduğu hedefleri
için doğru planlama yapmalıdır.
Büyürken, satışların ve üretim kapasitesindeki artışın yanında, yönetim ve
organizasyon yapısının da farklılaşması ve gelişmesi gerekecektir.
İşletmenizde tüm fonksiyonlar ilk etapta sizin tarafınızdan yürütülüyordu.
Büyüdüğünüz bu dönemde fonksiyonların yönetimi birkaç kişi tarafından
gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Bu kişi ya da kişiler birden farklı konu başlığında
karar alacaklardır.
Az sayıda insan kaynağıyla çok iş üretebilmek için, kaliteli işgücüne ve güçlü
yöneticilik özelliklerine sahip çalışanlara ihtiyacınız olacaktır. Çok sık çalışan
değiştirmek, ürün ve hizmetinizle ilgili kalite standardını tutturmanızı ve bu
standardı sürdürmenizi zorlaştırır.
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Satış Performansının Yönetimi
Müşteri-satıcı ilişkisi aslında satıştan önce başlar. Bir müşteri-satıcı ilişkisinin kalıcı
olup olmayacağını ise aşağıdaki koşullar belirler:
•

Satış öncesinde yaptığınız hazırlık

•

Satın alma sürecinde müşterinin hissettikleri

•

Satın almadan sonra yaşananlar

Müşteriniz sizden aldığı ürün sayesinde, kendi üretim maliyetini aşağı çekebilir, yeni
bir ürün geliştirebilir, yeni bir pazara girebilir, daha iyi giyinebilir, daha güzel olabilir,
elektrik tesisatını yenileyebilir vs.

Bir müşterinin bir ürünü veya hizmeti satın alması için o ürün veya
hizmetin kendisine bir fayda sağlayacağına inanması gerekir.

Satış Öncesi Hazırlık
Tüm ticari faaliyetler, hem maddi hem de manevi anlamda ciddi bir çaba
harcamanızı gerektirir. İşinizi kurarken harcadığınız paranın yanında, harcadığınız
çaba da önemlidir. Harcadığınız paranın ve çabanın karşılığını alabilmek için, hangi
sektörde iş yapacak olursanız olun, o işe girmeden önce belirli soruların cevaplarını
bulmanız gerekir. Örneğin;
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•

Sektörün büyüklüğü, potansiyeli nedir?

•

Nasıl oyuncular var, birkaç tane büyük oyuncu
mu, pek çok küçük oyuncu mu?

•

Sektördeki resmi ve hukuki uygulamalar neler?

•

Ülkemizde ve / veya dünyadaki ekonomik ve
sosyal değişiklikler bu sektörü nasıl etkiliyor?

•

Rakipleriniz kimler?

•

Rakiplerinizin iyi ve kötü yönleri neler?

Eğer bu işe girişmeden önce sağlıklı bir fizibilite yaptıysanız, iş planı ve pazarlama
planı hazırladıysanız, bu ve benzeri pek çok sorunun cevabını önceden
verebilirsiniz. Çok önemli bir nokta da, sizin iş sahibi olarak çok hakim olduğunuz
piyasaya ve rekabete satış ekibiniz ne kadar hakim? Ekibiniz ile bilgi paylaşımı ya da
ekibinizin sürekli eğitimi sizin için ne kadar öncelikli?

Fizibiliteniz, iş planınız veya pazarlama planınız ne kadar iyi olursa
olsun, bir satışçı olarak satış öncesi yeterince hazırlık yapmazsanız
başarılı olma şansınız çok düşüktür. Burada “satışçı” ister iş sahibi
olarak siz olun, ister çalışanlarınız olsun, önemli değildir. Önemli olan
satış öncesi hazırlıklı olmaktır.
Bu hazırlık kısaca şu şekilde sıralanabilir:
• Satmayı hedeflediğiniz ürün ve hizmete hakim olmak
•

Müşterinize hakim olmak, görüşme öncesinde müşteriyi araştırmış olmak

•

Bulunduğunuz sektörü ve müşterinizin sektörünü iyi tanımak

•

Ürününüzün/hizmetinizin müşterinize sağlayacağı faydayı net bir şekilde
nasıl anlatacağınızı bilmek ve anlatmak

•

Müşterinize, satış sonrasında da yanında olacağınızı hissettirmek için
gerekli altyapıyı oluşturmak

Bu beş maddeden herhangi biri bilinmediğinde bütüne hakim
olunamaz. Bütünü görmek ve bütüne hakim olmak satış
performansınızı yükseltir, kârınızı artırır, sorunları daha erken
görmenizi ve önlem almanızı sağlar.
İster hizmet sunun ister ürün satın, satış performansınızı istikrarlı
bir şekilde artırmak için neler yapmanız gerekiyor? İsterseniz şimdi bu
konunun üzerinde duralım:
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Ürünüm
Ne?
Tedarikçim
Kim?

Müşterim
Kim?

Nasıl
Ödüyorum?

Satışlarım
Sürekli mi?

Nasıl Tahsil
Ediyorum?

Satış
performansım

Satış Kanallarım
Neler?

Müşterilerim
Bana
Bağlı mı?

Ürünümü
Tanıyor
muyum?

Sattığınız ürün veya sunduğunuz hizmetle ilgili her şeyi biliyor musunuz?
•

Ürününüz ve hizmetinizle ilgili tüm detaylara hakim olmalısınız.
Ürününüzün kalitesini, iyi ve kötü taraflarını, dayanma süresini vs.
bilmek müşteriye doğru ve sağlıklı bilgi vermek açısından önemlidir.

•

Ürününüz insanların mecburen kullanmak zorunda oldukları bir ürün
mü yoksa tamamen keyfi sebeplerle mi satın alıyorlar?

•

Ürününüz veya hizmetiniz geliştirmeye açıksa, sürekli geliştirmek ve
daha iyisini, kullanışlısını, kalitelisini üretmek için çalışmalısınız. Bunun
için çalışıyor musunuz?

•

Ürününüzün veya hizmetinizin, onu alan kişilere ne tür faydalar
sağladığını tam olarak bilmeli ve bunu müşterilerinize net bir şekilde
anlatmalısınız. Çünkü müşteri ihtiyacının giderileceğine emin olmak ister.

•

Ürününüzle ilgili almanız gereken patent vs. varsa almalısınız.
MİNİ BİLGİ

Ekonomik kriz dönemlerinde insanlar ilk önce keyfi sebeplerle satın aldıkları
ürün ve hizmetleri almaktan vazgeçiyorlar.
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Satışta Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Müşterilerinizi tanıyor musunuz?
Sizin ürününüzü veya hizmetinizi kimler alıyor? Bireyler mi, şirketler mi yoksa
herkes mi? Bu durumda aşağıdaki bilgiler çok önemlidir:

Kadın mı
erkek mi?
İhtiyaçtan mı
alıyor yoksa
keyfi mi?

Hangi gelir
grubundan?

Evli mi
bekar mı?

Müşteriniz
bireyler

Çocuk mu
yetişkin mi?

Çocuklu mu
çocuksuz mu?

Küçük şirket
mi büyük mü?
İhtiyaçtan mı
alıyor yoksa
keyfi mi?

Mal mı
satıyorsunuz
hizmet mi?

Müşteriniz
şirketler
Sadece
sizden mi
alıyorlar?

Piyasa itibarı
nasıl?

Yaşlı mı
genç mi?

Mali yapısı
nasıl?

Bunları bilmek ürününüzü veya hizmetinizi satarken, geliştirirken önemlidir.
Öte yandan, bu kollardaki değişimleri de takip etmeniz gerekir. Çünkü bu kollar
sizin pazarınızı belirler. Pazarınızda neyin değiştiğini ve bu değişimin sizi nasıl
etkileyeceğini önceden görürseniz önlem alabilirsiniz.
Tedarikçileriniz kimler? Onları tanıyor musunuz?
Kalitesiz veya bozuk hammadde (girdi) ürününüzün
kalitesini etkileyecektir. Bu nedenle, mal ve
hizmet aldığınız kişi ve kurumları seçerken dikkatli
olmalısınız.

Mali
müşavir
Hammadde
aldığınız
kişiler

Tedarikçileriniz
kimler?

Peki kimler tedarikçiniz sayılabilir?
Hizmet aldığınız tedarikçilerin işinin ehli olması,
piyasada iyi bilinen, dürüst kişiler olarak tanınmaları
vs. önemlidir. Kaliteli hammadde satan bir tedarikçi
ürününüzün kalitesinin artmasını sağlar.

Bankacı

Gümrük
müşaviri

Avukat
Elektrik,
telefon, yakıt

vs. aldığınız
şirketler
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Öte yandan, tedarikçilerinizle iyi ilişki kurmak, ödemelerinizi zamanında yapmak,
verdiğiniz sözleri tutmak önemlidir. Siz sözünüze ne kadar sadık kalırsanız, karşı
taraftan da aynı şekilde sözüne sadık kalmasını rahatlıkla bekleyebilirsiniz.
Hangi kanalları kullanarak satış yapıyorsunuz?
Her ürünün satış kanalı birbirinden farklıdır. Her
üründe bazı kanallar daha öne çıkar. Örneğin
bir kuaförseniz müşterileriniz ya dükkana
geliyordur ya da siz onların evlerine vs. giderek
hizmet veriyorsunuzdur. Ama satışlarınız ağırlıklı
dükkanda gerçekleşiyordur. Öte yandan bazı
ürünleri ve hizmetleri sadece internet üzerinden
satmak da mümkündür.
İnternetten satış yapacaksanız, müşterilerinize
çekici gelen bir web sitesine ihtiyacınız olacaktır.
Ayrıca kolay akılda kalan ve mümkünse ürün
ve hizmetinizi ilk bakışta anlatacak bir internet
adresi (domain name) bulmak da önemlidir.

Dükkan

Kapıda
satış

Satış
kanallarınız
neler?

Internet

Telefonda
satış

Evet, bu kanallardan satış yapabilirsiniz. Peki müşterileriniz
sizi hangi kanallar vasıtasıyla tanıyacaklar? Yani
müşterileriniz sizden nasıl haberdar olacaklar?

MİNİ BİLGİ
KOBİ’lerin internette var olabilmeleri için destek vermek ve atmaları gereken
adımları göstermek amacıyla Google ve Garanti Bankası’nın da sponsorlar içinde
yer aldığı ‘İşiniz İnternette’ adlı site oluşturulmuştur. Web adresi alınmasından,
hosting hizmetine, e-ticaret sitesi kurulmasından, sitenize nasıl daha çok müşteri
çekebileceğinize kadar her türlü danışmanlık hizmeti alınabilecek bu siteye
http://www.isinizinternette.com.tr adresinden ulaşmak ya da 444 3118 numaralı
destek hattından bilgi almak mümkündür.
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En iyi reklamı mutlu ettiğiniz müşteri yapar.

Aşağıdaki kanalların bir kısmı örneğin TV veya gazete reklamları diğer seçeneklere
göre daha pahalıdır. Bu nedenle müşterilerinize ulaşmak için hangi kanalları
kullanacağınıza karar vermeden önce fiyat araştırması yapmak da önemlidir.

Internet
E-posta

Gazete
ilanları

SMS

Sizden nasıl
haberdar
olacaklar?

Broşürler

Fuarlar

Promosyonlar
Radyo&TV
reklamları

Tahsilat ve ödemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
•

Önemli olan tahsilatlarınız ve ödemeleriniz arasındaki dengeyi
sağlamaktır.

•

Sattığınız malın veya verdiğiniz hizmetin bedelini nasıl tahsil ettiğiniz
önemlidir. Çünkü tahsilat şekliniz şirketinizin ihtiyacı olan finansman
kaynağını da etkiler. Örneğin çek karşılığı satış yapıyorsanız, bankadan
bu çekler karşılığında kredi kullanabilirsiniz veya kredi kartı ile satış
yapıyorsanız, POS alacaklarınız karşılığında kredi kullanmanız mümkün
olabilir.

•

Öte yandan sadece nakit tahsilat yapıyorsanız finansman yapınızı da
buna göre oluşturmanız gerekir.
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Nakit
Senet

Havale&EFT

Çek

Tahsilat
ve ödeme
yöntemleri

Garanti
Ödeme
Kredi Kartı &
Mail order

DBS

Internet
(Sanal POS)

•

Tahsilatlarınız yani gelirleriniz, ödemelerinizden yani harcamalarınızdan
fazlaysa işler iyi gidiyor demektir. Ama ödemeleriniz tahsilatlarınızdan
fazlaysa bir sorun olup olmadığına bakmanız gerekir.

•

Tahsilatlarınızla ilgili geçici bir gecikme vs. olabilir. Bu durumda aradaki
farkı bankadan kredi kullanarak veya bankadaki Kredili Mevduat Hesabı
(KMH) / Hazır Hesap kullanarak veya öz kaynaklarınızla kapatabilirsiniz.
Kısa süreli gecikmeler için ideal bir yöntemdir.

•

Sorun geçici değil kalıcı ise, yani tahsilatlarınızdaki gecikme geçici
değilse veya maliyetinizden ucuza satıyorsanız sorun var demektir. Böyle
bir durumda işinizi doğru yapıp yapmadığınıza, hatta doğru işi yapıp
yapmadığınıza bile bakmanız gerekebilir.

Yapacağınız tahsilat ve ödemeler için farklı finansman yöntemleri
kullanabilirsiniz.
Tahsilatlar:
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•

Çek Tahsilatları: Satışlarınız karşılığında piyasadan topladığınız
çeklerinizin hesabınıza tahsil edilmesi ya da kullanacağınız kredilerinize
teminat verilmesi mümkündür.

•

Senet Tahsilatları: Satışlarınız karşılığında aldığınız senetler vadesiz
hesabınıza tahsil edilebilir.

•

POS (Üye İşyeri): Özellikle bireylere yapılan satışlarda çok kullanılan
POS’lar bankalar ile anlaştığınız fiyatlarda ya da vadelerde, satışlarınız
karşılığında tutarların vadesiz hesabınıza geçmesini sağlamaktadır.
Firmalar arası yapılan satışlarda da kartlı çözümler ve POS kullanımı
mümkün olabilir.

Ödemeler:
•

Hesaptan Ödemeler: Tedarikçilerinize yapacağınız ödemeler için
gerek bankadan talimatla, gerek internet şubesi üzerinden kendiniz
ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

•

Çek ödemeleri: Ödemeleriniz için çek karnesi kullanabilirsiniz.
Kestiğiniz çeklerinizin adetleri çok ise sürekli çek basım programından
faydalanarak çekleri bilgisayar aracılığı ile daha çabuk kesebilirsiniz.

•

Fatura Ödemeleri: Hesabınızda fatura tutarı bulunduğu sürece fatura
tarihlerini takip etmenize gerek kalmaz. Ödemeleriniz hesabınızdan
otomatik olarak gerçekleşir.

•

Yasal Yükümlülükleriniz: Hesabınızdan vergi ve SGK ödemelerinizi
yapabilirsiniz.

•

Garanti Ödeme: Tahsilatlar ve Ödemeler Garanti Ödeme ile artık banka
güvencesinde.

Garanti Ödeme, alıcılara ödeme vadesinde hesabında para olmasa da otomatik
olarak kredi limitinden borcunu ödeme imkanı sağlarken, satıcılara da tahsilat
güvencesi ve ihtiyaç durumunda ödeme vadesinden önce alacağını ek teminata
gerek kalmadan, kolayca iskonto etme olanağı sunar. Ayrıca KOBİ’ler Garanti
Ödeme ile ödeme ve alacakların takibini kolaylıkla internet şubesinden yapabilirler.
Detaylı bilgi için: http://www.garanti.com.tr/kobi
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Ödeme ve tahsilat sistemlerinden hangilerinin size daha uygun olabileceği
konusunda bankacınızla görüşmek yararlı olacaktır.
Bunların dışında her ay yasal olarak ödemeniz gereken vergi, SGK gibi ödemeler ile
elektrik, su, telefon, yakıt ve benzeri ödemeler için de yine yukarıdaki yöntemlerin
kullanılması mümkündür. Bu tür ödemelerle ilgili daha fazla bilgiye bu kitapçığın
Finansman bölümünden ulaşabilirsiniz.
Satışlarınız istikrarlı bir şekilde artıyor mu?
Satış hacminizin ve kârlılığınızın istikrarlı bir
şekilde artması önemlidir.
Önemli olan diğer bir nokta da bu artışın kontrollü
olup olmadığıdır. Yani fizibilitenize, iş planınıza,
pazarlama planınıza bağlı mı ilerliyorsunuz yoksa
“yaşasın satıyoruz” diyerek işin finansman,
üretim, nakliyat gibi boyutlarını düşünerek hareket
ediyor musunuz? (Finansman, üretim ve nakliyat
maliyet unsurlarındandır.)
Satışlarınızı artırmaya çalışırken aşağıdaki kontrolleri yapmak faydalı olacaktır:
•

Artış istikrarlı mı?

•

Sadece satışlar mı artıyor yoksa satışlarla birlikte kâr da artıyor mu?

•

Satışlarla birlikte kârlılık artmıyorsa, bir yerde hata yapıyor olabilir
misiniz? Kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

•

Mevsimsellik var mı?

•

Üretim kapasiteniz talebi karşılamaya yetiyor mu?

•

Alacaklarınızı vaktinde tahsil edebiliyor musunuz?

Satışlarınızı, tahsilatlarınızı ve ödemelerinizi düzenli bir şekilde takip 		
ediyor musunuz? Düzenli bir raporlamanız var mı?
Satışlarınızın %80’ini, müşterilerinizin %20’sine yaparsınız. Bu müşterilerin kim
olduğunu bilmeniz, onların taleplerini sürekli kılmak için yöntemler geliştirmeniz
gerekir.
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Bu tür bir raporlamayı aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:
•

Satışların müşteri bazında takibi

•

Satışların ürün bazında takibi

•

Tahsilatlarınızın müşteri bazında takibi

•

Tahsilatlarınızın ürün bazında takibi

•

Satışlarınızın, satış personeli bazında takibi

Böyle bir raporlama sistemi, aşağıdaki bilgileri görmenizi sağlayacaktır:
•

En çok hangi müşterilere satış yapıyorsunuz?

•

En çok hangi ürünü satıyorsunuz?

•

Tahsilat sıkıntısı yaşadığınız müşterileriniz var mı? Kimler?

•

Tahsilat sıkıntısı yaşadığınız ürünler var mı?

Özellikle bazı ürünlerde tahsilat sıkıntısı yaşıyorsanız bu ürünleri incelemeniz
gerekebilir. Çünkü bu ürünler, müşteriler tarafından beğenilmeyen, modası geçmiş,
sorunlu, piyasada çok fazla ihtiyaç duyulmayan ürünler olabilir. Böyle bir durumda
müşteriler de ödeme yapmayı geciktiriyor olabilirler.
En çok satışı hangi çalışanınız yapıyor?
Satışçılarınızın performansları arasında ciddi farklılıklar varsa,
iyi satış çalışanlarının hangi yöntemleri uyguladığına bakıp,
diğer satış çalışanlarınızın da aynı yöntemleri kullanmalarını
sağlayabilirsiniz.
Sürekli müşteri memnuniyetini ve bağlılığını nasıl sağlayabilirsiniz?
Alternatiflerin bolca olduğu tüketim dünyasında müşteriler artık daha fazla seçim
hakkına sahip. Aldıkları ürün veya hizmetten en ufak bir memnuniyetsizlik duyanlar
artık şikayetçi olmaktan çekinmiyor. Memnuniyetsizlik seviyesine bağlı olarak da
ürün ya da hizmetlerini tercih ettikleri şirketleri değiştirebiliyorlar.
Yapılan çalışmalara göre, tatmin olmamış müşterilerin %90’ı firmayla ilişkisini
kesiyor ve bir sonraki sefere ürün ya da hizmeti başka firmadan almayı tercih
ediyor. Bu memnuniyetsizliğini ise en az 10 kişiyle paylaşıyor. Hatta aynı çalışmaya
göre, memnuniyetsizlik duyan müşterilerin %13’ü, bu tecrübesini 20 kişi ile
paylaşıyor. Müşterinin hizmetinizden faydalanması veya ürününüzü satın alması
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için yaptığınız birçok pazarlama ve reklam çalışması, harcanan zaman ve para, en ufak bir
müşteri memnuniyetsizliğinde çöpe gidebiliyor.
Günümüzde firmaların başarılı olabilmesi için artık faydaları eksiksiz yerine getiriyor
olması, duygusal bir mesaj verebiliyor olması yeterli olmamakta. Bunun yanı sıra firmanın
“benzersiz müşteri deneyimi” de yaşatabilmesi gerekiyor. Bunun için ise öncelikle
müşterisini tanıması, davranışlarını anlayabiliyor olması hayati önem taşıyor.
Müşteriyi tarafsızca ve objektif olarak dinleyerek, ne istediğini, nelerden hoşlanmadığını,
nelere değer verdiğini ve sizi nasıl görmek istediğini iyi anlamalı ve ona göre hareket
etmelisiniz. Değer verildiği ölçüde müşteri kendini önemli hisseder. Örneğin, bir
restoran işiyle ilgili olarak, yapılan mönülerin kalori değerleri, müşterilerinizin istekleri
ile paralelliği, gıda malzemelerinin kalitesi, üretilen yemeğin kalitesi ve uygunluğu,
servis gibi değerler müşterilerinizin tercih edeceği şekilde ve detaylarda tasarlanmalıdır.
Bunu gerçekleştirebilmek için müşterilerinizi çok iyi tanımalı, isteklerini, şikayetlerini ve
takdirlerini sistematik bir şekilde alıp değerlendirebilmelisiniz. Bunlar için müşterilerinizden
geri bildirim istemekten çekinmemelisiniz.
Yeni bir müşteri kazanmanın, var olan müşterilerinizi elde tutmaktan beş defa daha
maliyetli olduğu bilinen bir gerçektir. Öyleyse, var olan müşterilerinizi memnun edip,
elinizde tutmak için ne gerekiyorsa yapmanız iyi bir seçim olacaktır.
Aşağıdaki hususlara dikkat ederek, müşteri bağlılığını sağlama yolunda ciddi adımlar
atabilirsiniz:
•

Müşteri odaklı olun. Müşterinin isteklerini ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışın.

•

İş sahibi olarak sadece sizin müşteri odaklı olmanız yetmez. Çalışanlarınızı da
aynı şekilde yetiştirmelisiniz.

•

Müşterilerinizin neden sizin ürünlerinizi veya hizmetinizi tercih ettiklerini
öğrenin.

•

Ürün veya hizmetinizle ilgili olumlu ve olumsuz tüm görüşleri toplamaya çalışın.

İnternet, artık müşterilerin görüş ve şikayetlerini anında ilettikleri bir mecra. İnsanlar
satın aldıkları mal veya hizmetle ilgili görüş ve şikayetlerini anında Facebook, Twitter gibi
sosyal medya üzerinden herkese duyurabiliyorlar. Bu nedenle şirketinizle ilgili internette
yayımlanan görüş ve şikayetleri yakından takip etmek de sizin için önemli bir konu
olmalıdır.
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Burada sıraladığımız bu kurallar;
•

Satış performansınızı

•

Kârlılığınızı

•

Verimliliğinizi

artırmanıza yardımcı olacak ve şirketinizin
performansını yükseltecektir.

İnternet Dünyası ve Siz
İnternet 2000’li yılların başından itibaren
hayatımızdaki yerini her geçen gün hızla artırmakta...
Gerek bireylerin gerek firmaların bu dünyanın dışında
kalma seçeneği artık neredeyse yok gibi. Gelişen ve
gelişmekte olan piyasalarda tüketicilerin alışverişi her
geçen gün daha da “sanallaştırdığı” dünyamızda,
şirketinizin yer edinebilmesi için neler yapabilirsiniz?
Web Sitesi Oluşturma, Elektronik Ticaret, Dijital ve Mobil Pazarlama firmanızın
internet dünyasında yer alırken en önemli gündem maddeleri olacaktır.
Şirketiniz İçin Web Sitesi Kurarken
Günümüzde internet kullanıcılarının sayısı her
geçen gün giderek artıyor. İnternet hayatımızın
ayrılmaz bir parçası haline geldi. Hepimiz bir şey
satın almadan, bir ürünü kullanmadan ve hatta
seyahate gitmeden önce internetten araştırma yapıp
ondan sonra karar veriyoruz. Bu nedenle şirketiniz
için bir web sitesi kurmayı asla gereksiz bir maliyet
olarak görmemelisiniz.
Web Sitesi Şirketiniz İçin Neden Önemlidir?
Kredibilite, İmaj ve Kimlik Oluşturma:
Potansiyel müşterileriniz ürün veya hizmetlerinizin kalitesini ölçerken öncelikle bunu
nasıl sunduğunuza ve imajınıza bakarlar. Web siteniz estetik açıdan ne kadar güzel
olursa müşterilerinizin ve iş ortaklarınızın gözünde kredibiliteniz de o kadar artar.
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Maliyetlerin Azaltılması:
Bütün ürün ve hizmetlerinizi web sitenizde güzel bir şekilde anlatabiliyorsanız,
bunlar ayrıca broşür, el ilanı, tanıtım kiti, kılavuz gibi basılı materyaller hazırlamanıza
gerek yoktur. Bu tür broşürleriniz varsa bile her değişiklikte güncellemeniz ve tekrar
maliyete katlanmanız gerekir. Oysa web sitesi dinamiktir. İçeriğini dilediğiniz her an
değiştirebilir ve sürekli güncelleyebilirsiniz.
Müşteri Hizmetleri:
Web siteniz potansiyel müşterilerinizin şirketiniz hakkında daha çok bilgi edinmesini
sağlar. Web siteniz sayesinde şirketiniz 7/24 açık olacaktır; müşterileriniz ne zaman
bilgi edinmek isterse web sitenize girip istediklerini öğrenebilirler. Size bir soru
sormak istediklerinde de günün herhangi bir saatinde e-posta gönderebilirler.
Üstelik telefonla konuşmaktan hoşlanmadıkları için e-posta göndermeyi tercih eden
müşterileri de kazanmış olursunuz.
Google veya Yahoo! gibi arama motorlarında yapılan aramalarda şirketinizin çıkma
oranı ne kadar yüksekse erişilebilirliğiniz ve rekabetteki avantajınız da o kadar
yüksek olacaktır.
E-Ticaret (Elektronik Ticaret)
2016 yılına kadar dünya nüfusunun yarısının yani yaklaşık 3 milyar kişinin internet
kullanıcısı olacağı öngörülmektedir. Aynı dönemde ülkemizin de içerisinde
bulunduğu G-20 ülkelerinde yaklaşık 800 milyon internet kullanıcısı olacağı ve bu
ülkelerdeki internet ekonomisinin 4.2 trilyon dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.
ABD’de 2016‘da e-ticaret hacminin yüzde 62 büyümeyle 327 milyar dolara
ulaşması beklenirken Avrupa’da yüzde 78 büyümeyle 230 milyar dolarlık bir hacim
bekleniyor. Hindistan‘da ise geçen yıl 600 milyon dolar olan online ticaret hacminin
2020’de 70 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
2011 yılı itibarıyla Hindistan’dan sonra dünyada en hızlı büyüyen ikinci e-ticaret
pazarı Türkiye’dir. Ülkemizde e-ticaret pazar hacmi 2005 yılına oranla 16 kat artışla
23 milyar TL’ye ulaşmıştır.
2011 yılı rakamlarına göre 75 milyon nüfusu ile ülkemiz, perakende ticaret hacmi
içinde e-ticaretin payı olarak, Avrupa’da Almanya ve Rusya’dan sonra 3’üncü,
dünyada ise 18’inci sırada yer almaktadır. Hali hazırda yaklaşık 35 milyon internet
kullanıcısı ile dünyada 12’nci sırada yer alması ve genç nüfusun internet kullanım
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oranının yüzde 65.8 seviyesinde olması potansiyelin en önemli göstergesidir.
TÜİK raporları 16-74 yaş grubundaki bireyler arasında, 2004 yılında %13,3
seviyesinde olan son 3 ay içinde internet kullanım oranının, 2011 Nisan itibarıyla
%36,2’ye ulaştığını göstermektedir. Diğer taraftan, 2011 yılı Nisan ayında
gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına
göre Türkiye genelinde hanelerin %42,9’u internet erişim imkânına sahiptir.
Dünyadaki verilere göre bir ülkedeki internet penetrasyonu %50’yi geçtiği zaman
e-ticaret sektörü sıçrama yapmaktadır.
İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte birçok iş modeli de değişime uğramaya
başlamıştır. Ortaya çıkan yeni şirket yapısı ve pazarlama anlayışı, hem tüketiciye
yönelik hem de şirketler arası ticarete farklı bir boyut getirmiş ve internete
taşınmıştır. Ürün, bilgi veya hizmet satın alma faaliyetlerinin, dağıtım ve ödeme
işlemlerinden biri veya tamamının bilgisayar ve telekom ağları üzerinden, elektronik
ortamda gerçekleştirilmeye başlanması e-ticaret (elektronik ticaret) olarak
isimlendirilmektedir. Dünya Ticaret Örgütü ise, e-ticareti ‘’Mal ve hizmetlerin
üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılması’’
olarak tanımlamaktadır.
E-Ticaret ve KOBİ’ler
İnternetin tüm dünyadaki yaygınlığı KOBİ’ler için de fırsatlar yaratmaktadır. KOBİ’ler
de yaptıkları iş alanında internetin kaldıraç etkisinden mutlaka faydalanmalıdırlar.
KOBİ’lerin online dünyada yer almak için kullanabilecekleri araçlardan biri
elektronik pazaryerleridir.
Gelişen elektronik ticaret, ihracat alanında
da büyük gelişim ve değişimlere neden
olmaktadır. Çok geniş bilgi alma olanakları
sunan e-ticaret kullanımı, bu konuda
yeni olan küçük ve orta ölçekli firmalara
çözüm sunmak adına tercih edilen ve diğer
araçlardan daha ekonomik olan bir model
olarak göze çarpmaktadır.
E-ticaret, KOBİ’lere, yeni pazarlara erişmek
ve rakipleriyle rekabet etmek konusunda
çok önemli olanaklar sunar. İnternet
üzerindeki sanal mağazalar aracılığıyla,
79

KOBİ’lere etkili ve ucuz bir pazarlama kanalı sunularak uzak yerlerdeki müşterileri
hedefleyebilmeleri sağlanır.
E-ticaret sayesinde KOBİ’ler yüksek yatırım ve harcama yapmaksızın birçok
pazara girebilme ve bu pazarlarda hızlı, ucuz, kaliteli ürün sunabilme imkanına
kavuşmalarının yanı sıra ucuz hammadde teminini de bu yolla sağlayabilmektedirler.
Esnek yapılarından dolayı müşteri beklentilerine daha çabuk yanıt verebilecek olan
KOBİ’ler, büyük firmalara oranla e-ticarette daha avantajlı konumdadırlar.
Genel olarak e-ticaretin bir KOBİ´ye sunduğu avantajlar şöyle sıralanabilir;
•

Dünyanın her yanından 7/24 ulaşılabilirlik, yeni müşteri potansiyeli

•

İş yapma ve uygulama hızında artış

•

Düşük dükkan ve stok maliyeti

•

Pazar ve müşteri araştırması yapabilme

•

İyi bir reklam aracı olarak kullanılması

•

Tedarik zincirinde yaratılan rekabet gücü

•

Müşteri hizmetleri ve müşteriye yönelik tüm faaliyetlerde etkinlik

•

Aracıların azalması

•

İnternette yer alan firmanın iş çevrelerindeki imajının kuvvetlenmesi

E-ticaretin tüketiciye sağladığı avantajlar ise;
•

Evden çıkmadan ve 7/24 alışveriş imkanı

•

Ulaşım için harcanan giderlerde düşüş

•

Ürün çeşitlerinin daha rahat incelenebilmesi

•

En uygun ürünün bulunması

•

Zaman kaybının minimize edilmesidir.

İstatistiklere göre:
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•

Bugün Türkiye’de 35 milyon internet kullanıcısı ve 5-6 milyon online
alışveriş kullanıcısı bulunuyor.

•

Türkiye’deki sanal işyeri sayısı 40.000, e-ticaret sitelerinin sayısı ise 5000
civarındadır.

•

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2005 yılında 1.4
milyar TL olan Sanal POS’lar üzerinden geçen e-ticaret işlem hacmi,

2010 yıl sonu itibarıyla 15.2 milyar TL’ye çıkmıştır.
•

2011 yılında 265 milyar TL kartlı sistemde alışveriş yapılmış, bunun %8’i
e-ticaret yoluyla gerçekleşmiştir. Bununla beraber, ülkemizde nüfusun
sadece %4’ü internet üzerinden alışveriş yaparken AB’de bu oran %10,
ABD’de ise %15’lerdedir. Rakamlar ülke olarak gideceğimiz daha çok
yolun olduğunun da göstergesidir.

Önümüzdeki dönemde hem online alışveriş siteleri çeşitlenecek hem de online
alışveriş kullanıcılarının sayısı artacaktır. Bu dinamik e-ticaret dünyasında KOBİ’lerin
de kendilerine sağlam bir yer bulmaları ve geniş online alışveriş kullanıcısı kitlesine
ulaşmaları büyük önem taşımaktadır. E-ticaret için gerekli altyapı çalışmalarını
bünyesine hızlı bir şekilde adapte eden KOBİ’ler, çağın artan rekabet koşullarında
daha ciddi bir avantaj sağlayacaklardır.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun da yürürlüğe girmesiyle işletmelerin web sitelerinin
olması zorunluluğu KOBİ’lerin e-ticarete olan ilgisini artıracaktır. Bu süreci doğru
yönetecek KOBİ’lerin de yeni müşteriler bulması ve daha çok kâr etmesi söz konusu
olacaktır.

MİNİ BİLGİ
İnternet üzerinden satış yapmanın en kolay yolu eticaret.garanti.com.tr
adresini kullanmaktır. eticaret.garanti.com.tr üzerinden sanal mağaza açmak
oldukça kolaydır. eticaret.garanti.com.tr adresine girdiğinizde sistem sizi adım
adım yönlendirdiği için her türlü kurulumu kolaylıkla yapabilir, internet sitenizi
oluşturabilir ve müşterilerinize güvenli bir ortamdan ulaşabilirsiniz.

Dijital Pazarlama (Online Marketing)
Dijital pazarlama, markaların TV, radyo, dergi
gibi geleneksel medyadan uzak yöntemlerle,
hedef kitlelerine ulaşabilmeleri için ve markayı
tanıtmak amacıyla internet, mobil ve diğer
interaktif platformları kullanarak yaptıkları
pazarlama faaliyetlerinin bütünüdür.
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Geleneksel pazarlamanın artık günümüzde giderek etkisini kaybetmeye başladığını
görmekteyiz.
Gelişen teknoloji, artan bant genişlikleri ve çoğalan mobil cihazlar, kişilerin yaşama
şeklini olduğu gibi, satın alma alışkanlıklarını da tümüyle etkiledi. Bunun sonucunda
da son 10 yılda pazarlama dünyasında çok şey değişti.
Şirketler için farklılaşmak ve fark edilmek giderek zorlaşıyor.
Dijital pazarlama internetten, cep telefonundan, tabletten ve aklınıza gelen
tüm dijital mecralardan yapılan pazarlamadır. İnternet yoluyla hedef kitlesine
ulaşabileceklerini anlayan markalar interneti bir mecra olarak görerek reklam
harcamalarının büyük kısmını buraya aktarmaya başladılar.
Dijital pazarlamacılar, satışlarda artış sağlayabilmek için, geniş kitlelere seslenmek
yerine doğru bir hedef kitle belirleyerek, bu hedef kitledeki her bir kişiyle bire bir
iletişime geçmeye çalışıyorlar.
Sayfa açılma oranı, tıklanma oranı, müşterinin kullanım alışkanlıkları, site içindeki
aktiviteleri, eğer üye olduysa demografik bilgileri, ilgi alanları, gelir bilgileri, lokasyon
bilgileri gibi bilgiler ölçümlenebilir.

MİNİ BİLGİ
Geniş kitlelere seslenmek yerine doğru bir hedef kitle belirleyip her bir
kişiyle bire bir iletişime geçmek daha etkili olabilir. Dijital Pazarlamanın
ölçümlenebilme özelliği de geleneksel pazarlamaya göre gün geçtikçe daha
fazla tercih edilmesini sağlıyor.

Dijital Pazarlamanın Avantajları
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•

Tüketici açısından dijital pazarlamanın en büyük avantajı ürüne kısa
sürede birçok seçenek arasından ulaşmak ve ihtiyaçlarının daha hızlı
karşılanmasıdır.

•

Karşılaştırma imkanı mevcuttur ve ödeme de internet yoluyla yapılabilir.

•

Dijital pazarlamanın yaygınlaşması ile ürün çeşidi artmış, birçok mağaza
internete taşınmış ve benzer ürünler arasında doğan rekabet ile fiyat
seçenekleri çoğalmıştır.

•

Dijital Pazarlama 7/24 ulaşılabilir olması nedeniyle tüketiciye zaman da
kazandırır. Bu nedenle, her geçen gün daha fazla tercih edilmektedir.

Dijital Pazarlamanın Dezavantajları
•

Hayatımıza getirdiği yenilik ve kolaylıkların yanı sıra dijital pazarlamanın
bazı dezavantajları da vardır. Bunların başında da ‘güvenlik’ gelir.
Güvenilir olmayan siteler aracılığı ile alım ya da satım yapmak istenmedik
durumlarla sonuçlanabilir. Ayıplı mal, ürünün teslim edilmemesi bu
konuda karşılaşılabilecek sorunlardandır.

•

Pazarlama online yapıldığı için genellikle satış ve ödeme de dijital
ortamda yapılmakla beraber, ödemede kullanılacak kredi kartı bilgilerini
vermek her zaman için sağlıklı olmayabilir.

•

Ekranda görünen ürün ile satın alınan ürün çok farklı çıkabilir. Bu
durumda eğer tüketici hakları gerekeni yapmıyorsa istenmeyen bir ürün
satın alınabilir.

Dijital Pazarlama Kanalları
Geniş bir bakış açısıyla bakıldığında ‘’Dijital Pazarlama’’nın kalbi ‘’internet’’tir.
Burada web, e-posta, anlık mesajlaşmalar, video paylaşımı gibi çeşitli araçlar
bulunmaktadır. Dijital pazarlama kanalları kullanılarak yapılabileceklerden bazıları
aşağıda yer almaktadır:
• Arama motoru reklamcılığını kullanarak örneğin Google AdWords
aracılığıyla reklam vermek,
•

Diğer internet sitelerinde reklam vermek (gazetelerin web siteleri gibi),

•

Online PR (halkla ilişkiler) yani basın bültenleri göndermek ve web
sitelerinde haberlerinizin çıkmasını sağlamak,

•

Sitenize SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) yaparak ziyaretçi sayınızı
artırmak.

SEO Nedir?
Kişilerin internette aradıklarını bulabilmelerini
sağlamak için, arama motorları kulanılmaktadır.
Google, Yahoo!, Yandex en sık kullanılan
arama motorlarındandır. SEO (Search
Engine Optimization) ise, Arama Motoru
Optimizasyonu’nun kısaltmasıdır.
Arama motoru optimizasyonu, sitenizin arama
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motorlarında görünürlüğünü diğer bir deyişle ‘bulunulabilirliğini’ artırmak için
atılabilecek en iyi adımdır. Arama motoru optimizasyonu genellikle web sitenizin
bazı bölümlerine küçük düzenlemeler yapılması anlamına gelir. Bunun sonucunda
sitenizin arama sonuçlarındaki performansına fark edilir şekilde etkide bulunur ve
erişimi artırırlar.
SEO seçerken ilgili firmanın,
• Tecrübesini, geçmiş çalışmalarından örneklerini görün
•

Sizin sektörünüzdeki / bölgenizdeki deneyimini ve referanslarını
paylaşmasını isteyin

•

Google Web yöneticisi kurallarına uyup uymadığını öğrenin

Etik kuralları gözetmeyen bazı SEO’lar, saldırgan pazarlamacılık
anlayışları nedeniyle arama sonuçlarını haksız biçimlerde
kullanabillir. Kurallara aykırı uygulamalarda bulunulması, sitenizin
arama motorları üzerindeki varlığına olumsuz etki edebilir ve hatta
tamamen kaldırılmasına neden olabilir. Dikkat edilmesi gereken
konular aşağıda yer alıyor:
•

Size durup dururken e-posta gönderen SEO ve web danışmanlık
firmalarına karşı tetikte olun.

•

Unutmayın, kimse birinci sıra garantisi veremez.

•

Gizemli ve amaçlarını açıkça ifade etmeyen şirketlere karşı dikkatli olun.

Dijital pazarlamanın gerektirdiği tüm bu faaliyetleri yapıyor olabilirsiniz ama
internetin en büyük özelliği olan ölçümlenebilmeyi kullanamıyorsanız yaptığınız
yatırımların karşılığında ne aldığınızı bilemeyebilirsiniz. Bu yüzden sitenize giren
kişilerin bütün hareketlerini izlemek, sitenizde yaptıkları satış, form doldurma gibi
hareketleri takip etmek, kullandığınız sitelerin, reklam kanallarından gelen kişilerin
analizini yapmak hayati önem taşımaktadır. Bu ve bunlardan çok daha fazlasını
online pazarlama adı altında gerçekleştirebilirsiniz. Bu noktada “Dijital Ajans’’lardan
hizmet almak da faydalı olmaktadır.
Başarılı Bir Dijital Pazarlama Nasıl Yapılır? Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
•
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Öncelikle iyi bir domain seçilmelidir.

•

Site tasarımı ve altyapısı sağlam olmalıdır.

•

Siteye gerekli bağlantılar kurulmalıdır.

•

İyi bir SEO çalışması yapılmalıdır.

•

E-posta ve sosyal ağlarla müşterilerle irtibat halinde olunmalıdır.

•

Online reklam verilmelidir.

KOBİ’lere Özel Dijital Pazarlama Önerileri
Çevrenizi Harekete Geçirin: İşe, çevrenizi harekete geçirerek başlayın. Aileniz,
arkadaşlarınız, komşularınız; tanıdığınız herkesi harekete geçirin. İşiniz ile ilgili
açtığınız Facebook/Twitter hesaplarınıza üye olmalarını talep edin.
Kendinizi Görünür Kılın: Dijital ortamda hareket halinde olun. Kimse sizi durduğunuz
yerde bulamaz. LinkedIn üstünde gruplara üye olun, tartışmalara katılın.
Bunu yapmaya devam ederseniz insanlar isminize aşina olacak ve sizi nerede
bulabileceklerini bileceklerdir.
Bilginizi Paylaşın: Bir alanda uzmanlık seviyesinde bilginiz varsa ve işinizi bunun
üstüne kurduysanız (örnek: danışmanlık), bundan başkalarının da faydalanmasını
sağlayın. Hemen bir blog açıp yazmaya başlayın ve içeriğinizi paylaşın. Faydalı
içerik insanları size getirecektir.
Sitenize Özen Gösterin: Web sitenizi görev olarak yapmış gibi değil, en azından bir iş
görüşmesine giderken kıyafetinize gösterdiğiniz kadar özenle ele alın. Bunu yapmak
için mutlaka çok para harcamanız gerekmez. Temel doğruları (kullanıcı dostu
tasarım, arama motoru optimizasyonu) yapmak/yaptırmak için sadece biraz zaman
harcamak ve kafa yormak yeterli olacaktır.
Sitenizi Güncel Tutun: Web sitenizi sattığınız ürün çeşidi açısından zengin ve
güncel tutmaya çalışın. Benzer bir ürünün değişik çeşitlerini barındırmak müşteriye
seçenek sağlayacağı için müşteriyi sitede tutar.
İletişim Bilgilerinizi Ekleyin: İletişim bilgilerinizin açık olarak sayfada ya da reklamda
yer almasına özen gösterin. Alıcının direkt ulaşabileceği bir adres ya da telefon
numarası güven sağlayacaktır. Online pazarlama konusunda alıcıların özellikle
baktıkları bir nokta ‘’güven’’dir. Müşterinizin aldığı üründen memnun kalmaması
ihtimalini göz önünde bulundurarak, iade koşullarına net bir şekilde yer verin.
Verimli Reklam Yapın: Reklam yapmak deyince cebinizden para çıkacağı kesin.
Önemli olan, cebinizden çıkan para karşılığında ne kadar gelir artıracağınızdır.
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Facebook ve Google dünya üstünde en çok ziyaret edilen iki site ve her ikisi de size
birkaç dakika içinde reklam yayınlama fırsatı veriyor.
Mobil Pazarlama
Teknolojinin gücü ve hayatımıza etkisi sürekli
artarken, ulaşılabilirliği de artıyor ve fiyatları
düşmeye devam ediyor. Tüm dünyada olduğu
gibi Türkiye’de de smartphone (akıllı telefon)
ve tablet bilgisayar kullanım oranı artıyor. Mobil
internet artık hayatımızın içinde. Dışarıda olsa
da internete istediği an girebilmeyi, elektronik
postalarını kontrol edebilmeyi isteyen kişilerin
sayısı hızla artıyor.
Mobil pazarlama ise bir mobil cihazla ilişkilendirilmiş ve tüketiciler ile her türlü
mobil cihazdan (telefon, tablet PC) yapılan iletişim ve pazarlama çalışmalarıdır.
Mobil pazarlama çok esnek bir kanaldır ve müşterilerinize birçok farklı yoldan
ulaşmanızı sağlar. Mobil pazarlama, şu andaki en kişisel, hedef segmente özel
uyarlanabilen, kullanıcıyı anında eyleme teşvik edebilme özelliğine sahip olan
geleceğin pazarlama mecrası olarak tanımlanıyor. İstatistiklere göre önümüzdeki 4
yıl içinde mobil internet kullanıcılarının sayısı masaüstü internet kullanıcı sayısından
daha fazla olacak.
Mobil kampanyalar sayesinde satışlar artırılabilir, müşterilere yönelik araştırma ve
ölçümleme yapılabilir. Mobil ve web üzerinden yapılan pazarlamanın bağlayıcılığı
fazladır, kişiye özeldir. Direkt olarak hedef kitleye ulaşır. İzinli veri tabanı
oluşturulursa direkt satış bile yapılabilir.
Mobil pazarlama dendiğinde akla ilk olarak mobil web site ve mobil uygulamalar
gelmekle birlikte mobil pazarlama bu iki kavramdan çok daha fazlasıdır. En çok
kullanılan mobil pazarlama teknikleri arasında, SMS/MMS, Mobil Kuponlar, Mobil
Siteler, Mobil Oyunlar, Mobil Reklam, Mobil Uygulamalar (Apple App Store, Android
Market), Mobil Search (Google Mobile Ads, Mobil Arama Optimizasyonu) yer alır.
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Finansman
1) Doğru Finansman Yöntemleri
Finansman yönetimi üretim ve satış kadar önemli
bir konu olmakla beraber yöneticiler için en
zorlanılan bölümlerin başında gelir. Zira firma
ortakları iş alanını iyi bildiklerini düşündükleri
işi kurmuşlardır fakat finansman yöntem ve
maliyetleri, içinde bulunulan döneme ve sektöre
göre farklılaşmaktadır. Firmalarda deneyimli
ve bilgili bir finansman kadrosunun olması
durumunda, bu zorlukların üstesinden kolaylıkla
gelinebilir.
Firmanızın faaliyet döngüsüne uygun finansman kaynaklarının bulunması,
erişilebilirliği ve sürekliliği bizim için çok önemli bir konudur.
Kullanabileceğiniz Finansman Yöntemleri Nelerdir?
•

Banka Kredileri

•

Satıcı Finansmanı

•

Alınan Avanslar

KOBİ’ler Olarak Finansman ile İlgili Dikkat Etmeniz Gereken Noktalar
•

Faaliyetlerinizi sürdürebilmek için gerekli sermaye miktarını doğru
oranda hesaplayabildiğinizde, gereksiz dış kaynak kullanımına ihtiyacınız
olmaz ve bunun sonucunda da piyasalarda yaşanan dalgalanmalardan
olumsuz olarak etkilenmezsiniz.

•

Muhasebe kayıtlarınız ve mali beyanlarınızın tam olması durumunda,
kredi veren kurumlar ve yatırımcıların gözünde kredi değerliliğinizi
kuvvetlendirebilirsiniz.

•

Nakit akışınız belirlenmiş mi?

» Nakit akışınızın ekside olduğu bir vadeye
º Çek/senet keşide ediyor musunuz?
º Diğer bir kredinizin vadesi geliyor mu?
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» Bu vadede hesabınızda ödeme için para olmaması durumunda
firmanızı nasıl fonlayacaksınız?

» Banka kredisi ile fonlayacaksanız limit boşluğunuz var mı? Bunu
önceden planlamazsanız son dakikada bulacağınız kaynağın maliyetinin
de sizin için çok yüksek olabileceğinin farkında mısınız?

» Bu vadede fon yaratamamanız durumunda, piyasa ödemesinin
yapılamaması ya da kullanılan bir kredinin vadesinde kapatılamamasının
bankalar ve piyasa nezdinde kredibilitenizi zedeleyeceğinin
farkında mısınız?
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•

Kredi kullanırken tahsilat yapınıza göre
geri ödeme planı bulunan krediler
kullanmanız, borcunuzu rahatlıkla
çevirmenizi sağlar. Örneğin ayın belirli
günlerinde tahsilatlarınız yoğunlaşıyorsa,
kullandığınız kredilerin vadelerini,
tahsilatınızda olası gecikmeleri hesaba
katarak planlamalısınız.

•

Kullandığınız kredinin amacı nedir?
Kredi ile fonladığınız iş, ne kadar süre
içerisinde nakit üretecektir?

•

Geliriniz hangi periyotlarda oluşmaktadır? Bu krediyi hangi geliriniz ile
ödeyeceksiniz?

•

Sadece faiz oranı düşük olduğu için, firmanızın yapısına uymayan
kredileri kullanmamalısınız.

•

Kur riski taşıyor musunuz? Alacaklarınızın döviz cinsi ile ödemelerinizin/
borçlarınızın döviz cinsleri birbirlerinden farklı mı?

•

Döviz kurlarında yaşanan olası dalgalanmalarda, borcunuzun bir anda
katlanarak artma ihtimali var mı? Bu tip riskleri bertaraf etmek için
“borç ve alacağınızı aynı para birimi cinsinden” yapılandırabilir misiniz?
Bu mümkün olmuyorsa riskinizi azaltmak için Türev Ürünler olarak
adlandırılan forward, options, future gibi ürünleri kullanmalı mısınız?

Temel Finansal Riskleri Nasıl Yönetebilirsiniz?
Temel finansal risklerinizin farkında olduğunuzda bu risklerin yönetilmesi
de mümkün olur. Risklerin yönetimi için bankacılık ürünlerinden ve banka
şubelerinden faydalanabilirsiniz.
Oluşabilecek finansal riskler
Alış ve satış vadeleri uyumlu mu?
•

Alışlarınız ile satışlarınız arasında vade farkının olması yani kısa zamanda
borcunuzu ödemeniz gereken durumlarda, satışlarınızın ve tahsilatınızın
bu süreden daha sonra gerçekleşmesi sizi likidite açısından zorlayacaktır.

•

Örnek: Alımlarınız 90 gün vadeli, satışlarınız 180 gün vadeli ise
tahsilatınızı yapmadan önce ödeme yapmanız gerekecektir.

•

Bu ödemeyi yapabilmek için içeride
yeterli sermayeniz var mıdır?

•

Yoksa bu ödemeyi yapabilmek için
borçlanmanız gerekecek midir?

•

Borçlanmak için alternatifleriniz
nelerdir?

•

Bu borcun maliyeti nedir?

•

Alım maliyetinize vade farkı ve ek
borçlanma maliyetleriniz eklendiğinde
başlangıçta düşündüğünüz kadar kâr ediyor musunuz?

•

Kârlılığınız ne kadar azalıyor ya da zarara dönüyor musunuz?

•

Kâr marjınızı artırma şansınız ne şekilde mümkün olacaktır?

•

Yeni pazarlara girip daha kârlı mı satmalısınız yoksa alımlarınızı daha
uzun vadeye mi çekmelisiniz?

•

Yoksa satışlarınızın vadesini mi kısmalısınız?

•

İhtiyaç duyduğunuz fonlama için yapı ve maliyet açısından daha uygun
olan ürünler var mı? Örneğin yurtdışına açık mal verdiğinizde ihracat
factoringi yapmanız içeride kredi kullanmanızdan daha uygun maliyetli
olur mu?

•

Açık satış yaptığınızda alacağınızı yurtdışındaki firmaların zor duruma
düşmesi nedeniyle tahsil edemezseniz alacak sigortaları işinize yarar mı?
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Alımlar nereden yapılmaktadır?
Satışlar nereye yapılmaktadır?
Alışlar/satışlar peşin midir? Vadeli midir? Her ikisi de varsa ortalama vade nedir?
Peşin alımlarda/satışlarda iskonto yapılmakta mıdır?
Vadeli alımlarda/satışlarda vade farkı uygulanmakta mıdır?
Alışlar için avans ödüyor musunuz?
Satışlarda avans alıyor musunuz?
Alışlarınızda / satışlarınızda hangi bankacılık enstrümanları kullanılmaktadır?
Kaynak maliyetlerine hakim misiniz ve bunları yönetebiliyor musunuz?
•

Banka kredilerinizin ortalama maliyeti nedir?

•

Satıcı borçlarına ne kadar vade farkı ödeniyor?

•

Satıcılardan vadeli değil de peşin alınırsa ne kadar iskonto sağlanabilir?

•

Böyle bir durumda en uygun alternatif kaynak nedir?

•

Daha uygun maliyetli bir banka kredisi midir yoksa kendi paranız mıdır?

•

Satıcı kredisinin başka ek maliyeti var mıdır?

Vadelerinize hakim misiniz?
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•

Kaynaklarınızın vadesi nedir?

•

Piyasadan hangi vade ile alıyorsunuz?

•

Bu vadenin değişme riski var mıdır?

•

Kısa vadeli kullandığınız kredileri kısa vadeli işlemler için mi
kullanıyorsunuz?

•

Kaynakların geri ödeme vadesi geldiğinde kullanımlarınız bunlarla
bağlantılı olarak likidite olmuş olacak mıdır?

•

Kaynakların yenileneceği varsayımı ile (satıcı kredisi, banka kredisi) sırf

daha yüksek getirisi var diye daha uzun vadeli satışlara gidilmekte midir?
•

Kaynak maliyetleri değişime açık mıdır? Bunların değişmesi halinde aktif
getirileri üzerinde de oynamak mümkün olacak mıdır (eğer vadeli satış
yapılmış ise bunlara uygulanan vade farkı değişebilir mi)?

Para biriminin farkında mısınız?
•

Sağlanan kaynakların döviz cinsleri ile kullanımların döviz cinsleri
birbirine yakın oranda dengede midir yoksa kur/parite riski mi
taşımaktadır?

•

Eğer risk taşınıyorsa bunları dengeleyebilecek enstrümanlar var mıdır?
(türev ürünler)

•

Alacak-verecek döviz diye düşünülürken EUR borçlanıp USD satan
firmaların yaşayabileceği sıkıntı ve kayıpları hesaplanmakta mıdır?

Sigorta ile kendinizi güvenceye alıyor musunuz?
Sigortalanmak olası risklerin minimize edilmesi açısından ihmal edilmemesi
gereken bir konudur. Başınıza geleceklerin önüne geçemezsiniz ama en azından
kayıplarınızı asgariye indirebilirsiniz. Bu gibi durumlarda maddi kayıplarınızın telafisi
için sigorta yaptırarak kendinizi güvenceye alırsınız.
•

Otomobil Sigortaları

•

İşyeri Sigortaları

•

Yangın Sigortaları

•

Nakliyat Sigortaları

•

Sorumluluk Sigortaları

yapabileceğiniz sigortaların bir kısmıdır. Ayrıca, sektörünüze ve faaliyetinize özel
farklı sigortalar da yapılabilir.
MİNİ BİLGİ
Yangın, deprem, terör, dahili su, hırsızlık, sel / seylap, elektronik ekipman,
üçüncü şahıs mali sorumluluk, işveren mali sorumluluk, cam kırılması
gibi teminatları kapsayan ve seçiminize göre 3 farklı prim paketinden
oluşan ve taksitli ödeme imkanı sağlayan Kobim Garantide sigortasından
faydalanabilirsiniz.
Sigorta ile ilgili detaylı bilgi için: http://www.garanti.com.tr/tr/kobi
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Diğer:
•

Yatırım ve sabit kıymet edinimlerinizi sermaye ya da uzun vadeli
fonlamalar ile mi yapıyorsunuz?

•

Kısa vadeli kaynaklar ile ticari faaliyetlerinizi döndürebiliyor musunuz?

•

Ticari faaliyetlerinizden kâr ediyor musunuz? Tüm kârınız ile finansal
giderlerinizi karşılıyorsanız, bir süre sonra kredilerinizin anaparalarını
kapatamayabilir ve borç sarmalına girebilirsiniz.

Yurtiçi

Yurtdışı

Döviz
bazında

TL bazında

Peşin

Vadeli

Orta vadeli nedir?

Vade farkı ödenir
mi? Oran %
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2) Finansman Kaynakları
İşinizi kurarken kendi birikiminiz, bireysel finansman kredisi, kredi kartı, aile ve dost
çevrenizden sağladığınız kaynakları kullanmıştınız. Büyüdükçe bu kaynaklar yetersiz
kalmaya başladı ya da artık daha profesyonel bir işletme olarak finansal kurumlar
ile daha yoğun çalışmaya ihtiyacınız var. Finansman yönetimi ve kararları her ne
kadar sizde olsa da mali yapınızın bankacınız ile ortaklaşa analiz edilmesi, risklerin
öngörülmesi ve fırsatların değerlendirilmesi amacıyla ekip çalışmasına ihtiyaç vardır.

Tüm finansman kaynaklarının maliyeti olduğuna göre, sizin için kaynağı seçerken
dikkat edilecek unsurlar neler olmalıdır?
•

Vade ve geri ödeme şekli

•

Finansmanı sağlayan kurum/kuruluş

•

Maliyetler

gibi birtakım unsurlar tercihlerinizin netleşmesini sağlar. Örnek olarak döviz bazında
geliri olan bir firmanın döviz ile borçlanması uygun ve genelde daha uygun maliyetli
bir çözümken, iç piyasaya satış yapmakta olan bir firmanın, oranları daha yüksek
olan TL bazında borçlanması uygun olur.
3) Hangi Finansman Yöntemleri Olabilir?
Piyasada çok farklı kredi alternatifleri var. Peki sizin için hangisi en doğrusu?
Bu sorunun cevabı o dönemdeki ihtiyacınıza göre şekillenecektir. Satışlarınızın ve
tahsilatlarınızın hangi enstrümanlar ile gerçekleştiği (POS, çek gibi) ve yıl içinde
mevsimsel olup olmadığı, kullanacağınız kredinin hangisi olacağı konusunda
belirleyici olacaktır.
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a) Nakit Krediler
Rotatif Krediler: Faiz oranının piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak günlük
değişebildiği bu kredide tahsilata bağlı olarak günlük kapamalar veya ihtiyaca göre
günlük kullanımlar gerçekleşebilir. Nakit akışına bağlı olarak ödenecek faizin de
kontrol edilebildiği bir üründür.
Taksitli Krediler: İhtiyaca göre TL/USD/EUR olarak kullanılabilen, 60 aya kadar
vadelendirilebilen bu krediler ile makine, taşıt ya da işyeri almak, yatırım yapmak
mümkün olabilir. Aylık eşit taksitler ile ödeme yapılacağından, dönemsellik yerine
düzenli bir nakit akışın olduğu firmalar için uygundur.
Spot Krediler: Faiz oranının vadeye kadar sabit kaldığı bu krediler ile vadede ne
kadar faiz ödeneceği kredinin kullanıldığı gün bellidir.
İskonto Kredileri: Elinizdeki ileri vadeli ticari senetlerin piyasa faizleri üzerinden
bugünkü değerinin hesaplanarak kullanıldığı kredi türüdür.
Hazır Hesap: Kısa süreli ihtiyaçlar için hesapta sürekli kullanılabilir tutarın olmasını
sağlar. Vergi, çek veya fatura ödemesi için hesapta para bulunmasa bile ödemeler
yapılır, tahsilatın oluşmasıyla kredi otomatik olarak kapanır.
POS Kredi: POS’tan geçen hacimlerin kredi teminatını oluşturduğu kredidir.
KOBİ Proje Kredileri: Yatırım finansmanı için 7 yıl vadeye kadar kullanılabilen bu
kredide toplam yatırımın %75’i finanse edilirken, kredinin %50’si kadar Kredi
Garanti Fonu kefaleti temin edilmektedir.
b) Gayrinakit Krediler
Teminat Mektupları: Herhangi bir taahhüdün yerine getirilmesi ile ilgili banka
garantisine ihtiyaç duyulduğunda, komisyon karşılığı temin edilen kredidir.
Örneğin: Mal alımı sırasında tedarikçiler satış yaptıkları firmaları tanımadıkları
zaman bir banka garantisi talep edeceklerinden teminat mektupları burada çözüm
oluşturacaktır.
Kredi Kayıt Bürosu (KKB): Kredi referans sistemi aracılığı ile müşterilere ait kredi
bilgilerini üye kuruluşlar ile paylaşan bankaların ortaklığında oluşturulmuş olan
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Krediler ile ilgili detaylı bilgi için:
http://www.garanti.com.tr/tr/kobi

Bankalar kredi kararı verirken
KKB ve Risk Santralizasyon
Kayıtlarını dikkate alırlar.

organizasyondur. Bankalar kredili çalışacakları kişi/kuruluşlara karar verirken KKB
kayıtlarını önemli oranda dikkate alırlar.
TCMB Risk Santralizasyon Bilgileri: Bankaların aylık bildirim yaptıkları Merkez
Bankası kayıtları kredi verirken dikkate alınır.
c) Ticari Kredi Kartı
Easy Card
Sizin ve çalışanlarınızın yapacağı alışverişleri, her kullanıcı için birbirinden bağımsız
ve farklı limitler atanabilen Easy Kart ile kontrol altına alabilirsiniz. EASY, kart
sahiplerine erken ödemeye %1 indirim, 20 güne kadar geri ödeme imkanı ve uygun
oranlarla kredilendirme imkanı sunarken sektörel ihtiyaçlarınıza yönelik çeşitli
indirimler ve fırsatlardan da faydalanmanızı sağlar.
Yeni İş Sahibi Bonus Business Card
Size özel tasarlanmış, en fazla 3 yıldır faaliyet gösteren şirketlerin sahipleri ve
yöneticileri ile çalışanları için tasarlanmış özel bir kredi kartıdır. Şirket harcamaları
için size özel Yeni İş Sahibi Bonus Business Card’dan faydalanabilirsiniz. Üstelik
şirket harcamalarınızı da kolaylıkla takip edersiniz.
d) Leasing
Satın almak istediğiniz malın leasing şirketi tarafından satın alınarak size vadeli
olarak kiralanması işlemi olan leasing, size uzun vadeli ödeme imkanı ile mal sahibi
olma fırsatı verir. Belirli ürünlerde vergi avantajı da sağladığı için tercih edilebilir.
Factoring ve Leasing ile ilgili detaylı bilgi için:http://www.garanti.com.tr/tr/kobi
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e) Destek Paketleri
Sektörlerin nakit akışına özel finansman ihtiyacı sağlayan ürünlerin yer aldığı
paketler hazırlayarak sizlere yol göstermektedir.
Destek Paketleri ile ilgili detaylı bilgi için: http://www.garanti.com.tr/tr/kobi
f) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB)
KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya
yönelik hizmet ve destekler sunan KOSGEB’in düzenlediği çeşitli destek
projelerinden, eğitim programlarından vb. faydalanmak ve bu konularda bilgi almak
için Garanti Bankası şubelerine başvurabilirsiniz.
KOSGEB tarafından girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı
işletmelerin kurulması amacıyla Girişimcilik Destek Programı oluşturulmuştur.
Program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş
Geliştirme Merkezi (İGEM) Desteği ve İş Planı Ödülü yer almaktadır.
Başvuruyla ilgili detaylı bilgilere http://www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
g) Esnaf ve Sanatkar Odaları
Garanti Bankası, sektörel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle sürekli işbirliği
içinde çalışmalar yürütüyor. KOBİ’leri en yakından tanıyan ve sorunlarını en iyi bilen
örgütler ile yapılan bu işbirlikleri sonucunda tespit edilen sorunlara ortak çözümler
aranıyor.
Garanti Bankası, Esnaf ve Sanatkar Odalarına üye KOBİ’lerin ihtiyaçları
doğrultusunda uygun ödeme planları ile kredi imkanı sunmaktadır. Krediden
yararlanmak için, kredi talebinizi üyesi olduğunuz esnaf odasına yazılı olarak
iletmeniz ve size verilecek kayıt belgesiyle birlikte bir şubemize başvurmanız yeterli
olacaktır.
Başvuruyla ilgili detaylı bilgilere http://www.garanti.com.tr/kobi adresinden
ulaşılabilir.
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h) Kredi Garanti Fonu (KGF)
KGF, küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle bu işletmelere
destek vermekte, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi
kullanmalarını mümkün hale getirmektedir.
KGF, KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin daha çok banka
kredisi kullanabilmelerini sağlamakta, uzun vadeli ve uygun maliyetli kredilerden
küçük işletmelerin de yararlanmasını mümkün hale getirmektedir. Bu sayede
girişimcilik teşvik edilmekte, KOBİ’ler lehine ek bir kredilendirme yaratılarak
ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlanmaktadır.
Başvuruyla ilgili detaylı bilgilere http://www.kgf.com.tr adresinden ulaşılabilir.
ı) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı ile bireysel girişimcilerin, teknoloji
ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli
yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar
olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve
uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri
geliştirebilen Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır.
Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi
deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek
sağlanmaktadır.
Başvuruyla ilgili detaylı bilgilere http://www.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
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Tedarik Yönetimi
Üretim yapan işletmeler için döngü, mal alımları yani tedarik yönetimi ile başlar.
Tüm tedarik sürecinin planlanması gerekmektedir. Planlamanın doğru yapılmadığı
durumlarda elinde siparişi olan işletmeler girdinin eksik olması nedeniyle üretim
eksikliği, siparişlerin yetiştirilememesi gibi zorlayıcı sonuçlar ile karşılaşabilirler.
Tedarik süreci ile ilgili dikkat edilecek noktalar:
•

Hangi ürün/hizmeti temin etmeniz
gerekiyor?

•

Bu ürün/hizmet kimlerden temin edilebilir?

•

Temin edilecek ürün/hizmetin kalitesi ve
fiyatı nedir?

Temin
edilecek mal/
hizmet nedir?

Navlun
Süresi?
Maliyeti?

Fiyat
Nedir?

Nereden
alınacaktır?
Yurtiçi?
Yurtdışı?

•

Alternatif tedarikçiler kimlerdir?

•

İç piyasa / dış piyasa alım alternatifleriniz
nelerdir?

•

Peşin ve vadeli alımda uygulama farkları
nelerdir? Ek maliyetler var mıdır? (vadeli ithalatta KKDF gibi yasal
maliyetler olabilecekken, iç piyasada vadeli alımlarda ödeyeceğiniz vade
farkı olabilir.)

•

Tedarikçi(ler) kendi piyasalarında marka bilinirliği yüksek olan firmalar mı?

•

Fiyatların değişme nedenleri nedir ve ne sıklıkta değişmektedir? (demir
çelik, altın..)

•

Fiyat değişikliklerine karşı ne şekilde pozisyon almalısınız?

•

Tedarikçiler ile ilişki yönetiminiz nasıl olmalıdır?

Sizin işletmenizde;
• İhtiyaç duyulan kaynakları temin etmek için alternatifler geliştirildi mi?
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•

Alımlarınız belirli bir zaman çizelgesine oturtuldu mu?

•

Temin ettiğiniz mallar kabul edilebilir en iyi kalite seviyesine göre en iyi
fiyatta mıdır?

•

Satın almanın hangi yöntemle yapılmasının uygun olduğuna karar
vermeye yardımcı olacak kriterler var mı? (Makine alımında avantajları
nedeniyle leasing mi? AYB kredileri mi? Kadın Girişimcileri destekleyen
kaynaklar mı?)

•

İşletmeniz için en uygun finansman yöntemi hangileridir?

•

Güvenilir tedarikçiler ile kalıcı ve uzun vadeli ilişkiler geliştirildi mi?

Verimlilik
Tanım itibarıyla basitçe aynı girdi ile daha çok çıktı üretmek olarak düşünülebilecek
olan verimlilik, günümüz rekabet şartları içerisinde firmalar açısından önemli ve
hayati bir unsurdur.
Kaynakların etkin kullanılamadığı firmalarda, ilerideki dönemde üretim, pazarlama
ve finansman sorunlarıyla, zaman içerisinde de kârlılık sıkıntılarıyla karşılaşılması
mümkündür.

İşletmelerin, devamlılığı için kâr etmeleri hayatidir.

Sürdürülebilir kârlılık yaratabilmeniz için verimliliğinizi analiz etmenizde fayda vardır.
Verimlilikte sağlanan her tür gelişme işletmenizin kârlılığına destek yaratır.
Kaynaklarınızı etkin ve verimli kullanabiliyor musunuz?

Bilgi işlem teknolojisinin yönetim, üretim ve dağıtım alanlarındaki etkinliğinin
artması, işletme bazında yeni düzenlemelere gidilmesi ve değişen tüketici
talebi karşısında üretimin daha esnek bir yapıya kavuşturulması, önümüzdeki
dönemin ihtiyaçlarındandır.
Verimlilik göstergeleri nelerdir?
•

Aynı birim satışı ve / veya geliri daha az maliyetle elde etmek

•

Aynı maliyetle daha fazla birim satış ve / veya gelir elde etmek

•

Satış ve / veya gelir artış oranının katlanılan maliyet artış oranından daha
fazla olması

•

Satış ve / veya gelir azalıyorsa satış ve / veya gelir azalma oranının
katlanılan maliyet azalma oranından daha az olması.
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STANDART

GELİR AYNI
MALİYET
AZALIR

MALİYET
AYNI GELİR
ARTAR

GELİR VE
MALİYET
AZALIR

GELİR VE
MALİYET
ARTAR

Aynı hacim/adet ya da tutarda satış yaparken;
• Operasyonel ve personel maliyetlerinizi aşağı çekebiliyor musunuz?
•

Üretim sürenizi daha hızlı hale getirerek hammaddenin daha hızlı satışa
dönmesini sağlayabiliyor musunuz?

•

Teslimat süreçlerinizi hızlandırabiliyor musunuz?

•

Günlük operasyonunuzu iyi yöneterek satışlarınızın artmadığı durumda
bile maliyetlerinizi aşağı çekebiliyor musunuz?

DÜŞÜK
VERİMLİLİK

Pazar payı
kaybı

MALİYET
ARTIŞI

SATIŞ
AZALMASI
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Düşük
verimlilik

Maliyet
artışı

Satışların
azalması

Verimliliğinizi artırdığınızda, birim maliyetlerinizi aşağıya çekerek rekabet avantajı
sağlamanız, yeni müşteriler kazanmanız, satışlarınızı ve pazar payınızı artırmanız
mümkün olacaktır.
Verimlilik, işletme içerisinde gerekli sistematik yaklaşımların yürütülmesiyle
artırılabilecektir.
Zincirinizde verimlilik artışı gerektiren noktalar var mıdır?

Tedarik

Üretim
süreci

Çıktılar /
Satışlar

Tedarik ve Üretimde Verimlilik
Kimlerden ve ne şekilde mal aldığınız, malın kalitesi ve teslim tarihlerine uyulması
tedarik kalitenizi etkiler. Tedarik sonrasında üretim sürecinin de sürekli olarak analiz
edilmesi önemlidir. Tedarik ve üretim süreci bir arada üretim verimliliğinizi etkiler.
•

Tedarik ve satış yönetiminiz üretim sürecinize paralel mi? Üretim
verimliliğinizi olumsuz etkileyebilecek unsurlar olabilir mi?

•

Üretimde devrede olan makine / ekipman ya da kişiler kendi tanımları
çerçevesinde en doğru işi yapıyorlar mı? Yapabileceklerinin en çoğunu
ve en kalitelisini yapıyorlar mı?

•

Malzeme ihtiyacı nasıl belirleniyor? Bu çalışmalar planlı ve sistematik
olarak yapılıyor mu?

•

Siparişler doğru zamanda verilip temin ediliyor mu yoksa buralarda
oluşan aksamalar malzemenin istenen zaman, miktar ve yerde hazır
olmamasına yol açıyor mu? Bu sürecin yönetimi nedeniyle müşteri
teslimlerinde beklemeler oluyor mu?

•

Alımlar doğru yerlerden yapılıyor mu? Sadece fiyatı daha uygun olduğu
için alım yapılan bir işletme aslında teslimat süresi ile ilgili zaman
kayıpları yaratıyor olabilir mi?

•

Kaynaklar doğru ve tam olarak kullanılıyor mu?

•

Kaynaklar zamanında ve yerinde kullanılıyor mu?
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•

Kaynakları mümkün olan en ucuz, en az kullanmak üzerine bir
sistematik kurulmuş mudur?

•

Satış rakamlarının düşük olması nedeniyle sık sık ürün değişimi
yapılması ve her yeni siparişte üretim hattında hazırlık çalışmaları
yapılması gerekiyor mu?

•

Üretim sürecinin kısaltılması mümkün mü? Kaliteden ödün verilmeden
nerelere müdahale edilebilir?

•

Kullanılan araçlar arıza yapıyor mu? Ne sıklıkta? Neden? (araçların
eskimiş olması, bakımlarının yapılmaması...)

•

Kullanılacak araç ve malzemelerin doğru yerlerde konumlandırılmamış
olması nedeniyle (kullanım alanlarında ya da en kısa mesafede)
beklemeler oluyor mu?

•

Kullanılan malzemelerin öngörülen kalite standartlarına uygun olmaması
nedeniyle üretim sonrasında doğabilen sıkıntılar ve üretimin tekrar
edilme ihtiyaçları oluşuyor mu?

•

Fason üretim planında sorunlarla karşılaşılıyor mu?

•

Yetersiz miktarda hammadde temin edildiğinden üretim aksıyor mu?

•

Hammadde kalitesinin düşüklüğü nedeniyle üretim kalitesi düşük
olabiliyor mu?

•

Tek tedarikçi ile çalışma nedeniyle uzun bekleme süreleri oluşuyor mu?

•

Üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle sipariş alınmasına ve pazar
yaratılmasına rağmen satış gerçekleştirilemiyor mu?

Kapasite Belirlenmesi
Pazarın analizinin eksik/fazla yapılması nedeniyle öngörülemeyen satış rakamlarına
bağlı olarak atıl kalabilen veya tekrarlanması gereken yatırımlar oluyor mu?
Üretim süreçleri
Üretimin ve hizmet sunumunun kaliteden ödün vermeden daha az maliyetle
yürütülmesi için sürekli yeni yöntemler ve süreçler araştırıyor, mevcut yöntem ve
süreçlerin iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri alıyor musunuz?
Yenilikçilik
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•

Yeni bir şeyler ortaya koyarak bunu pazarlamanın yollarını araştırıyor
musunuz?

•

Rakiplerinizden farklılık yaratma beceriniz nedir?

Stok
•

Tedariklemede sipariş edilen hammaddenin zamanında sağlanamaması
nedeniyle hammadde stokuna yönelmek zorunda kalıyor musunuz?

•

Bu alımlar nedeniyle ön finansman ihtiyacınız doğuyor mu?

•

Stokların depolanacağı alana ihtiyaç duyuyor musunuz? Bu alan işletme
bünyesinde mi, ayrı bir yerde mi?

•

Stoklu çalışma yolunu seçmiyorsanız, fiyat değişikliklerinden etkileniyor
musunuz?

Stok yönetimi şirketiniz açısından büyük önem taşımaktadır. Az stokla çalışmanın
müşteri taleplerini karşılayamama, gecikmelere sebep verme gibi dezavantajları
olduğu gibi fazla stokla çalışmanın da maliyetli olması ve ürünün rafta bekleme
süresinin uzaması gibi dezavantajları vardır. Akıllı bir stok yönetimi yapmalısınız; bu
konuda küçük bir ipucu vermek gerekirse; satışta genel geçer bir kural vardır:
Satışlarınızın %80’i, ürün veya hizmetlerinizin %20’sinden oluşur. En çok talep
gören bu ürün veya hizmetin sürekli bulunabiliyor olması, işletmenizin nakit akışı
bakımından çok önemlidir.
Stok kontrolü nasıl sağlanır? Bunun için basit veya gelişmiş birçok yazılım alternatifi
mevcuttur. Hangi sistemde stoklarınızı takip ederseniz edin, önemli olan satılan
satılmayan ürünleri düzenli izleyip buna uygun fiyatlama veya alım politikası
uygulamanızdır.

Stok yönetimi için birkaç yazılım alternatifi için
http://www.logo.com.tr, http://www.netsis.com.tr,
http://www.sap.com/turkey adreslerini kullanabilirsiniz.

Pazarlama Verimliliği
• Hedef pazarlara ve buradaki tüketici taleplerine yönelik yeterli pazar
araştırması yapıyor musunuz?
•

Bu araştırmaların sonuçlarını analiz ederek uygun yaklaşımlar belirliyor
musunuz?

•

Talep açıklarını yakalamakta ne kadar başarılısınız?
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•

Müşterilerinize sesinizi duyurmak için kullandığınız kaynağınız size satış
olarak geri dönüyor mu?

•

Satışlarınız artıyor mu?

•

Satış kanalınız doğru mu?

•

Satış ekibiniz kuvvetli mi? Bilgi ve beceri seviyeleri yüksek mi?

•

Müşteri memnuniyeti ölçümlemesi yapıyor musunuz? Müşterileriniz
memnun mu?

•

Satış sonrası serviste aksayan noktalarınız var mı? Bunlar satışı etkileyici
unsur mu? Gerekli düzenleme yapılıp müşterilere duyurulmalı mı?

•

Yüksek yatırım/harcama yapmaksızın birçok pazara girebilme ve bu
pazarlarda ürün sunabilme imkanı sunan e-ticareti kullanıyor musunuz?

Tüketici talebi artık daha kaliteli ve üstün tasarımlı farklılaşmış ürünlere
yönelirken, tüketici artık ihtiyaçlarından ziyade isteklerini karşılamak için
satın alıyor.

Finansman-Muhasebe Verimliliği
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•

İşletmenizde faaliyetin sürdürülmesi için gerekli olan kaynakların
bulunması ve uygun yerlerde kullanılması, finansman bölümünün
sorumluluğundadır.

•

Muhasebe ise, mal ve hizmetlerin üretimi ve satışı sürecindeki mali
işlemlerin ve diğer nakit giriş çıkışı gerektiren işlemlerin kayıtlarının
tutulması ve raporlanmasıyla ilgilenir.

•

İşletmenizde finansman ve muhasebe işlemlerine yönelik olarak
verimliliği artırmak için yeterince teknoloji kullanıyor musunuz? Bankalar
ile sistemlerinizin ortak dili konuşmasını sağlayarak zaman kazanıp,
hataları minimuma indirebiliyor musunuz?

GoGaranti ürünü ile kullandığınız LOGO muhasebe sisteminden direkt olarak
banka hesaplarınıza bağlanabilir ve bankacılık işlemlerinin otomatik olarak
muhasebeleşmesini sağlayabilirsiniz. Internet şubesinden, şubeye gitmenize ya
da telefon etmenize gerek kalmadan hesabınızı görüntüleyebilirsiniz. Beklemeye
gerek kalmadan hemen işlemlerinizi gerçekleştirmek isterseniz, internet
şubesinden ödemelerinizi ve hesap takiplerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle
işlem maliyetlerinizi de diğer kanallara göre çok daha düşük tutmuş olursunuz.
Detaylı bilgi için: http://www.garanti.com.tr/tr/kobi

İnsan Kaynakları Verimliliği
Süreçlerin verimliliğinde en önemli kaynaklardan biri İnsan Kaynaklarıdır. İnsan
Kaynakları ve personel verimliliği temel olarak doğru kişilerin kendileri için doğru ve
uygun olan işleri doğru şekilde yapmalarının üzerine oturmaktadır.
Bir işletme sahibinin kendine sorabileceği sorulardan ilki ‘Çalışanlarım benim/bizim
için ne kadar önemli? Kurum içinde onların motivasyonları için neler yapılıyor?’
Bu süreçte doğru kaynağın belirlenmesi, doğru işin ve planlamanın yapılması,
sürecin takip edilmesi perspektifinden bakıldığında, aşağıdaki soruları kendinize
yöneltmeniz önemlidir:
•

Doğru personel seçebiliyor muyuz? (Çalışan Seçimi Bölümünde detaylı
bilgi bulunabilir)

•

Nitelikli iş gücü ile çalışıyor muyuz? Yoksa maliyetleri düşük olduğundan
niteliksiz işgücü ile mi çalışıyorsunuz? (Kısa ve orta vadede aradaki farkın
kuruma getirisi ve götürüsü ne olacaktır?)

•

Yeterli personel çalıştırıyor musunuz?

•

Kişiler kendileri için doğru ve uygun işleri yapıyorlar mı?

•

Kişiler işlerini doğru yapıyorlar mı?
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•

Çalışanlarım, yaptıkları işlerle ilgili yeterli bilgiye sahip mi? Çalışanlar
yaptıkları işi doğru yapma konusunda eğitilmiş ve işin ehli mi?

Çalışanların Verimi ve Motivasyonu Niye Düşük Olur?
• İşle ilgili verilen sorumluluk ve eğitimler yetersiz olabilir.
•

Motivasyonlarının düşük olması nedeniyle hata yapıyor olabillirler,

•

Çalışma koşulları uygun olmayabillir,

•

Kendilerine değer verilmediğini düşündükleri için motivasyonları
düşebilir.

Çalışan veriminin düşük olması müşteri memnuniyetsizliği yaratabileceği
gibi bazı sektörlerde de üretimin tekrar edilmesi sonucunu
doğurabilmektedir.

Yönetim Verimliliği
Geleneksellikte ısrar edildiğinde ve alışkanlıklar değiştirilmediğinde, günümüze
uygun yönetim tarzları uygulanamamaktadır.
Örneğin, geleneksel anlamda satış yapmaya çalışan bir iş sahibinin, tüketim
alışkanlıklarının teknolojik ortamlara kaydığını göz ardı ederek gerekli yatırımı
yapmaması nedeniyle satışlarının azalması sıkça karşılaşılan bir durumdur.
Peki siz;
•

Değişime adapte olmaya çalışıyor musunuz?

•

Piyasadaki farklılıkları öngörme konusunda neler yapıyorsunuz?

Günlük iş planı olmayanlar o gün gelen işlerin yapılması ile zaman
geçirmekte, hep çok yoğun olmakta fakat belki de günün sonunda
hedefine doğru giden hiçbir şey yapmamış olmaktadır!
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Organizasyon açısından değerlendirdiğinizde sorgulamanız gereken önemli bir
nokta da şudur:
Firmanız ileride büyüdüğünde, daha yeni fırsatların, yeni yatırımların araştırılması,
işin büyütülmesi, geliştirilmesi gibi konulara odaklanılması için yönetici istihdam
ediyor musunuz?
Özellikle konu ile ilgili teorik bilgisi ve pratikte tecrübesi olan yöneticilerin firmanıza
kazandırabileceklerinin farkında mısınız?
İş sahibi ve yönetici olarak değerlendirdiğinizde;
•

Sadece size bağlı yöneticiler ile mi bir araya geliyorsunuz?

•

Alt seviyedeki çalışanlarınızı da dinliyor musunuz?

•

Kurum içerisinde öneri oluşturulmasını destekleyen / teşvik eden bir
sistematiğiniz var mı? (Şu ana kadar herhangi bir çalışanın fikri hayata
geçirildi mi?)

İnsan Kaynağı Yönetimi ve Gelişiminde
Pratik Öneriler
KOBİ’lerde insan kaynakları yönetimi denince akla genellikle “maaş, sosyal
güvenlik, ulaşım ve yemek”ten oluşan paketler geliyor. Halbuki bu dörtlü,
çalışanlarınızın motivasyonunu, dolayısıyla şirketinizin verimliliğini artırmak için
yeterli değildir.
KOBİ statüsündeki bir şirkette, özellikle ilk kuruluş aşamasında ayrı bir insan
kaynakları bölümünün oluşturulması veya sadece bu işe bakacak birinin istihdam
edilmesi zor hatta maliyet nedeniyle gereksiz bile olabilir. Bunun çözümü, insan
kaynakları konusunda uzman olan şirketlerden yardım almak olabilir. Böyle bir
şirketten hizmet almak başlangıçta ek bir maliyet gibi görünse de orta-uzun vadede
şirketinizin verimliliğinin, dolayısıyla kârınızın artmasına yardımcı olacaktır.
Bir KOBİ iş sahibi olarak çalışanlarınıza yapacağınız yatırım aslında işinize
yapacağınız yatırımdır. Bu kapsamda;
•

İşe çalışan alırken gerekli eğitimleri vermek önemlidir.
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•

İşe aldığınız çalışanın ne tür eğitimlere ihtiyacının olduğunu tespit etmeli
ve bu eğitimlerin belirli bir süre içinde tamamlanması amacıyla bir
takvim belirlemelisiniz.

•

İşe başlamadan önce verilecek eğitim, işe başladıktan sonra ortaya
çıkabilecek sorunları ve hata oranını asgariye indirecektir.

•

Şirketiniz büyüdükçe iş yapış tarzınız ve ihtiyaçlarınız da değişeceği için,
ihtiyacınız olan eğitimler de değişecektir.

KOBİ’lere baktığımızda şirketlerin genel olarak iş sahibi tarafından ve günlük
kararlarla yönetildiğini görmekteyiz.
Profesyonel yöneticilerin olduğu KOBİ’lerde de iş sahibi, bu yöneticilere yetki
vermemekte, dolayısıyla şirketin gideceği yolu yine sadece iş sahibinin vizyonu
belirlemektedir.
Şirket küçükken iş sahibinin her şeye hakim olması kolay olabilir ancak işler
büyüdükçe hakimiyet de azalacaktır. Bu nedenle kaliteli ve güçlü yöneticilik
özelliklerine sahip çalışanlarla çalışmak önemlidir.

İş sahibi olarak çalışanlarınızla sürekli iletişim halinde olmak, ihtiyaçlarını ve
sıkıntılarını dinlemek, çözüm üretmek, iyi yapılan işlerde ödüllendirmek ve
devamlılığını teşvik etmek önemlidir.
İşlerin daha iyi yürütülmesi, eksiklerin tespiti ve giderilmesi gibi konularda
çalışanlarınızın görüşlerini almak ve bu konuda görüş beyan etmeleri için onları
teşvik etmek önemlidir.
Kendini şirketin bir parçası gibi hisseden ve görüşleri dikkate alınan bir çalışan çok
daha verimli çalışacaktır.
Adil bir ödüllendirme sistemi kurmak çalışanların motivasyonu açısından faydalı
olacaktır. Bu ödül sistemi nakdi prim vermek şeklinde olabileceği gibi özel sağlık
sigortası yaptırmak, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yatırım yapmak, çocuğunun
okul masrafını karşılamak vs. de olabilir. Hatta bazen çalışanlarınızla içeceğiniz bir
kahvenin bile kırk yıl hatırı olabilecektir.
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BÖLÜM 3: Olgunlaşırken

Kendinizi, süreçlerinizi ve iş yapma şeklinizi
bugüne, hatta YARINA uygun hale getirmek için
neler yapıyorsunuz?
Bundan sonra, sizin için süreklilik, kalite ve marka
olmak yeni önemli konulardan...
Ne yapacağınızı bilemiyorsanız, ihtiyaç
duyacağınız bilgiler bu bölümde…
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Olgunlaşırken
Oluşan Kaynakların Değerlendirilmesi ve Sonraki Stratejik Adımlar
İşletmelerin de aynen insanlarda olduğu gibi bir yaşam döngüsü vardır. İşletmeler
de doğarlar, büyürler, olgunlaşırlar…
İlk kuruluşun yani doğumun ardından ayakta kalma savaşı başlar. Kısıtlı sermaye
ve insan kaynağı, yeni müşteri bulma çabası, verimliliği artırma çalışmaları vs’nin
ardından artık kendi ayakları üzerinde duran işletme bir süre sonra büyümeye
başlar.

Büyüme süreci, hazırlıklı olunmadığında, beraberinde bazı sorunlar da getirir.
Üretimin ve satışların artması, kârın da aynı oranda arttığı veya verimli çalışıldığı
anlamına gelmez. Ayrıca, bir iş sahibi olarak, başlangıçta her şeye hakimken,
işletme büyüdükçe detaylara hakim olamaz hale gelinebilir ve desteği alınacak bir
yöneticiye ihtiyaç duyulur.
Nitelikli yönetici seçimi ve doğru organizasyon yapısı bir işletmenin büyümesinde
önemli rol oynar. Büyüdükçe, planlama ve stratejik yönetim de önem kazanmaya
başlar.
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Her şeyin yolunda gittiği bir durumda ise oluşan fazla kaynağın nasıl
değerlendirileceğine bakılır.

Makine
yatırımı
Gayrımenkul
alımı

Stok
finansmanı

Verimliliği
artırmak

Yenileme
yatırımı

İstihdamı
artırmak

Oluşan fazla kaynakla neler yapabilirsiniz?
Bu örnekler yaptığınız işin niteliğine bağlı olarak çoğaltılabilir. Ancak oluşan fazla
kaynağı nasıl değerlendireceğinize yani neye yatırım yapacağınıza karar vermeden
cevaplamanız gereken bazı sorular vardır:
1. Oluşan fazla kaynak, gerçekten “fazla kaynak” mı?
Örneğin 6 ay vadeli mal alıp, peşin satış yapıyorsanız,
mal satışlarından elde edilen gelir fazla kaynak olarak
kabul edilmemelidir. Çünkü mal satışından peşin
elde edilen bu gelir aslında 6 ay sonra ödenmesi
gereken bir borcun karşılığıdır.
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2. Bu işten elde ettiğiniz gelir işletmenizin ihtiyaçlarını karşılıyor mu?
Bu gelir;
•

Kredi taksitlerinizi, bunlarla ilgili faiz ve komisyonları,

•

Aldığınız mal ve hizmetlerin bedellerini

•

Şirketinizin elektrik, su, telefon, doğalgaz gibi temel harcamalarını,

•

Personel maaşlarını,

•

Vergi, SGK gibi yasal ödemeleri

•

Ve şirketinizin faaliyetlerini sağlıklı olarak sürdürebilmesi için gerekli diğer
tüm harcamaları karşılamaya ve ailenizi geçindirmeye yetiyor mu?

Çalışmanızın amacı geçiminizi de sağlamak olduğu için, yaptığınız işin
kendi kendini idame ettirmesi yeterli olmayacaktır. Sadece kendi kendini
çevirebilen bir işiniz varsa ilave yatırım yapmaya kalkmadan önce bir kez
daha düşünmeniz gerekir.

3. Bu işten beklediğiniz kârı elde ediyor musunuz?
Her girişimci bir işe başlarken para kazanmayı hedefler. Başlangıçta kazanılan
tutarlar küçüktür ama zaman geçtikte, iş büyüdükçe, müşteriler arttıkça kazanılan
para, elde edilen kâr da artmaya başlar.
•

Şu anda elde ettiğiniz kâr, bu işe girerken hedeflediğiniz kâr mı? Yani işe
başlarken hedeflediğiniz kârın ilerisinde misiniz, gerisinde mi?

•

Elde ettiğiniz kâr ancak hayat standardınızı iyileştirmeye mi yetti?
Yani ailenizi daha iyi şartlarda yaşatmaya mı yetti yoksa hem hayat
standardınız yükseldi hem de elinizde yatırım yapacak kadar para mı
kalıyor?

Büyüyor musunuz yoksa ne uzuyor ne de kısalıyor musunuz?
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4. İşinizi büyütmeniz halinde daha fazla kâr edecek misiniz?
İşinizi büyütmeyi hedefliyorsanız, bu büyümeyle birlikte hem iş hacminizin hem de
kârınızın artacağından emin olmanızda fayda vardır.
Kârı artırmadan sadece iş hacmini artırmak, gerçekte kâr marjınızın
düşmesi demektir.
Yani eskiden 100 tane gömlek satıp 20 lira kazanırken, işi büyüttükten sonra 200
tane gömlek satıp 30 lira kazanmayı hedefliyorsanız aslında kar marjınız düşecek
demektir. Çünkü 100 gömlekten 20 lira kazanmak %20 kazanmaktır ama 200
gömlekten 30 lira kazanmak %15 kazanmak anlamına gelir.
5. Yaptığınız işin geleceği var mı? Sattığınız mala veya verdiğiniz hizmete olan talep
devam eder mi?
İşiniz henüz emekleme aşamasında mı, büyüyor mu yoksa olgunlaşmaya		
mı başladı? Sizin işletmeniz bu sürecin hangi noktasında?
•

Yeni kurdunuz ve henüz kendi ayakları üstünde mi durmaya çalışıyor?

•

İşi kuralı birkaç yıl oldu, kendi ayakları üstünde duruyor, artık koşmaya
başlamak mı istiyor?

•

İşi kuralı bayağı bir zaman geçti, işler iyi gidiyor ama ne uzuyor ne
kısalıyor mu?

•

İşler kötüye mi gidiyor?

Yukarıdaki sorulara vereceğiniz cevaplar, işletmenizin ömrünün hangi aşamasında
olduğuna dair size bir fikir verecektir. Bu da aşağıdaki kararlardan birini almanız
konusunda size yardımcı olacaktır:
•

İşimi büyütmeye mi yoksa mevcudu korumaya mı çalışmalıyım?

•

İşimde birtakım yeniliklere gidip (ürün gamını değiştirmek, ürünlerin
özelliklerini değiştirmek, yeni müşteriler bulmak, yeni tedarikçiler bulmak
vs.) çağa ayak mı uydurmalıyım yoksa işimi tasfiye edip başka bir iş mi
yapmalıyım?
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6. Ne kadar zamanda, hangi büyüklüğe ulaşmayı hedefliyorsunuz?
İşe başlarken yaptığınız iş planının ve fizibilitenin bir benzerini büyüme kararı
aldığınız zaman da yapmanızda fayda vardır. Bu noktada önemli olan gerçekçi ve
ulaşılabilir hedefler belirlemek ve o hedeflere ulaşmak için çalışmaktır.
Hangi tarafta büyümek istediğiniz de önemlidir:
•

Üretim bandı sayısını mı artıracaksınız?

•

Çalışan sayısını mı yükselteceksiniz?

•

Yeni dükkan, atölye veya mağaza mı açacaksınız?

•

E-ticaret yani internet üzerinden mi satış yapacaksınız?

Büyüme hedeflerinizi;
•

Dünyanın durumu

•

Ülkenizin durumu

•

Şehrinizin durumu

•

Yaşadığınız bölgenin durumu

•

İş yaptığınız sektörün durumu

•

Müşterilerinizin ve tedarikçilerinizin içinde bulundukları sektörlerin
durumu yakından etkiler.

Büyüme kararı alır ve hangi tarihte hangi noktaya geleceğinizi belirlerken yukarıda
saydığımız etkenleri dikkate almanız gerekir.
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•

Örneğin, müşterileriniz işlerini küçültüyorsa yani satışlarınız düşüyorsa
belki de büyüme planları yapmak yerine mevcudu korumaya çalışmanız
gerekebilir. Belki de yeni ürünler geliştirerek, ürün gamınızı değiştirip
farklı müşterilere hizmet vermeye başlamanız gerekebilir.

•

Sattığınız ürünün teknolojisi eskimeye başladıysa, rakipleriniz yeni
teknolojiler geliştirip pazar paylarını artırıyorlarsa sizin de teknoloji yatırımı
yapmanız, ürünlerinizin teknolojik özelliklerini geliştirmeniz gerekebilir.

7. Ulaşmak istediğiniz büyüklüğe sadece kendi kaynaklarınızı kullanarak ulaşabilir
misiniz? Yoksa yabancı kaynak da kullanmanız gerekecek mi?
Ulaşmak istediğiniz büyüklükle ilgili fizibilite çalışması yaptınız ve örneğin
önümüzdeki 3 yıl içinde nereye gelmek istediğinizi belirlediniz.
Belirlediğiniz hedef gerçekten ulaşılabilir ve mantıklı bir hedef.
Peki, kendi yarattığınız fazla kaynak istediğiniz hedefe ulaşmanız için yeterli		
olacak mı?
Eğer yabancı kaynak kullanacaksanız, yani kredi kullanmanız gerekecekse, iyi bir
araştırma yapmanız şart.
Kullanmayı düşündüğünüz kredinin;
•

Faiz oranını

•

Teminat koşulunu

•

Vadesini

•

Geri ödeme koşullarını

•

Geri ödemesiz dönemi olup olmadığını
iyice anlamanız gerekir.

Ayrıca TÜBİTAK, KOSGEB ve benzeri devlet kuruluşlarının veya yurtdışındaki
bazı kuruluşların sağladığı teşvikleri ve verdikleri hibe fonları araştırmak da faydalı
olacaktır.

Uluslararası Teşvik ve Hibe bilgileri ile firmanıza uygun olabilecek destekler
için TeşvikBul Danışmanlık Hizmeti ile Garanti yanınızda.
Detaylı bilgi için http://www.garanti.com.tr/kobi

Demirbaş alımlarında banka kredisi yerine, leasing yapmak da başka bir
alternatiftir. Bu durumda müşteri temsilciniz vasıtasıyla, Garanti Leasing ile temasa
geçebilirsiniz.
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Burada önemli olan nokta doğru kaynağı, doğru süre için kullanmak ve doğru
yerde değerlendirmektir.
Planladığınız yatırım ne kadar doğru olursa olsun, yanlış finansman yöntemi
kullanırsanız hedeflediğiniz sonuca ulaşamayabilirsiniz. Aynı şekilde çok ucuz,
çok uzun vadeli, çok uygun teminatlı bir finansman kaynağı bulmuş bile olsanız,
bu kaynağı doğru yerde değerlendiremezseniz yine hedeflediğiniz sonuca
ulaşamayabilirsiniz. Kredi almanız gerekecekse, büyümek için yapacağınız yatırım,
aldığınız krediyi geri ödeyebilecek mi? Ödüyorsa ne kadar zamanda ödüyor? Bu iki
konuya odaklanmanız gerekir.
8. Kaynak doğru, yatırım doğru. Peki, yapacağınız yatırım kullanacağınız krediyi ne
kadar zamanda geri ödüyor?
Örneğin 100.000 TL’ye yeni bir makine almayı planlıyorsunuz. Bu makine
için 60.000 TL kredi kullanacaksınız, geri kalan 40.000 TL’lik kısmı ise öz
kaynaklarınızdan karşılayacaksınız yani elinizdeki fazla nakdi kullanacaksınız.
•

Kredi için ödeyeceğiniz faiz, masraf, komisyon, vergiler gibi her şeyi dahil
ettiğinizde maliyetiniz kaça geliyor?

•

Bu maliyeti karşılamak için kaç ay veya kaç yıl çalışmanız gerekiyor?

Kredinin kendini geri ödeme süresi en basit haliyle bu şekilde tanımlanabilir.
Varsayalım bu süreyi hesapladınız ve 5 yıl çıktı.
•

Bu 5 yıl sizin için ne anlama geliyor; uzun mu, kısa mı, yoksa mantıklı bir
süre mi?

•

Benzer yatırımlar kendini ne kadar zamanda geri ödüyor?

•

Bu süre, sizin için belirli bir büyüklüğe ulaşmak istediğiniz süreyle
uyumlu mu?

Bütün bu soruların cevaplarını verebiliyorsanız, yatırımın sizin açınızdan
sağlıklı olup olmadığına rahatlıkla karar verebilirsiniz.
9. Vergi boyutu ve banka ilişkileri
Tüm soruları cevapladınız, her şey olumlu görünüyor, siz de yatırımı hayata
geçirmeye karar verdiniz.
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Örneğin gayrımenkul almaya karar verdiniz;
•

Bu gayrımenkulü işletmenin üzerine mi almalısınız yoksa kendi üzerinize
mi almalısınız? Yani bu gayrımenkul şirketin bilançosunda mı görülmeli
yoksa sizin şahsi mal varlığınız mı olmalı?

Bu noktada;
•

Hem bankayla olan ilişkilere

•

Hem de işin vergisel boyutuna

bakmanız gerekir. Vergi konusunda mali müşavirinizle veya avukatınızla görüşmeniz
uygun olacaktır.
Bir KOBİ iş sahibi olarak sizin için en önemli noktalar;
•

Elinizdeki parayı değerlendirmek istediğiniz alanın size tekrar para
kazandırması,

•

Verimliliğinizi artırması,

•

İşinizi sağlıklı bir şekilde büyütmenizi sağlamasıdır.

Performansın Takibi
Rakamlarınız planlanan ölçüde gelişiyor mu?
Firmanızın uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmesi ve
bunun süreklilik arz etmesi için düzenli olarak şirket
performansının takip edilmesi gereklidir.
Performans takibi, satış performansı ve mali tablolar
(bilanço / gelir tablosu) üzerinden gerçekleştirilebilir.
Performansın beklenenin altında gerçekleştiği
durumda hedeflerin ve yöntemlerin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa revize
edilmesi gerekebilir.
Hedefleriniz gerçekleştiğinde, bu sürecin parçası olan herkesin tekrar benzer bir
süreç için motive olmasını sağlamak amacıyla, kuruma uygun yöntemler ile kutlama
yapmak faydalı olabilir.
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Gerçek Hayat Hikayesi-1
2011 yılı Kadın Girişimci Ödülü’nü alan Zeynep Rüstemoğlu’nun yeni girişimcilere
yardımcı olmak amacıyla sorularımıza verdiği cevapları aşağıda bulabilirsiniz.
Zeynep RÜSTEMOĞLU hakkında...
1967 yılında Antakya’da dünyaya gelen Zeynep Rüstemoğlu, lise öğrenimini
Antakya Özel Ata Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1989 yılında Hacettepe
Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. 1990 yılında,
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne zırhlı araç üretmek üzere kurulan ve Türkiye’nin savunma
sanayi alanındaki ilk özel teşebbüsü olan FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.’de
çalışmaya başlamıştır.
Oldukça farklı bir iş kolunda faaliyet gösteriyorsunuz. Faaliyet alanınızdan biraz
bahseder misiniz?
Benim faaliyet alanım savunma sektörü aslında. İş hayatına başladığım firma olan FNSS
bir Türk-Amerikan ortaklığıydı. Türkiye’de, o dönemde olmayan ürün ve sistemleri
pazara sunmak istiyordu. Benim “Teknoloji Transfer Departmanı”nda çalışmam,
Türkiye’de o yıllarda bulunmayan teknolojiler konusunda tecrübe kazanmamı sağlarken
bunun üretimini yapan firmalarla da iyi ilişkiler geliştirmemi sağladı.
Girişimcilik hangi noktada girdi hayatınıza?
Ben iş hayatına profesyonel olarak başladım. Çalışmakta olduğum firmanın küçülme
kararı ile birlikte 1995 yılında işten çıkartıldım. Aynı yıl 28 yaşındayken, beraber
çalıştığım bir arkadaşımla birlikte, aldığım tazminatı sermaye yaparak firmamı
kurdum. Girişimci olarak da iş hayatına başladığım alan olan savunma sektöründe
devam etmeyi seçtim.
Geçmiş tecrübenizin iş kurma sürecinde size ne kattığını düşünüyorsunuz?
O yıllarda savunma sektörü Türkiye’de yeni yeni gelişmekteydi. En büyük avantajım
böyle bir dönemde, bu konuda Türkiye’de öncü bir kuruluşta çalışmam oldu.
Çalıştığım bölüm itibarıyla pazardaki boşlukları görme şansım oldu. Dolayısıyla işten
ayrılınca da deneyimlerimi değerlendirebileceğim için bu alanda girişimci olmaya
karar verdim.
Bildiğiniz bir iş olduğu için ve burada bir fırsat gördüğünüz için bu alanı tercih
ettiniz. Peki sizce yeni girişimciler bir işe başlarken veya bir işi seçme noktasında
nelere dikkat etmeliler?
Bence vizyon sahibi olmak yolun başındaki en önemli noktalardan biri. Bunlar,
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başkalarının risk olarak nitelendirdiği konular bile olabilir. Kimsenin cesaret
edemediği konularda açığı görüp bu fırsatı değerlendirebiliyorsanız, diğerlerinden
ayrılıyorsunuz. Bu, halihazırda kişiyi farklı kılıyor.
Girişimcilerin dikkat etmeleri gereken diğer bir önemli konu ise kaynak yaratılması.
Benim girişimciliğe başladığım yıllarda, işinizi ilk kurduğunuz zaman, şirketin bir
tarihçesi olmadığı için kredi limiti tesis edilmesi ve kaynak sağlanması anlamında
çok ciddi zorluklar yaşıyordunuz. Bankalar o yıllarda yeni kurulan firmalara,
başlangıç aşamasında gerekli olan kredileri vermekte tereddüt ediyorlardı. Projeniz
çok iyi bile olsa, belli bir kredi limitiniz yoksa, işi yürür hale getirene kadar çok
zorluk çekiliyordu. Şimdilerde eskisi gibi değil. Örneğin KOBİ desteği var, Garanti
Bankası’nın Kadın Girişimci Kredisi gibi yeni iş kuranlara sunulan birçok fırsat var.
Eskiye göre çok daha çeşitli alternatifler bulunabiliyor.
O zaman işin finansman tarafına biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini
düşünüyorsunuz?
Finansman açısından zorluklar olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar iyi bir
projeniz de olsa, iyi bir iş imkanı bulduğunuzu düşünseniz de, bunu kuruluş
aşamasında finansal anlamda yapılandırmak zor olabiliyor.
Bizim gördüğümüz kadarıyla KOBİ’lerimiz bankalardan aldıkları destek kadar, eşten,
dosttan da birtakım kaynaklar sağlayabiliyorlar. Siz bu yolu tercih ettiniz mi?
Tabii böyle bir imkan olabilir. Fakat ben şahsen öyle bir yola hiçbir zaman
başvurmak istemedim. Örnek vermek gerekirse, benim şirketimi yeni kurduğum
dönemde, gireceğim ihaleler için teminat mektubu ihtiyacım vardı. Çalıştığım
bankaya projemi detaylı bir şekilde anlattım ve projeme inandırdım. Böylece
talebime olumlu yanıt verdiler ve ihtiyacımı karşıladılar.
Girişimcilerin kurdukları iş kadar, işlerine olan inançları, işlerini nasıl anlattıkları ve
kişisel ilişkileri de kaynak sağlamak için önemli yani?
Tabii ki. Eğer kaynak sağlayacaksanız; ki bu bir ortak olabilir, yatırımcı olabilir,
banka olabilir, hangisi olursa olsun, öncelikle işinizin, projenizin güvenilir bir
dayanağı olması gerekmektedir. İkinci olarak da projenizi nasıl anlattığınız, işe ne
kadar inandığınız ve konuya ne kadar hakim olduğunuz, karşınızdaki kişinin bakış
açısını etkiliyor ve hatta belirliyor.
Teknik bir konuda, spesifik bir iş yapıyorsunuz. İyi / kalifiye çalışan ihtiyacınız oldu
mu? Bunu karşılayamadığınızı hissettiniz mi?
Bununla ilgili bir zorluk yaşamadım. Türkiye’nin insan kaynağı anlamında çok ciddi
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bir potansiyeli olduğuna ve ülkemin gücüne çok inanıyorum. Çalışan anlamında
da önemli olan doğru insanı bulup onunla yola devam etmek. Bu yönden de çok
şanslıydım ve hiçbir zorluk yaşamadım.
Çalışanlarınızı nasıl buldunuz? Doğru kişilere ulaşmanın yolu neydi? Yeni
girişimciler nasıl araştırma yapabilirler?
Benim seçtiğim alan Silahlı Kuvvetler ile ilişkili olduğu için, Silahlı Kuvvetler
deneyimi olan ve aynı zamanda teknik donanıma sahip kişileri seçtim. Silahlı
Kuvvetler deneyimi olan ancak ayrılmış kişilerle çalışma yolunu seçtim. Bunun için
de genellikle tanıdıklarım aracılığıyla, referans aldığım ve sektörde çalışmış kişilerle
temasa geçerek çalışan alımını gerçekleştirdim.
Yani siz, tecrübeli çalışan almayı tercih ettiniz. Nedenini öğrenebilir miyiz? Tecrübeli
çalışan ile çalışmanızın ne gibi avantajları oldu? Kendiniz çalışan yetiştirmeyi
düşünmediniz mi?
Benim yaptığım iş çok spesifik ve teknik bir iş. Dolayısıyla benim en önemli
kaynaklarımdan biri, konusunda tecrübesi olan çalışma arkadaşlarımdı. Sonuçta,
ben tecrübeli kişiler ile çalışmayı seçtim. Böylece zaman kazandığımı düşünüyorum.
Yeni yetişen insanlarla çok fazla çalışmadım. Dolayısıyla yorum yapamam. Bu
sektöre göre değişebilir. Hatta, diğer taraftan bakıldığında, kendimi düşününce,
üniversiteden yeni mezun olduğumda iş bulma konusunda sıkıntı yaşadım. İş
başvurusu yaptığımda birçok firma tecrübeli çalışan aradığı için istediğim bir işi
nasıl bulacağımı epeyce düşündüm. Hiç iş tecrübesi olmayan kişilerin de bir şekilde
bir yerden başlaması gerekiyor.
Bense, daha önce bahsettiğim Türk-Amerikan ortaklığındaki bir firmada bu sorunu
aşabildim. FNSS çalışan yetiştirmenin daha iyi olduğunu düşünen bir vizyona sahipti.
Hemen herkes yeni mezundu ve şirket eğitimlerle destekleyerek tecrübesiz çalışanları
kendi kurallarına, koşullarına, isteklerine göre şekillendiren bir firma olduğu için ben
bu süreci çabuk atlattım. Sorunuza gelecek olursak, sanırım bu konu biraz da firmanın
faaliyet gösterdiği sektör kadar firmanın büyüklüğüne göre de değişebiliyor. Gerekli
eğitimleri verebiliyorsanız, çalışanları sizin yetiştirmeniz şirket kültürünün oluşması
açısından daha doğru. Ama bunun için yeterli zamanınız ve kapasiteniz yoksa, bu
durumda tecrübeli çalışan almak daha doğru bir çözüm olabiliyor.
İlk işe başlarken bu alanı niye tercih ettiniz? İşi burda bulduğunuz için mi yoksa sizi
bu sektöre çeken bir şeyler var mıydı? Çünkü baktığımızda sonra hayatınız bu alanda
akmış.
Ben aslında İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Ama özellikle o konu ile ilgili bir
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iş arayışım olmadı. Hep değişik bir konuda çalışmak ve fark yaratmak istiyordum.
İlk işe başladığım firma olan FNSS, o yıllarda Ankara’da talep gören bir firmaydı.
Amerikalılarla çalışmanın bana bir şeyler katacağını, vizyonumu geliştireceğini
düşünüyordum. Sektör olarak da farklı ve enteresan olduğunu düşünüyordum.
Ayrıca, çalışma koşulları çok iyiydi. O nedenle bu firmayı seçtim. Devamında da
hem çok şey öğrendim hem de çok keyif aldım. Böylece seçimimde haklı olduğumu
anladım.
Mali müşavir veya avukat seçiminizi neye göre yaptınız?
Mali müşavir ve avukat seçimini öneriye istinaden yaptım. Fikrine güvendiğim bazı
tanıdıklarımın referans olduğu kişilerdi. Bu konular özellikle benim bilmediğim ve
riskli konular olduğu için güvendiğim birileri tarafından önerilen kişileri tercih ettim.
17 yıldır da aynı mali müşavir ile çalışıyorum.
Yıllar itibarıyla yenilikçilik anlamında neleri daha farklı yapmaya başladınız?
İlerleyen yıllarda ne gibi yeni projelere yöneldiniz?
2007 yılından itibaren doğaya duyarlılığa dikkat etmeye başladık. Bunun için bir
ekip kurduk ve doğaya nasıl daha az zarar verilebileceğinden yola çıkarak, projeler
üretmeye başladık. Elektronik ve otomasyon teknolojileri konularında savunma
sektöründe elde edilen deneyimleri kullanarak, enerji tasarrufuna yönelik “Hibrikit’’
geliştirme çalışmalarına başladık.
Patent aldınız mı? Halihazırda patentli ürününüz var mı?
Evet, bundan 3 sene önce ‘’Hibrikit’’ için patent aldık. Bu teknoloji ile, araca
yerleştirilen bir kit ile halihazırda kullandığımız arabaların, dizel ya da benzinli fark
etmez, 3-4 saat içerisinde “hibrid” araca dönüştürülmesi mümkün olabiliyor. Bu
sayede %40’a kadar enerji tasarrufu sağlanabiliyor.
Başlangıçta gözünüzden kaçan ve daha sonra fark ettiğiniz detaylar oldu mu? Ya da
‘’Keşke!’’ dediğiniz yerler?
1.5 sene önceydi sanırım. ‘Türkiye’nin Kadın Girişimci Yarışması’na başvuru
yaparken ilk defa durup şöyle bir geçmişe baktım. Ondan önce hiç durmamışım,
dönüp kendime bakmamışım. Çünkü hep ileriye bakıyorsunuz, hedefe kilitlenmiş
bir şekilde çalışıyorsunuz. Analiz etme şansı çok bulamayabiliyorsunuz.
Yarışma benim için çok anlamlı oldu. Yarışma başvuru sürecinde çok düşündüm.
Yanlış yaptım mı, nerede yanlış yaptım diye. Geriye dönüp baktığımda, kendimde
pek bir eksik görmüyorum. Doğru yaptığım şeyler çoğunlukta. Mesela, birlikte
işten ayrıldığım, TSK’ya iş yapmak üzere kendi işini kurma yolunu seçen diğer bazı
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arkadaşlarım, çok fazla konulara dağıldılar ya da ürün çeşitliliğini çok artırdılar. Bir
süre sonra altından kalkamadılar ve sonunda işlerini kapattılar. Bu anlamda benim
keşke yapmasaydım ya da farklı yapsaydım dediğim bir şey yok.
Bazen muhafazakar olmak daha mı iyi oluyor iş hayatında?
Dozu önemli aslında. Çok fazla da muhafazakar olmak doğru değil. O durumda
da genişleyemiyorsunuz. Bu nedenle altından kalkabileceğiniz işlere talip
olmak önemli. Ben birkaç üründe kalmayı tercih ettim. Birçok ülkeye de ihracat
yapıyorum. Neredeyse, dünya çapında bir sistem yarattım. Çok fazla konuya ya da
ürüne dağılsaydım kendi alanımda bu kadar başarılı olamayabilirdim ya da belki
hepsi tamamen kendi üretimim olmayabilirdi. Evet doğru biraz muhafazakarım.
Ama dediğim gibi ölçüsünün iyi ayarlanması gerekli.
Girişimcilere ya da yeni mezunlara altın anahtar şeklinde birkaç tavsiyeniz var mı?
Benim tavsiyelerim biraz daha duygusal oluyor. Yaptığınız işe tutkuyla bağlı olmak
çok önemli. Kendinize inancınız, yaptığınız işe tutkunuz olması gerekiyor. Yoksa
başarı gelmesi pek mümkün olmuyor. Ayrıca, başkalarının risk olarak algıladığı
konularda vizyon sahibi olabilmek ve cesaretle adım atabilmek çok önemli.
‘Vizyon’ geliştirmek için önerebileceğiniz herhangi bir şey var mı?
Ben çok araştırırım, okurum. Bence bu kısım çok önemli. Bunun yanı sıra
sosyalleşme çok önemli. İşimi kurma ve büyütme aşamasında, birçok firmayla
tanışma, ilişki kurma ihtiyacı duydum. Devamında da bu paylaşımlardan çok şeyler
çıktığına şahit oldum.

Gerçek Hayat Hikayesi-2
2012 yılında Kadın Girişimci Ödülü’nü alan Nurcan Özdemir’in yeni girişimcilere
yardımcı olmak amacıyla sorularımıza verdiği cevapları aşağıda bulabilirsiniz.
Nurcan Özdemir kimdir? Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1973 Ardahan doğumluyum. 7 çocuklu bir ailenin 3. çocuğuyum. 1989 yılında
16 yaşında Bursa’ya geldiğimizde maddi imkansızlıklar nedeniyle lise eğitimimi
yarıda bırakarak çalışmaya başladım. İçimde ukde kalan eğitimime şu an devam
ediyorum. Üniversite diplomamı çerçeveletip, iş hayatımdaki başarılarımı yansıtan
‘Türkiye’nin Girişimci İş Kadını’ ödülümün yanına koyduğumda çok büyük bir
hayalimi gerçekleştirmiş olacağım. Evliyim, kızım Ece 8 yaşında, oğlum Atakan ise 6
yaşında.
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İş hayatına nasıl atıldınız? Girişimci olmaya nasıl karar verdiniz?
Tekstil fabrikasında vardiyalı işçiliğin ardından bir havalandırma firmasında
sekreterlik yapmaya başladım. Şimdi, “kaderimi değiştiren iş” olarak nitelendirdiğim
yalıtım işini de orada öğrendim.
O dönemlerde yalıtım sektörü henüz pek gelişmemişti ve çalıştığım şirket sadece
havalandırma konusunda faaliyet gösteriyordu. Bir süre sonra Türkiye’de yalıtım
sektörü gelişmeye başladı. Ben de bu süre içinde satış tarafına kaymıştım. Bazı
İstanbul firmaları, bu yeni sektörü tanıtmak amacıyla havalandırma sektöründeki
firmalarla görüşmelere başlamışlardı. Gelen firma yetkilileri sürekli olarak yalıtımın
yararlarını anlatıyorlardı, ben de onlardan aldığım bilgileri müşterilerimize
aktarıyordum. Bu yeni gelişen sektörde, çeşitli kademelerde çalıştım ve satış
müdürlüğüne kadar ulaştım. Artık bir hedefim vardı. ‘Kendi işimi yapmayı’ aklıma
koymuştum. Bu nedenle, her imkanı kullanarak kendimi yetiştirdim. Fırsatlar
karşınıza çıktığında hazırlıklı olursanız eğer, kendi adınıza avantaja çevirebilirsiniz
diye düşünüyorum. Benim amacım da bu süreçte ‘hazırlanmak’ idi.
İşinizin kuruluş süreci nasıl oldu?
İlk olarak, 1998 yılında, eşimi de ikna ederek, İzonur İzolasyon San. ve Tic.
Ltd. Şti’ni kurdum. İlk kirasını kredi kartımızdan çekerek ödediğimiz, çıkmaz bir
sokakta yer alan küçük bir dükkanda, bit pazarından alınan ofis mobilyaları ile
işimizi kurduk. Borç-harçla çıktığımız yolculuğun ilk günleri elbette zor geçti. Hiç
sermayemiz yoktu. Bedelini yıl sonuna kadar ödemek koşuluyla tanıdıklarımızdan
borç alarak ürünlerimizi tedarik etmiştik. Bu şartlar altında dahi risk alarak, mevcut
kiranın beş katı kira ödeyerek, dükkanımızı daha görünür olabilmek amacıyla cadde
üzerinde bir yere taşıdık. Bununla beraber işlerimiz açıldı ve daha yüksek cirolara
ulaşır hale geldik. Benimki belki de cahil cesaretiydi. Ama ona göre kendinizi
adapte ediyorsunuz, ona göre çalışıyorsunuz emin olun. 2007 yılına geldiğimizde,
sektördeki büyümemizi üretim yaparak sağlamaya karar verdik. Bursa Kestel
Barakfaki Sanayi Bölgesi’nde 5 bin m2 kapalı alana sahip EPSA Yalıtım ve Ambalaj
Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni kurarak, 2008 yılında üretime geçtik. 2012 başında
ise ikinci yatırımımızı yine yalıtım alanına yaparak, Yapı Kimyasalları sektörüne
yöneldik. Şimdi, sanayici bir iş kadını olarak, toplamda 14.000 m2’lik iki üretim
tesisimizde, Burpor, Ecepack, Ataboard, Nurpor ve Mantoyap markalarıyla faaliyet
gösteriyoruz.
Neden bu sektörü seçtiniz? Piyasada bir boşluk gördüğünüz için mi yoksa farklı bir
nedenle mi?
Sektörün yeni yeni gelişmeye başladığı bir dönemdi. Ben o zaman sektördeki açığı
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gördüm ve analiz ettim açıkçası. Ardından; bu işte yatırımcı, sanayici olmayı seçtim.
Bunda da girişimciliğimin ve liderlik özelliğimin kuvvetli olmasının etkisi var diye
düşünüyorum. Kendi işimizi kurduktan sonra, her geçen gün işlerimizin artan bir
hızla çoğalması ve müşterilerin bizi hızlı bir biçimde tanımaya başlaması, verdiğim
kararın risk değil, ticaret atağı olduğunu gösterdi.
İşe başlamadan önce bir fizibilite ve iş planı hazırladınız mı?
Çok büyük, ayrıntılı planlamalar yapmasam bile, sektöre yönelik fizibilitemi, diğer
şirkette çalıştığım süre içerisinde çoktan hazırlamıştım. Bunun yanı sıra, yeni bir işe
başlama kararı alma sürecinde, işe ve ürünlere inanmak başta gelen unsurlardan.
Burada benim, araştırmacı bir kişiliğe sahip olmam, işi ve pazarı doğru analiz
etmem konusunda çok yardımcı oldu. Elbette tüm bu çalışmalar, belli bir iş planı
doğrultusunda ilerledi.
Neden Bursa’yı tercih ettiniz? Faaliyet yerini hangi kriterlere göre belirlediniz?
Burayı seçtim, çünkü, bu işi Bursa’da öğrenmem, çevrem, ailem her şey Bursa’yı
gösteriyordu. Şimdilik Bursa’dayız… Üretim tesislerimiz Bursa’da olsa bile, Marmara
bölgesinin tamamında büyük ölçekli işlerle tanınıyoruz. Ayrıca, ülke genelinde farklı
bölgelere yatırım yapmakla ilgili ciddi çalışmalarımız da devam ediyor.
Yatırım sürecinde ne tür finansman kaynakları kullandınız?
Uygun koşullar oluştuğunda teşviklerden, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları
kredilerinden faydalandık.
Çalışacağınız bankayı neye göre tercih etmiştiniz/edersiniz?
Finansman imkanlarına erişim, bizim üretime başladığımız ilk yıllarda, bugünlerle
kıyaslanamaz bir durumda idi. On sayfalı bir çek defteri için günlerce uğraş
veriliyordu. Faaliyete yeni geçen işletmelerin beklentisi, banka kredilerine ulaşmada
sağlanan kolaylık, bankacılık ürünleriyle ilgili bilgilendirilmek ve destek görmek…
Bir kadın girişimci olarak ben, bu beklentilerim karşısında yakın ilgi gördüğüm, nakit
akışıma uygun olarak üretim kapasitemi artırmak için tercih ettiğim Garanti Bankası
ile hâlâ çalışmaktayım.
Rakiplerinizin önüne geçebilmek, rekabette ayrışmak için ne tür aksiyonlar aldınız?
Suyun aktığı yöne akmadım ve kadın gözüyle farklılıkları gördüm. Benim verdiğim
kararlar çok önemlidir. Ani karar veriyorum, verdiğim kararı uyguluyor ve inanarak
çok çalışıyorum. İlk günden bugüne tüm stratejik planlamalarımızı yaptım. Bu
noktada ise herkesin yaptığını yapmak yerine, kendi konseptimi kendim belirledim.
Çünkü herkesin yaptığını yapınca, başarı elde edileceğini düşünmüyorum.
Hayatımda hep şuna inanmışımdır: Bir ürünü ilk önce üretir ve bulunduğun
124

bölgede pazara ilk çıkarsan, ardından daha kaliteli veya daha ucuz ürünler çıksa
bile, arkadan gelenler, pazara ilk çıkan kadar pazar payı alamıyor. İlk olmak önemli.
Reklam ve tanıtım için hangi kanalları kullandınız?
Yapı sektöründe kalitesizliğin bedeli ağır olur. Biz her şeyden önce, güçlü makine
parkımız, deneyimli Ar-Ge ekibimizle sürekli yüksek kaliteli üretim yapmayı
başardık. Kalitemizi korumaya özen gösterdik ve asla taviz vermedik. İlk günlerde
müşterilerimiz bizim reklam elçimiz oldu. İşlerimizin büyük ölçeklere doğru yol
almasıyla birlikte, yerel ve ulusal sektörel yayınlarda yer almaktan, yerel televizyon
kanallarında sponsorluğa, açık hava reklam uygulamalarından, fuar katılımlarına
varıncaya kadar olabildiğince reklam ve tanıtım materyallerini kullandığımızı
söyleyebilirim.
Markalaşmak için çalışmalarınız oldu mu? Bu süreçte ne tür maliyetlerle
karşılaştınız? Markalaşmak size ne tür avantajlar sağladı?
Sadece bizim sektörümüzde değil, tüm sektörlerde lider firmalardan biri olmak
markalaşmaktan, marka yaratmaktan geçiyor. EPSA olarak, inşaat sektöründe
Mantoyap, Isı Yalıtım Sistemleri, Burpor, Nurpor, Ataboard ve ambalajda da
Ecepack markalarıyla hizmet veriyoruz. Satış ve uygulama ile başladığımız ticari
hayatımızda, bugün üretimlerimizi markalaştırmazsak devam etmemiz mümkün
değil zaten.
Girişimcinin başarıya ulaşması için ‘olmazsa olmaz şart’ nedir?
Girişimci olmak isteyenlerin, ‘altın bilezik’ olarak adlandırdıkları bir uzmanlıkları
yoksa, önce bunu edinmeleri gerekir. Benim kolumda bir altın bileziğim yoktu.
Seçtiğim iş konusunda her imkanı kullanarak kendimi yetiştirdim. Yapılan iş ne
olursa olsun, çok sevmeleri gerekli. İşlerini çok severlerse zaten başarı arkasından
gelecektir. Yaptıkları işe saygı duyarak, işlerini tüm benlikleri ile kavramalarını,
kucaklamalarını öneriyorum. Aynı zamanda, rakiplere göre farklılık yaratmaları
gerekiyor. Nurcan Özdemir olarak ‘başarının sırrı farklı olabilmektir’ diye
düşünüyorum.
Siz de girisimcilik@garanti.com.tr mail adresinden, bizimle girişimcilik
deneyimlerinizi paylaşmak ister misiniz? Değerli görüşleriniz ve zamanınız için çok
teşekkür ederiz.
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MALİ MÜŞAVİRLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
2010 Yılı Başında Çıkan Vergi Usul Kanunu Düzenlemeleri, BA – BS formlarının verilme
zamanı ve şekline ilişkin değişiklikler fatura kayıtlamalarına ilişkin köklü değişiklik
meydana getirmiştir.
Bu bakımdan cezai duruma düşmemeniz için aşağıdaki konulara dikkat edilmesi
çok önemlidir:
1- Alış ve satış faturaları mutlaka düzenlendiği aydaki muhasebe dosyası ile, muhasebe
departmanınıza ulaştırılmalıdır. Vergi Usul Kanununa göre faturalar hizmetin verildiği
veya malın teslim edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde düzenlenmelidir. 7
(Yedi) günü aşmış şeklinde düzenlenen veya hiç düzenlenmeyen faturalar için fatura
bedelinin %10’u oranında, en az 160 TL ceza kesilmektedir.
2- Alış – satış faturalarınızı muhasebe departmanına düzenlendiği / alındığı ayda
veriniz. Geç verilmesi veya hiç verilmemesi durumunda, Bilanço Usulüne göre defter
tutan mükelleflerin vermek zorunda olduğu BA ve BS formlarında eksik beyana sebep
olacağından, BA ve BS formlarının düzeltilmesine sebep olacaktır. BA / BS formlarının
verilme süresi geçtikten sonra 10 gün içerisinde yapılırsa ceza kesilmez. Bu süreyi takip
eden 15 gün içerisinde verilmesi halinde ise özel usulsüzlük cezası 1/2 oranında, bu
süreden sonra düzeltme yapılırsa tam olarak uygulanır.
3- Yazar kasa kullanan mükelleflerin mutlaka günlük Z raporlarını akşam işyerlerini
kapatmadan almaları gerekmektedir. Ayrıca her bir satışı 700.- TL aşmayanlar için
yazar kasa fişi düzenlemeleri gerekmekte, 700.-TL’yi aşanlar için mutlaka fatura
düzenlemek zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayanlar her bir fiş ve fatura için
%10 oranında ceza ödemek durumundadırlar. Ayrıca her ay sonu aylık Z alınmalı
ve muhasebe dosyasına konmalıdır. Yazar kasa fişlerinde KDV oranları hatalı olanlar
düzeltilmelidir. Silik raporlar için bedelinin %10’u oranında, en az 160 TL ceza
kesilmektedir.
4- Alış ve satış faturalarınızı aylık dosyalar halinde düzenlemeniz gerekmektedir. Vergi
Dairesinden gelen memurlara o aya ait dosyanın mutlaka gösterilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle evraklarını memurlara göstermeyenlere 1.Sınıf Tacirlere 1000 TL, 2.Sınıf
Tacirlere 500 TL, Diğerlerine 250 TL VUK. Mük. 355’e göre ceza kesilmektedir.
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5- Muhasebe departmanlarınıza alış-satış faturalarınızı, tahsilat makbuzlarınızı, satıcı
ödeme makbuzlarınızı, gider pusulalarınızı, serbest meslek makbuzunuzu, banka
ekstrenizi, sigorta poliçelerinizi, Z raporlarınızı ve diğer masraf evraklarınızı her ay
düzenli ulaştırınız. Aksi halde verilecek beyannamelerde eksik beyana sebep olacaktır.
Eksik verilen beyannameler için düzeltmeler mutlaka ait olduğu ayda yapılmalıdır.
Ancak bilinmelidir ki, verilen her düzeltme veya yapılan her hata Vergi Dairesi
tarafından incelenme riskinizi artırmaktadır.
6- Giren personeli 1 gün önceden, çıkan personellerinizi mutlaka aynı gün içerisinde
muhasebe departmanınıza iletiniz. Muhasebe departmanı çıkış işlemini 10 gün
içerisinde SGK’ya bildirmek zorundadır. Bu işlemlerin süresinde verilmemesi halinde
her bir personel için asgari ücret tutarında ceza ödenmektedir. Ayrıca viziteye çıkan
personelinizin işbaşı kağıdını veya var ise raporu muhasebe departmanına iletiniz.
Muhasebe departmanı ise raporları en geç 5 işgünü içerisinde SGK’ya bildirmek
zorundadır.
7- Aylık SGK hizmet dökümünü işyerinize asınız. Ayrıca sizlere verilen bordroları ve
hesap pusulalarını da personelinize mutlaka imzalatınız. İmzalatmadığınız takdirde
personelin itirazında maaşını tekrar ödemek zorunda kalırsınız. Hizmet dökümlerinin
işyerinde asılmaması durumunda asgari ücretin 2 katı tutarında ceza ödersiniz.
Personeli 10 kişiyi aşan işyerleri personel maaşlarını bankadan ödemek zorundadır.
8- İşyeri kiralarının tutarı ne olursa olsun bankadan ödenmek zorundadır. Ödeme
makbuzlarını mutlaka muhasebe dosyalarınıza koyunuz. Bankadan ödenmeyen her bir
kira için 1.Sınıf Tacirlere 1000 TL, 2.Sınıf Tacirlere 500 TL, Diğerlerine 250 TL VUK.
Mük. 355’e göre ceza kesilmektedir.
9- Faaliyetiniz ile ilgili olmayan masraf belgelerini muhasebe dosyanıza koymayınız. Bu
tür bir masraf belgesi yanlışlıkla işlenir ise, vergi incelemesinde belgenin yaklaşık 3 katı
tutarında ceza ödenir.
10- Alış faturaları veya masraf belgeleri geç verilmemelidir. Muhasebe dosyalarına
önceki aya ait masraf faturaları konmamalıdır.
11- Satış faturalarınızda ve irsaliyelerde mutlaka seri ve tarih takip etmelidir. Etmediği
takdirde 1490 TL ceza kesilmektedir. Ayrıca faturalar 8000 TL aşması halinde açık
kesilmeli, açık kesilen faturalar mutlaka banka ile ödenmelidir. Fatura ile ödeyen
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mutlaka aynı kişi olmalıdır. Özellikle kredi kartı ile yapılan tahsilatın faturası kesilmelidir.
Kesilecek fatura kart sahibine kesilmelidir.
12- Banka hesaplarınızdan firmanıza ait olmayan ödemeler yapılmamalıdır. Tespitinde
sebebi sorulacak olup, gider yazılmış ise İndirilen KDV ve 1 Kat Vergi Ziyaı Cezası
kesilecek, ayrıca Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden de eksik tahakkuk eden vergi
gecikme zammı ile birlikte istenecektir. Ayrıca Usulsüzlük Cezası da kesilecektir.
13- İşyerinizde bulunması gereken evraklar:
Vergi Levhası, SGK Hizmet Dökümü, Yazar Kasa Levhası, KDV Dahildir Tabelası, Asgari
Ücret Uygulanmak Zorundadır Tabelası, Sigara İçilmez Tabelası asılmak zorundadır.
Asılmaz ise SGK Hizmet Dökümü için iki asgari ücret tutarında, Yazar Kasa, KDV
Dahildir, Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası için Usulsüzlük Cezası, Sigara İçmek Yasaktır
Levhası için ise 69 TL ceza ödeyeceksiniz.
14- Muhasebe evrakları her ay düzenli muhasebe departmanına iletilmelidir. Evrakları
gelmeyen firmaların beyannameleri VERİLEMEZ. Bu yönden muhasebeciniz sorumlu
olmaz.
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Vergi Takvimi
AYLIK OLARAK ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER
Beyanname Türü

Verilme Süresi

Son Ödeme Günü

Katma Değer Vergisi

-

-

Aylık Muhtasar
(11 ve daha fazla sayıda
çalışanı olan işletmeler için
geçerlidir)

İzleyen ayın 24. günü

Beyanname verilen ayın
26. günü

Damga Vergisi

İzleyen ayın 23. günü

Beyanname verilen ayın
26. günü

K.V Kanunu 15. ve 30. md.
Göre yapılan tevkifat ile ilgili
muhtasar

İzleyen ayın 23. günü

Beyanname verilen ayın
26. günü

Banka ve Sigorta Muameleleri
Vergisi Beyannamesi (BSMV)

İzleyen ayın 15. günü

Beyanname verilen ayın
26. günü

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

I.Sayılı Listedeki Mallar: İlk 15
gün için aynı ayın 25’i ikinci
15 gün için ertesi ayın 10’u
II.Sayılı Listedeki kayıt ve
tescile tabi olmayan mallar ile
III ve IV sayılı listedeki malların
teslimini izleyen ayın 15. günü
akşamına kadar
III.Sayılı Listedeki kayıt
ve tescile tabi mallar için
işlemlerin tamamlanmasından
önce beyanname verilir.

Geçici Vergi

3 aylık dönemi izleyen 2. ayın
14. günü akşamı
1. Dönem 14 Mayıs
2. Dönem 14 Ağustos
3. Dönem 14 Kasım
4. Dönem 14 Şubat

Beyanname verme
süresi içinde

3 aylık dönemi izleyen 2. Ayın
17. günü akşamı
1.Dönem 17 Mayıs
2.Dönem 17 Ağustos
3.Dönem 17 Kasım
4.Dönem 17 Şubat

3 AYDA BİR ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER
Üç Aylık Muhtasar
(10 ve daha az sayıda çalışanı
olan işletmeler için geçerlidir)

3 aylık dönemi izleyen ayın
23. günü

Beyanname verilen ayın
26. günü

YILDA BİR ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER
Kurumlar Vergisi

İzleyen Yılın 1-25 Nisan
Dönemi

Gelir Vergisi

İzleyen Yılın 1-25 Mart
Dönemi

Basit Usulde Gelir Vergisi
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İzleyen Yılın 1-25 Şubat
Dönemi

Nisan ayı sonu

1.Taksit Mart ayı sonu
2.Taksit Temmuz ayı sonu
1.Taksit Şubat ayı sonu
2.Taksit Haziran ayı sonu

İş Planı Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Sermaye ihtiyacı için düzenlenebilecek olan iş planı, yatırımcılar ya da bankacılar
tarafından incelenecektir. İçerikte bulunacak bilgilerden bazıları aşağıdadır:
Bankacılar İçin
Bankacılar düzenli geri ödeme güvencesi isterler. Bankalara ve kredi veren
kuruluşlara sunmak için plan hazırlarken;
• Kredi miktarı,
• Fonların nasıl kullanıldığı,
•  Kredi kullanma nedeni (bu kredi ile neyi başarmayı planlıyorsun, işini nasıl
daha güçlü yapacak?)
•  Talep edilen geri ödeme şartları (geri ödeme kaç yıl sürecek, fazi
oranı ne olacak?). Muhtemelen faiz oranı ile ilgili fazla pazarlık şansınız 		
olmayacaktır, ancak nakit akışına yardımcı olacak daha uzun bir geri ödeme
süresi için pazarlık edilebilir.
•  Sunulan maddi teminatlar ve teminat karşılığı olarak rehin gösterilen
varlıkların listesi bu planda yer almalıdır.
Yatırımcılar İçin
Yatırımcıların bakış açısı oldukça farklıdır. Kayda değer bir büyüme ve bunun
getirdiği ödülleri paylaşmayı beklerler. Bu açıdan;
•

Kısa vadede gerekli olacak fon miktarı,

•

2 ile 5 yıl içinde gerekli olacak fon miktarı,

•

Şirketin fonları nerede ve nasıl kullanacağı, fonların büyümeye nasıl bir katkısı
olacağı,

•

Tahmini Yatırımın Geri Dönüş Oranı (ROI),

•

Yatırımcı için Çıkış Stratejisi (Exit Strategy). Çıkış stratejisi, geri alma
sözleşmeleri (buyback), satış ya da halka açılma (IPO- Initial Public Offering)
yöntemlerinden oluşabilir.

•

Yatırımcılara verilecek sahip olma yüzdesi ya da hisse miktarı,

•

Kabul edeceğiniz özel şartlar veya kritik dönüm noktaları,

•

Yatırımcıya sağlanacak finansal raporlama,

•

Yatırımcıların yönetim kuruluna veya yönetime katılımı konularında fikir birliğine
varmak her iki taraf için de büyük önem taşır.
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İş Alanı / Sektöre Göre İş Planı Hazırlamak
Üretim Sektörü
•

Mevcut üretim miktarları

•

Mevcut doğrudan üretim maliyetleri ve dolaylı üretim (sabit) maliyetleri

•

Genel olarak ve her bir ürün hattı için brüt kâr marjı

•

Üretim verimliliğindeki muhtemel artışlar

•

Mevcut fiziksel üretim alanının üretim/kapasite limitleri

•

Kapasite artırımı

•

Genişletilmiş üretim tesisi (eğer genişletme planlanıyorsa)

•

Mevcut ekipmanların üretim/kapasite limitleri

•

Ekipman yenileme (eğer yenileme planlanıyorsa)

•

Ürün grubu bazında fiyatlandırma (Prices per product line)

•

Satın alma ve envanter yönetimi prosedürleri

•

Mevcut ürünlerdeki öngörülen değişiklikler veya iyileştirmeler

•

Geliştirme aşamasındaki veya beklenen yeni ürünler, gibi detaylara hazırlanan
iş planında yer verilmesi önemlidir.

Hizmet Sektörü
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•

Fiyatlar

•

Fiyatları belirlerken kullanılan yöntemler

•

Ürün yönetimi sistemi

•

Kalite kontrol prosedürleri

•

Standart veya kabul edilmiş endüstri kalite standartları

•

İşgücü verimliliği nasıl ölçülüyor

•

Faturalanabilir saatlerin başa baş noktası

•

Yüklenici firmalar ile yürütülen işlerin yüzdesi

•

Yüklenici firmalara verilen işler üzerinden elde edilen kâr miktarı

•

Kredi, ödeme, tahsilat politikaları ve prosedürleri

•

Müşteri tabanının elde tutma, müşteri bağlılığı yaratma stratejileri

•

Yeni müşteri kazanma stratejileri

İleri Teknoloji Şirketleri
•

Endüstrinin ekonomik görünümü

•

Şirket, hızlı değişen fiyat, maliyet ve pazar dinamiklerini yönetebilecek bilgi
sistemlerine sahip mi

•

Şirket, pazara yön veren, son teknoloji ile geliştirilmiş ürün ve servislere sahip mi

•

Ar-Ge birimi ne durumda ve ne amaçla görev yapıyor

•

Pazara yeni ürün/servis çıkarmak

•

Şirketi rekabetçi tutmak

•

Şirketin; fikri mülkiyet haklarını koruma, teknolojik eskime ile baş etme, gerekli
sermaye temin etme, kilit personeli elde tutma yöntemleri neler

•

Şirketiniz henüz kâra geçmemişse veya henüz satış bile yapmamışsa, uzun vadeli
finansal tahminler yapmalı ve kârın ne zaman artmaya başladığını bu tahminlerde
göstermelisiniz. Varsayımlarınız iyi bir temele ve belgelere dayanmalıdır.

Perakende Sektörü
•

Şirket imajı

•

Fiyatlandırma

•

Açıklanan fiyat yükseltme politikaları

•

Fiyatlar kârlı, rekabetçi ve şirket imajı ile uyum içinde olmalıdır.

•

Yıllık stok devir hızını hesaplayınız. Sonra bunu kendi kategorinizdeki
perakendecilerin sektör ortalaması ile karşılaştırınız.

•

Müşteri hizmetleri politikaları: Rekabetçi ve şirket imajı ile uyum
içinde olmalıdır.

•

Lokasyon: İhtiyacınız olan teşhir imkanlarını veriyor mu? Müşteriler için kullanışlı
mı? Şirket imajı ile uyumlu mu?

•

Tanıtım: Kullanılan tanıtım yöntemleri, maliyetler. Tanıtım faaliyetleri şirket
imajını tutarlı bir biçimde yansıtıyor mu?

•

Kredi: Müşterilerinize kredi imkanı sunuyor musunuz? Evet ise, bunu gerçekten
yapmanıza gerek var mı ve fiyatların içinde bir maliyet unsuru olarak yer alıyor mu?

İş planını okuyanlar aşağıdaki başlıklardaki bilgileri inceleyeceklerdir:
•

Yönetici Özeti

•

İşin Tanımı

•

Ürün ve Hizmetler
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•

Pazar

•

Rekabet

•

Operasyonlar

•

Yönetim Ekibi

•

Riskler ve Fırsatlar

•

Finansal Özet

•

Sermaye Gereksinimi

Yönetici Özeti
Yönetici özeti iş planının anahtar bileşenleri ile ilgili bilgi sağlamaktadır. Genelde
anlaşılır ve bütünselliği yansıtması amacıyla iş planının sonunda yer alır. İlk seferde
okuyan biri bu bölümü okuduğunda işin nelerden ibaret olduğunu anlamalıdır.
Ortalama 1-3 sayfa uzunluğunda olmalı ve okuyucuları iş planının kalan kısmını
okumaları için heveslendirmelidir. Aşağıdaki alt başlıklardan oluşmalıdır:
İşin Tanımı
Firmanın kısa tanımını verir. Bu bölümden itibaren yatırımcı bu iş fikrinin özel
olduğunu hissetmeli ve firmanın faaliyet göstereceği Pazar ile ilgili net bir fikre sahip
olmalıdır. Firmanın yasal statüsü (şahıs şirketi, limited şirket, anonim şirket vs..) ile
beraber vizyonu (şirketi 5-10 yıl içinde nerede görüyorsunuz?), misyonu ve değerleri
de belirtilmiş olmalıdır.
•

Potansiyel yatırımcılar tarafından sıklıkla sorulan soruların cevapları var mıdır?

•

Faaliyet konusu nedir?

•

Ne tür bir iş yapılmaktadır? (üretim, hizmet, ticaret, danışmanlık...)

•

Yeni bir şirket mi? Franchise mi? Devralınan bir şirket mi?

•

Ürün ya da servis nedir?

Ürün ve Hizmetler
Ürün ve hizmetler ile ilgili ayrıştırıcı özellikleri içeren çok özet bir bilgi verilmelidir.
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•

Ürünler nasıl üretilecektir, hizmet nasıl verilecektir?

•

Ürün ve hizmetler müşterilere ne sağlayacaktır?

•

Sizin ürün/hizmetinizin diğerlerinden farkı nedir?

•

Firmanızı diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir?

•

Ürün/hizmetinizin patenti var mıdır? Tescil edilmiş midir?

Pazar
Rekabet ettiğiniz pazara dair özet bilgi verir.
•

Pazarın tanıtımı, büyüklüğü, pazardan almayı hedeflediğiniz pay nedir? Bu
bölümde güvenilir kaynaklardan alınan bilgilerin kullanılması ve bu bilgilerin
alındığı kaynağın tarihi ile beraber adres gösterilmesi güven açısından
önemlidir. Ürün ve servisleri nasıl pazarlayacaksınız? Hedef pazarınıza ulaşmak
için hangi dağıtım kanallarını kullanacaksınız? (web sitesi, direkt satış ekibi vs..)

•

Potansiyel yatırımcılar tarafından sıklıkla sorulan soruların cevapları var mıdır?

•

Pazardaki temel motivler, eğilimler ve etkiler nelerdir?

•

Ürün/servisler kimlere pazarlanmaktadır?

•

Müşterilerinizin sizi tercih etmeleri için onları nasıl eğiteceksiniz?

•

Hedef pazarınız kimlerdir?

•

Sektörün mevcut durumu - kârlılığı / işin görünen kârlılığı?

•

Sektörün potansiyeli nedir?

•

Sektörün beklenen büyümesi ne yöndedir?

•

Sektörde web üzerinden iş yapma potansiyelleri nedir?

Rekabet
Pazarı ve rekabeti iyi araştırdığınızı okuyucuya aktarmalısınız. Direkt ve dolaylı
rakiplerinizi fiyat ve promosyon stratejileri ile birlikte rekabetteki üstünlükleri ile
değerlendirmiş olmalısınız. Bu analiz ile beraber işiniz için önemli engellerin ne
olduğu, verebileceğiniz ek özellik ve hizmetler, rekabet zorlukları ve fırsatların da
ortaya konmuş olması da beklenmektedir. Özetle faaliyet göstereceğiniz pazarda
rekabet görünümü ve ilgili dinamikler yönetici özetinin rekabet bölümünde
bulunmalıdır.
•

Potansiyel yatırımcılar tarafından sıklıkla sorulan soruların cevapları var mıdır?

•

Sizin ürün/hizmetiniz daha .......... mıdır? Evetse neden?

•

Şu anda görünen avantajınız geçici mi, yoksa pozisyonunuzu korumak için
atmanız gereken adımlar var mı?

•

Rakiplerinizin rekabeti ve reklamlarından neler öğrendiniz?

•

Rakiplerin işleri nasıl gitmektedir? Artan eğilim, azalan eğilim ya da sabit midir?

•

Rakiplere dönük bir analiz de ekleyebilirsiniz. Kimlerdir? Pazardaki oranları
nelerdir? Rekabette öne çıkaran ürün/hizmeti nedir?
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Operasyonlar
Ürün/servislerinizin müşteriye ulaştırılmasındaki sürecin tamamıdır. Üretim, bakım,
taşıma, basım, danışmanlık, satış sonrası hizmetler bunlardan bazıları olarak
nitelendirilebilir. Operasyonel sürecin tamamının ne şekilde hayata geçirileceğinin,
buna bağlı olarak organizasyonel yapının ne şekilde oluşacağının, tüm bunların
maliyetleri ile sermaye ihtiyacının bu bölümde ortaya konması beklenmektedir.
•

Potansiyel yatırımcılar tarafından sıklıkla sorulan soruların cevapları var mıdır?

•

Eleman ihtiyaçlarınız sektör ile uyumlu mu? Maaş ve yan gelirler paketiniz
uygulanabilir mi?

•

Tedarikçiler ile görüştünüz mü? Evetse kim(ler) ile çalışacağınıza karar
verdiniz mi?

•

Sigortanız var mı? Kapsamı yeterli mi?

•

Olası zorluklar ve beklenmedik durumlara karşı acil durum planı yaptınız mı?

•

Hangi makine / ekipmana ihtiyaç duyuyorsunuz? Bunların maliyetleri nelerdir?

•

Elinizde ne tür ve ne kadar stok olacak? Bunları nerede saklayacaksınız?

Yönetim Ekibi
Bir firmanın yönetim ekibi başarı ile ilgili en önemli göstergelerden biridir, bu
nedenle firmanın yönetim ekibinin kimlerden oluştuğu yatırımcıların en önemsediği
noktaların başında gelmektedir. İdeal olan tepe yöneticilerinin benzer sektörlerde
daha önceden benzer şekilde bir iş kurup yönetmiş olmalarıdır. Böyle bir durum
yoksa tüm ekibin içinde benzer sektör deneyimi olanlar yönetici özetinin bu
bölümünde ortaya konmalıdır. Geçmiş tecrübe, eğitim, bulunulan pozisyonlar ve
başarı hikayeleri aktarılmalıdır.
•

Potansiyel yatırımcılar tarafından sıklıkla sorulan soruların cevapları var mıdır?

•

Mevcut yönetim kadrosu istenen ve belirlenen hedefleri gerçekleştirebilir mi?

•

Yönetimin önümüzdeki dönem ihtiyaçları neler? Yeni eleman alınması
gerekecek mi? Yönetim ekibinden herhangi bir kişi ayrılırsa ne olacak?

•

Yönetim zinciri nasıl?

•

Yönetimdeki her bir kişinin sorumluluk alanı ne?

Riskler ve Fırsatlar
Risk, herhangi bir işin, özellikle de yeni kurulan bir işin doğal parçasıdır. Bu
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bölümde, potansiyel yatırımcılara ve kredi verenlere, girişiminizi başlatmak ya da
büyütmek için göz önüne aldığınız riskleri göstermek önemlidir. Pazar, fiyat, ürün ve
yönetim ile ilgili riskleri göstermenin yanı sıra bu risklerin üstesinden nasıl gelmeyi
planladığımızı da aktarmak gerekir.
Yatırımcıya şirketinizin sunduğu ürün ya da servisin, hedef pazarın karşılanmamış
ihtiyaçlarını bire bir karşıladığını iletin. Fırsatı tanımlayın, sayısal verilere dökün,
ve bu tablonun neresinde duracağınızı belirtin. Neden bu işe giriştiğinizi sebepleri
ile açıklayın. Potansiyel yatırımcıların genellikle sorduğu aşağıdaki soruları
cevapladığınızdan emin olun:
İş planındaki konular ile ilgili potansiyel riskleri değerlendirdiniz mi?
Söz konusu riskler için hazırladığınız bir kriz planı var mı?
Bu girişim fırsatını benzersiz kılan nedir?
İşinizle ilgili finansal riskler nelerdir? Bu riskleri nasıl en aza indirebilirsiniz?
En kötü durum senaryosu nedir? Böyle bu durumda işiniz nasıl idare edilecek?
Finansal Özet
İş planının finansal bölümü sizin ve potansiyel yatırımcıların (ya da kredi verenlerin)
ne kadar paraya ihtiyaç duyulduğunu, ne kadar kâr ve satış elde edileceğini
görmenizi sağlar. Bu süreç sizin işin seyri ile ilgili çeşitli senaryolar üzerinde
düşünmenizi ve gereken yanıtları bulmanızı sağlar. Potansiyel yatırımcıların
genellikle sorduğu aşağıdaki soruları cevapladığınızdan emin olun:
Başabaş noktası belirlediniz mi?
İşiniz ile ilgili karşılaşabileceğiniz potansiyel sorunlar ve çözümleri neler?
İlk beş yıl için bilanço ve gelir tablosu planlandı mı?
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Bu tablo gelir tablosunun bir özetini de içermelidir:
1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

Gelir
Satışların Maliyeti
Brüt Kâr
İşletme Maliyeti
Finans & İdari
Satış & Pazarlama
Toplam Giderler
Vergi Öncesi Net Kâr
Eksi: Gelir Vergisi
Net Gelir
Bu tablo bilançonun bir özetini de içermelidir:
İtibarıyla [Tarih]

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

Aktifler
Pasifler/Borçlar
Öz kaynaklar
Sermaye Gereksinimi
İşinizi kurmak ve büyütmek için gereken sermaye miktarını açıkça ortaya koyun.
İlk bir yılda işinizi yürütmek için ne kadar paraya ihtiyacınız olduğunu net olarak
bilmeniz gerekir. Mümkünse bugüne kadar işe ne kadar para yatırıldığını ve bu
yatırımların nasıl kullanıldığını özetleyin. Sermayeye neden ihtiyacınız olduğunu
ve bu iş fırsatının neden size cazip geldiğini açıklayın. Yeni işlerin başarısız
olmalarındaki en yaygın nedenlerden birinin sermaye yetersizliği olduğunu aklınızda
tutun. Yatırımcılar veya kredi verenler paralarını ne zaman geri alacaklarını bilmek
isterler, bu nedenle yatırımlarını ne zaman ve nasıl karşılayacağınızı ya da verilen
kredileri ne zaman ödeyeceğinizi net olarak açıkladığınızdan emin olun.
Aşağıdaki tablolar sermaye kaynaklarını ve sermaye kullanımlarını göstermesi
açısından yararlıdır:
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Sermaye Kaynakları
Kaynak

Miktar

Yüzde

Kurucuların katkısı
Vadeli krediler
Yeni sermaye finansmanı
Toplam
SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YANLAR
Ortak ve yöneticilerin vizyonu
Çok iyi piyasa bilinirliği
Çok kaliteli ürün
Pazara sunulan Fiyat/kalite/değer/fayda
Rekabet avantajı sağlayan noktalar
Maliyet yapısı / verimli üretim süreci
Teknolojik bilgi
Teknolojinin etkin kullanımı
Etkin ve verimli üretim süreci
Yaratıcılık ve yenilik
Kalifiye çalışan profili
Etkin yönetim becerileri
Sektörün kilit kişileri ile gelişmiş seviyede
ilişkiler

ZAYIF YANLAR
Stratejik planlama ve hedeflerin olmaması
Planlama yapılmaması ya da hatalı plan
yapılması
Zayıf marka bilinirliği
Rekabet dezavantajları
Yenilikçilik eksikliği
Müşteri temas zorlukları
Kötü müşteri hizmetleri
Pazar şartlarına adaptasyonun düşük
seviyede olması
Finansal kısıtlar
Sürdürülebilirlik
Tedarikte/üretimde/satışta akış sıkıntıları
Liderlik eksikliği
Zayıf yönetim kadrosu ve yönetim zaafilyetleri
Kalifiye olmayan çalışan profili
İletişim eksikliği
Çok uzun süren ürün geliştirme süreleri

FIRSATLAR
Gelişmekte olan pazarlar
Yaratıcılık
Yeni iş ve ürün geliştirme
Yeni satış noktaları
Büyümeden kaynaklı talep
Müşteri taleplerindeki değişiklikler
Yeni ürün kullanımları
Küresel ve yerel yeni düzenlemeler
Yeni teknolojiler
Rakiplerin gücünün azalması
Yeni dağıtım kanalları
Rakiplerinin girişinin zor olması

TEHDİTLER
Kurumun karşılaşabileceği engeller
Mevcut rakiplerin yeni uygulamaları
Yeni teknolojiler
Yeni rakipler
Yeniliklere adapte olmak için gereken esneklik
becerisinin düşük olması
Küresel ve yerel yeni düzenlemeler
Azalan nüfus
Pazarın doymuşluğu
Kurum için çok kritik personelin ayrılması
Finansman eksikliği
Rakiplerinin girişinin kolay olması
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İş Planı
Kişisel Bilgileriniz
Unvan

Bay

Bayan

İsim

Soyisim

Adres

Posta Kodu
Semt
Doğum Tarihi

Şehir
/

/

Telefon
Ev

İş

Cep

E-mail

Eğitim Durumunuz

Benzer İş Deneyiminiz

Eğitim (İşiniz ile ilgili aldığınız ya da yakın gelecekte almayı planladığınız eğitimler)

İşiniz Hakkında Detaylı Bilgiler
‘’Parlak’’ fikriniz nedir?

İşe başlamak için, ihtiyacınız olan kaynak, tecrübe ve ekipman nedir?

İşinize, ürün veya hizmetinize ne isim vereceksiniz? Bu ismin halihazırda kullanılmadığından emin misiniz?

İşinizin başlama tarihi nedir?
Şirket yapısı nedir?

Adi Ortaklık

Anonim Şirket

Ltd Şti.

Bayilik
1
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İşinizi Tanımak

Planlama
Başlangıçta, kısa ve uzun vadeli hedefler koymak, yeni işinizde başarıya ulaşabilmek için önem taşımaktadır. Kendi
işinizi kurmanın, size neler sağlayacağını düşünüyorsunuz? Bu işe başlarken, nereye varmayı hedefliyorsunuz? Piyasa
lideri konumuna mı geleceksiniz yoksa sadece belli bir gelir elde etmek için mi bu yola çıkıyorsunuz?
İşiniz ile ilgili olarak kısa vadeli hedefleriniz nelerdir?

Finansal olarak kısa vadeli hedefleriniz nelerdir?

İşiniz ile ilgili olarak uzun vadeli hedefleriniz nelerdir?

Finansal olarak uzun vadeli hedefleriniz nelerdir?

Önümüzdeki dönemde başarmak istedikleriniz nelerdir?
1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

Ürün veya Hizmetiniz Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Ürün veya hizmetinizi rekabette nasıl ayrıştırmayı hedefliyorsunuz?
Ürün veya hizmetinizi ‘Sattırıcı Unsurunuz’ nedir?

2
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Fiyatlama
Satacağınız ürünün veya hizmetin fiyatını belirlerken göz önünde bulundurmanız gereken en önemli konu, doğru fiyatın
belirlenmesidir. Sadece masrafları çıkaracak şekilde belirlenmiş fiyat, şirketin kâra geçmesine yetmeyecek ve ay
sonunda banka hesabınızda para birikmesini sağlamayacaktır. Bu nedenle, rakiplerin ne fiyatla sattığını ve alıcıların bu
ürün için ne kadar ödeme yapmayı göze aldıklarını araştırın. Böylece, ürününüzü ucuz fiyata satma riskini de minimize
etmiş olacaksınız.
(a) Ürün/saat/gün başına uygulayacağınız fiyat
(b) Ürün/saat/gün başına oluşan maliyet (Genel

TL

giderler hariç)

TL

(c) Brüt kâr : (a)-(b)

TL

(d) Brüt kâr marjı (c)/(a)x 100

%

(e) İşin ilk yılında gerçekleşmesi tahmin edilen genel giderler

TL

Fiyatlamanıza bağlı olarak, ilk yılda kara geçmek için
yapılması gereken minimum satış tutarı = (e)/(d)%

TL

Yukarıdaki bilgiler ışığında, ilk yıl yapmanız gereken satış hacmine bakın. Bu rakam sizce gerçekçi mi? Değilse,
fiyatlamanızı ya da giderlerinizi tekrar gözden geçirin.

Pazarı Tanımak
Kuracağınız işinizde başarılı olabilmek için, faaliyet göstermeyi hedeflediğiniz pazarın özelliklerini, nelerden etkilendiğini ve
müşterilerin ihtiyaçlarını bilmeniz gerekmektedir. Aşağıdaki soruların yanıtlarını verebilmeniz için detaylı bir araştırma
yapmanız gerekebilir. Yanıtlarınız, işinizi hayata geçirdiğinizde, gerçekten para kazanıp kazanamayacağınızı görmenizi
sağlayacaktır.
1. Ürününüzü/hizmetinizi satın alabilecek yaklaşık müşteri sayısı :
2. Faaliyet göstereceğiniz sektör halihazırda küçülüyor ya da büyüme hızı yavaşlıyor mu? Sebebi nedir? Son
zamanlarda herhangi bir mevzuat değişikliği oldu mu? Önümüzdeki dönemde sektörü etkileyecek değişiklik olabilir mi?

3. Eğer ürün/hizmetiniz tek seferlik satışsa, satışlarınızın devamını ne şekilde getirmeyi planlıyorsunuz?

3
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Müşterileri Tanımak
Potansiyel müşterilerinizle ilgili olarak, nelerden hoşlandıkları, neler için para harcadıkları gibi konularda net bir fikrinizin
olması gerekir. Unutmayın ki müşteriler fiyata duyarlıdır. Satın aldıkları ürün için rekabetçi bir fiyat ödediklerini bilmek
isterler. Aşağıdaki sorulara vereceğiniz yanıtlar, müşterilerinizi oluşturan kişi profilini net olarak tanımanızı sağlayacaktır.
Müşteri Profiliniz
Yaş

Gelir

Cinsiyet

1. İhtiyaçları:

2. Müşterileriniz ürün/hizmetinizi ne şekilde alma eğilimindeler?

3. Müşterileriniz ürünlerinizi ne için kullanacaklar?

4. Ürün/hizmetlerinizi farklı kılan hangi özellikleridir?

5. Potansiyel müşterilerinizin değer verdiği ama mevcut koşullarda temin edemedikleri nedir?

6. Bunu nasıl karşılayabilirsiniz?

7. Müşterileriniz ürün/hizmetinizi ne şekilde temin edecekler (Internet/mağaza/telefon)?

8. Ürün/hizmetiniz tek seferlik mi yoksa tekrarlanan bir satınalma mı?

9. Satış sonrası firmanızdan beklenilen hizmetler var mı? Neler?

10.Rakipler ile kıyaslandığında, müşterilerin, ürün/hizmetinizi tercih etme nedenleri nelerdir?

Rakipleri Tanımak
Rakiplerinizin sunduğu ürünleri ve özelliklerini ne kadar iyi tanırsanız, kendi ürününüzü farklılaştırma ve iyileştirme
ihtimaliniz artar. Farklı ya da daha iyi ürün sunabildiğiniz ölçüde, daha fazla müşteriyi kendinize çekebilecek ya da benzer
ürünü daha kârlı olarak satabileceksiniz. Aşağıdaki tabloyu doldurduğunuzda, piyasadaki konumunuzu görebilirsiniz.
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Rakiplerin Kıyaslaması
Siz

Rakip A

Rakip B

Rakip C

Ürün/Hizmet

Fiyat

Temin Edilebilirlik

İtibar

Teslimat

Konum

Kampanyalar

Satış Sonrası Hizmet

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

Sattırıcı Unsur

Tanıtım/Satış

Ürünüm/hizmetim tüm rakiplerimden daha iyi, çünkü;
Rakip A

Rakip B

Rakip C

5
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Konum
İşinizi nerede kuracağınıza veya dükkanınızı nerede açacağınıza karar verirken dikkatlice düşünmek gerekir. Yoksa,
ucuz olacağı için evden mi çalışacaksınız?

İşyeri adresi:

Bu bölgenin avantajları:

İşyerimi kiralayacağım/peşin alacağım/mortgage ile alacağım:

Promosyon/Tanıtım
Ürünlerin uygun maliyetti ve etkiin tanıtımı, bir işin yönetimindeki en önemli bölümlerdendir. Doğru tanıtım, potansiyel
müşterilere ürün ve markanız hakkında bilgi verir. Bu da, hedef müşterilerinize daha kolay ulaşmanızı ve mevcut
müşterilerinize daha fazla satış yapabilmenizi sağlar.
Pazarlama bütçenizi belirledikten sonra, hangi yöntemleri kullanacağınızı düşünün ve aşağıdaki tabloda belirtin.

Reklam Yöntemi

Başarının nasıl ölçüleceği ?

Rakipler
kullanıyor mu?

Bütçe?

1

Evet/Hayır

TL

2

Evet/Hayır

TL

3

Evet/Hayır

TL

4

Evet/Hayır

TL

5

Evet/Hayır

TL

6

Evet/Hayır

TL

Toplam Bütçe

TL

6
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Finans
İşinizin maliyetlerini net ve doğru bir şekilde hesaplamanız, başarılı olma şansınızı önemli ölçüde artıracaktır.

Kâr ve Zarar Öngörüsü
Evet/Hayır

İşinizin kâr edeceğine dair tahmini ‘’Kâr/Zarar’’ tablonuzu tamamladınız mı?
Nakit Akım Tablosu
İşinizin günlük nakit ihtiyacını öngörebilmek amacıyla ‘’Nakit Akım’’ tablonuzu hazırladınız mı?

Evet/Hayır

Satış Projeksiyonu – Gerçekleşmesini planladığınız satış tutarları:

1. Sipariş

TL

2. Sipariş

TL

3. Sipariş

TL

Mal Alım Anlaşmaları – Anlaştığınız satıcılar ve vadeler:
1. Sipariş

TL

2. Sipariş

TL

3. Sipariş

TL

Sabit Masraflar - Aylık ortalama ödenmesi gereken sabit masraflar
aylık

(ör: kira, ısınma vs):
Değişken Masraflar – Aylık ortalama ödenmesi gereken değişken masraflar

aylık

(ör: reklam, kırtasiye vs):
Güncel mal varlıklarınız – İşinizle ilgili olan mal varlıklarınız (ör: araç, ekipman, makineler vs):
1.

TL

2.

TL

3.

TL

Gelecekteki mal varlıklarınız – İşinizi başlattığınız ilk yıl içinde ihtiyacınız olacak mal varlıkları:
1.

TL

2.

TL

3.

TL

İşin finansmanı - Kuruluş aşamasında işinizin finansmanını ne şekilde karşılayacaksınız?
Kendi Birikiminiz

TL

Banka Kredisi

TL

Aileden Borç

:

TL

KOSGEB vs

:

TL

7
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Başabaş Noktasının Hesaplanması
Aşağıdaki tablo ‘Başabaş Noktası’ belirlenebilmesi için hazırlanmıştır. Başabaş Noktası, tüm giderlerinizi karşılayabilmek
için ne kadarlık satış yapmanız gerektiğini gösteren tutardır.
Kişisel harcamalar
Maaşlar
Muhtasar/SSK
KDV
Kırtasiye
Franchise Ücretleri (varsa)
Reklam
Telefon giderleri
Kira
Isınma/Su/Elektrik
Araç Amortismanı
Benzin
Araç Bakım/Servis Giderleri
Motorlu Taşıt Vergileri
Araç Kasko
Sigorta
Şüpheli Alacaklar
Banka Kredileri
Banka Masrafları
Muhasebeci Masrafları
Değişken Masraflar (hammadde vs)
BAŞABAŞ NOKTASI

Hangi muhasebeci ile çalışacaksınız? Adres ve telefon bilgileri:

8
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REFERANS VE KAYNAKLAR:
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu,
www.sgk.gov.tr

Kobi Bilgi Sitesi,
www.kobi.org.tr

Gelir İdaresi Başkanlığı,
www.gib.gov.tr

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı,
www.ttgv.org.tr

TC. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı,
www.kosgeb.gov.tr

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası,
www.ismmmo.org.tr

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,
www.tubitak.gov.tr
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı,
www.ekonomi.gov.tr

Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağı,
www.abigem.org
TEDCO Create More Value,
www.tedco.org
Deloitte,
www.deloitte.com.tr

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı,
www.sanayi.gov.tr

AB Haber ve Politika Portalı,
www.euractiv.com.tr

Türk Patent Enstitüsü,
www.tpe.gov.tr

Vergi ve Mali Mevzuat,
www.verginet.net

U.S. Small Business Administration,
www.sba.gov

Kolay Mutabakat,
www.kolaymutabakat.com

İstanbul Ticaret Odası,
www.ito.org.tr

Muhasebeyi Kolay Öğrenin,
www.muhasebedersleri.com
Business News & Strategy For Entrepreneurs,
www.entrepreneur.com

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
www.tobb.org.tr
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu,
www.tesk.org.tr
Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı,
www.bitav.org.tr

Entrepreneurs,
www.entrepreneurs.about.com
İşinizi İnternete Taşıyın,
www.isinizinternette.com.tr

BAŞVURULABİLECEK İNTERNET ADRESLERİ
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www.sgk.gov.tr

www.abigem.org

www.icticaret.gov.tr

www.euractiv.com.tr

www.gib.gov.tr

www.verginet.net

www.kobi.org.tr

www.kolaymutabakat.com

www.ismmmo.org.tr

www.girisimfabrikasi.com

www.deloitte.com.tr

www.galatabusinessangels.com

www.ito.org.tr

www.etohum.com

www.ttgv.org.tr

www.webrazzi.com

www.tobb.org.tr

www.teknogirisim.org

www.kosgeb.gov.tr

www.viveka.com.tr

www.tubitak.gov.tr

www.metutechban.org

www.tesk.org.tr

www.aricekirdek.com.tr

www.bitav.org.tr

www.metutech-atom.org

Girişimci El Kitabı’nın hazırlanmasında emeği geçen
Nar Eğitim ve Danışmanlık şirketine teşekkür ederiz.
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