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BAŞLAMAYA HAZIR MISINIZ? 

 

Bir işe başlamak için doğru zaman yoktur. Söz konusu olan başlamak için hazır olup 

olmadığınıza karar vermek ise, zamanlamadan ziyade zihniyet önemlidir. Bir iş kurmak aile 

kurmak gibidir ve hayatınızı değiştirecek bir karar olduğundan, beklentinizin ne olduğunu 

bilmeniz gerekir. 

DOĞRU İŞİ BELİRLEYİN 

Bir sonraki adım, ne tür bir işe başlamanız gerektiğini bulmaktır. Hangi işin sizin için “doğru” 

olduğunu nasıl anlarsınız? Girişimciliğe yönelik üç genel yaklaşım vardır: 

- Bildiğiniz işi yapın: Geçmişte yaptığınız işlere bakın ve bu becerileri nasıl 

değerlendirip hizmet ya da ürün olarak sunabileceğinizi düşünün. 

- Başkalarının yaptığını örnek alın: Sizi ilgilendiren işletmeler hakkında bilgi edinin ve 

beğendiğiniz birini taklit edin. 

- Genel bir sorunu çözün: İş piyasasında bir boşluk mu var? Belirleyin ve bu boşluğu 

gidermek için ürün/hizmet geliştirin. 

 

İŞLETMENİZ İÇİN BİR MODEL SEÇİN 
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Aşağıdaki denenmiş ve test edilmiş bazı modeller, işe başlamak için size yardımcı olacaktır: 

- Satış ortaklığı: Ürünleri, hizmetleri, web sitesini, işletmeleri çevrimiçi tanıtarak, 

yapılacak her başarılı satıştan komisyon alarak para kazanmanın bir yoludur. 

- Serbest çalışma: Bir kuruluş için sürekli çalışmak yerine, farklı kuruluşlarla 

çalışmaktır. Becerilerinizi kullanarak diğer birey/işletmelere de hizmet verebilirsiniz. 

- Koçluk ve danışmanlık: Uzmanlığınızı, tavsiyelerinizi ve rehberliğinizi satmak 

anlamındadır. 

- Bilgi ürünleri: Çalışma sayfası, e-kitap, şablon ve çevrimiçi kurslarda uzmanlığınızı 

pazarlamaktır. 

- Yazılım ve hizmet: Bir yazılım veya uygulama geliştirerek, kullanıcılardan ücret 

almaktır. 

- E ticaret: Web sitesi ya da servis sağlayıcıları yoluyla çevrim içi satış yapmaktır. 

PAZAR ARAŞTIRMASI YAPIN 

 

Bu hayati bir adımdır. Hedef pazarınızı netleştirmeniz gerekir. Bunun için hedef kitlenizi 

seçerken şunları kendinize sorabilirsiniz: 

-Bu konuya ilgim nedir? 

-Bu konuda ne kadar bilgiliyim? 

-Pazardaki boşluk nedir? 

 ÇÖZMEK İÇİN SORUNU BULUN   

Çevrimiçi bir işletmeye nasıl başlayacağınızı belirlemek istiyorsanız; çözmek için bir sorun 

bulmanız gerekmektedir. Sorun ne kadar büyük olur-ne kadar iyi çözerseniz- insanlar o kadar 

çok para ödemeye istekli olurlar. 
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Hedef pazar: Temizlik 

Problem: Birçok kişinin ev ya da ofislerini günlük olarak temizlemekte zaman sorunu vardır. 

Bazıları da, başkalarına temizlik işlerini tam zamanlı değil, daha az ücret karşılığında 

yaptırmayı tercih eder. 

Çözüm: Temizlik hizmeti alıcı ve satıcılarını buluşturarak, birçok işsiz ya da yarı zamanlı 

çalışanlara iş/gelir yaratmayı, temizlik ihtiyacı olanlara uygun fiyatla yardımcı olmayı 

yönetebilirsiniz. 

GERÇEKÇİ OLUN 

İş başarısızlıklarının en büyük nedenlerinden biri naif (saf) beklentilerdir. Bir işte başarılı 

olmak ile başarısız olmak arasındaki fark azimdir. Örneğin; günlerce web sitesi ziyaretçiniz 

ya da müşteriniz olmasa bile işinizin tanıtımına devam ediyor musunuz? Stratejinizin işe 

yaramadığını bilecek anlayışa/derinliğe sahip misiniz? Yavaş ve istikrarlı bir şekilde devam 

için yeterince sabırlı mısınız? 

İŞ PLANINIZI YAPIN 

 

 



 

Bu proje Avrupa Birliği’nin desteğiyle finanse edilmiştir. Bu belge ve içinde yer alan tüm 

içerikler, yalnızca hazırlayanların görüşlerini yansıtmaktadır. Komisyon burada yer alan 

bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz 

 

Planlama, girişimci olmanın önemli bir becerisidir. Çoğu insan plan yapmaz, ancak, 

yapacağınız plan pazara daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olur. Bir iş planı odaklanmanıza, 

netlik ve güven kazanmanıza yardımcı olur. Müşteri ve personeli mutlu etmenin yanı sıra, 

üretim, sermaye, pazar ve satış ile nasıl başa çıkılacağını da öğrenmek çok önemlidir. Planın 

bir sayfadan fazla olması gerekmez; hedeflerinizi, stratejilerinizi ve eylem adımlarınızı 

yazdıkça işiniz gerçekleşmeye doğru yol alır.  

Plan yaparken kendinize şu soruları sorun: 

 Ne yapacağım? 

 Kime hizmet edeceğim? 

 Kendime ve müşterilerime vereceğim söz ne olacak? 

 Amaçlarıma ulaşmak için hedeflerim, stratejilerim ve eylem adımlarım ne olacak? 

GERİ BİLDİRİM ALIN 

 

Bir fikriniz var, bazı hedefler belirlediniz ve bir plan oluşturdunuz. Şimdi fikriniz hakkında 

geri bildirim alma zamanı gelmiştir. Bunun amacı, fikrinizi nasıl geliştirebileceğinize dair 

ikinci bir fikir edinmektir. İş fikri hakkında geri dönüt istemek yerine, belirli bir 

bileşeni/bölümü hakkında geri dönüt istemek önemlidir. Bu konuda odalardan/montörlerden 

de yardım alabilirsiniz. 

İŞLETMENİZE AD VERİN 

İşletme adı çekici/cazip, akılda kalıcı, kısa ve kolay söylenebilir olmalıdır. Eğer bu konuda kendinizi 

yetersiz/sıkışmış hissederseniz arkadaşlarınızdan görüş alabilirsiniz. Ayrıca, ücretsiz işletme adı 

üretme sitelerini kullanabilirsiniz. Çünkü, özellikle bir .com alan adının isimle birlikte gitmesini 

istiyorsanız, mükemmel bir işletme adı bulmak çok da kolay değildir. 
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İŞLETMENİZİ KAYDETTİRİN 

 

Şirketinizi kaydettirmeden önce, hangi işletme yapısının sizin için daha uygun olduğunu belirlemek 

için biraz araştırma yapmanız gerekebilir. Hangi yasal mevzuatın sizin için geçerli olacağını görmek 

içinde bir durum tespitine ihtiyacınız olacaktır. Rehberlik almak için Odalarla temasa geçmek daha 

faydalı olacaktır. 

İLK ÜRETİMİNİZİ  OLUŞTURUN 

 

Bir iş kurarken hedef kitlenize satmak için oluşturabileceğiniz bir dizi ürün veya hizmet vardır. 

İşletmeniz için oluşturduğunuz ürünler büyük ölçüde beceri içeriklerinize ve iş türünüze bağlı 

olacaktır. Bununla birlikte, bir kitleye satabileceğiniz, sipariş edilebilecek veya oluşturulabilecek 

sayısız ürün vardır. 

ÜRÜNÜNÜZÜ TANITIN 

Bir iş kurmanın en önemli kısmı bu aşamadır. İşinizi insanlarla paylaşmak ve göz önünde olmasını 

sağlamak satış yapmanıza yardımcı olur, böylece fikriniz bir işe dönüşür. Üretiminizi tanıtmak için 

sosyal medyayı da kullanabilirsiniz. 


