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GİRİŞ 
 

Temel beceriler nelerdir? 

Temel becerilere iletişim becerileri, enine beceriler veya yetenekler de denir ve genellikle 

aktarılabilir becerilerdir. Herkes bu yetenekleri, liderlik, yaratıcılık, kendini motive etme, karar 

verme, zaman yönetimi ve problem çözme olmak üzere takımlar halinde çalışmak için kullanır 

(Avrupa Sosyal Fonu, 2016). Başka bir deyişle, “Temel beceriler, insanların becerileri olarak da 

bilinen kişilerarası nitelikler ve kişinin sahip olduğu kişisel özelliklerdir” (Robles, 2012). 

 

“Temel bir becerinin ne olduğunun algılanmasının bağlamdan bağlama göre değiştiğinin” 

farkında olmak önemlidir (Schulz, 2008) ve Avrupa'da, aşağıda ESCO sınıflandırmasında daha 

ayrıntılı olarak keşfedilebileceği gibi, farklı ülkeler farklı tanımlar kullanmaktadır. “ESCO 

sınıflandırması, AB işgücü piyasası, eğitim ve öğretimi ile ilgili beceri, yetkinlik, nitelik ve 

meslekleri tanımlar ve sınıflandırır” (Avrupa Komisyonu, 2019). AB iş piyasası, eğitim ve 

öğretimle ilgili profesyonel meslekleri, becerileri ve nitelikleri tanımlayan, tanımlayan ve 

sınıflandıran farklı kavramlar arasındaki ilişkiyi gösteren bir sözlük olarak çalışır. Amacı, farklı 

paydaşlar tarafından istihdam, eğitim ve öğretim konularında kullanılabilecek meslekler ve 

beceriler hakkında “ortak bir dil” sağlayarak Avrupa genelinde iş hareketliliğini ve dolayısıyla 

daha entegre ve verimli bir işgücü piyasasını desteklemektir (Avrupa Komisyonu, 2019). 26 dilde 

mevcuttur ve iş arayanların ve işverenlerin seçilen herhangi bir Avrupa dilinde beceriler, eğitim 

ve işler hakkında daha iyi iletişim kurmalarına olanak tanır ve bu da onu göçmen girişimcilerle 

çok ilgili kılar. İstenildiği takdirde bireyler, Avrupa kamu ve özel istihdam hizmetlerinin sınırlar, 

diller ve elektronik sistemlerde hizmet sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çevrimiçi 

portalı https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage'i kullanabilir.  

 

Temel Beceriler ve Profesyonel Gelişim 

Temel beceriler geniş anlamda “işten işe, şirketten şirkete, bir ekonomik sektörden diğerine 

aktarılabilen yeterlilikler” şeklinde kavramsallaştırılabilir (Cinque, 2016). Günümüzde, bir iş 

ararken temel beceriler, zor beceriler kadar önem kazanmaktadır, ancak temel beceriler 

belgelendirilmesi en zor becerilerdir ve işverenler tarafından sıklıkla ihmal edilmektedir 

(European Social Fund, 2016). “Tarihsel olarak, zor beceriler olarak da bilinen teknik beceriler, 

kariyer istihdamı için gerekli olan tek becerilerdi, ancak bugünün işyeri teknik becerilerin 

bireyleri istihdam etmek için yeterli olmadığını gösteriyor” (Robles, 2012). Temel beceriler, 

özellikle işgücü piyasasına giren gençler için istihdam edilebilirlikle yakından ilişkilidir (Cinque, 

2016). 
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Araştırmacılar, zor becerilerin, temel becerilere kıyasla profesyonel başarıya çok az katkıda 

bulunduğu konusunda hemfikir. (Robles, 2012).  

 

Bireyler işgücü piyasasında rekabetçi kalabilmek için sürekli bir mesleki gelişim ile karşı 

karşıyadır. Eğer AB şu anda karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukların üstesinden gelecekse, 

yetişkin eğitimi çok önemlidir. Yetişkin öğrenmesini desteklemek için AB, iş becerileri kazanma, 

aktif vatandaşlık veya kişisel gelişim ve yerine getirme için yetişkinlerin örgün ve resmi olmayan 

öğrenmeye katılımını önemli ölçüde artırma ihtiyacını vurgulamaktadır. 

(https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-learning_en).   

 

 

UYGULAMA AŞAMASINDA TEMEL BECERİLER 
 

Temel becerilere, teknik zeka kadar ihtiyaç duyulur ve bu da duygusal zekayı sürekli iyileştirme 

yeteneğinin önemini artırır. “Duygusal Zeka” adlı kitabında (1996), David Goleman, terimi kendi 

duygularımızı tanıma, anlama ve yönetme ve diğer insanların duygularını tanıma, anlama ve 

yönetme yeteneği olarak açıklar. 

 

Aşağıda listelenen becerilerden ek beceriler ortaya çıkar ve bunlar altı sütun olarak kabul 

edilebilir. Teknik bilgiye ihtiyaç vardır, ancak yumuşak beceriler daha az somuttur ve bu nedenle 

ölçülmesi daha zordur. Temel beceriler performansta bir fark yaratır ve girişimcinin vizyonunun 

bir parçası olmalıdır, çünkü bu daha fazla başarıya yol açacaktır. 

 

1. Öz-liderlik ve Liderlik  

Girişimciler için liderlik, başarıya götüren önemli bir özellik olabilir - insanlar harika fikirlere 

sahip olabilirler, ancak inisiyatif alma ve cesaret alma ve bu fikirleri deneme kapasiteleri yoksa, 

fikirleri değerlerini kaybeder. 

 

Liderlik, belirli sonuçlara veya hedeflere ulaşmak için insanları yönlendirir ve / veya etkiler. 

Liderlik, diğerleri gibi bir beceridir ve öğrenilebilir veya eğitilebilir ve pratik yapabileceğiniz ve 

geliştirebileceğiniz bir şeydir. Herkesin lider olma potansiyeli ve kapasitesi vardır, ancak bu 

herkesin lider olması, hatta lider olmak istediği anlamına gelmez. Gerçek liderlik kişisel 

bütünlüğe sahip olmak, ilham veren vizyon ve insanlara bağlılık ile ilgilidir. Bu, insanların bireyi 

ve kolektifin daha iyi performans göstermesini sağlayan koşullar yaratmalarına yardımcı 

olduğunuz anlamına gelir. 

https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-learning_en
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Lider, iletişim, ekip oluşturma ve koçluktan çatışmaların üstesinden gelmeye kadar tüm süreç 

aşamalarına hitap etmelidir. Lider ayrıca bir kişiye ne zaman rehberlik edileceğini ve o kişinin ne 

zaman yeni roller üstleneceğini, hatta belirli bir görevin liderliğini ne zaman alacağını bilmelidir. 

 

Öz liderlik liderliğin merkezidir - bir kişinin öz farkındalığı ve öz yönetimi geliştirmesi gerekir. Bu 

kişisel becerileri geliştirmezse birisinin lider olabileceğini ve işi yönetebileceğini hayal etmek 

zordur. Öz-liderlik, her zaman bir cesaret, işbirliği ve şefkatten hareket ettiğimiz ve dürüstlük ve 

özgünlükle hareket ettiğimiz anlamına gelir. Sadece kelimelerimize ve vizyonumuza göre 

hareket ediyoruz. 

İyi bir liderin tutkuya sahip olması ve tutkuyla hareket etmesi gerekir. Tutku, her lider için ve 

aynı zamanda bir işe başlayan herkes için hayati önem taşıyan vizyonun önemli bir parçasıdır. 

Vizyonla ilgili olarak, bir lider olarak, aşağıdaki soruları cevaplayabilmeniz gerekir: Amacım 

nedir? Yaptığımın amacı nedir? 

 

Vizyon sizi ve diğer insanları daha büyük bir performansa iten şeydir. Genellikle sahip olmak 

istediğiniz şey değil, vermek ya da yaratmak istediğiniz şey olduğu söylenir. Başlangıçtan 

itibaren net bir vizyona sahip olmak şart değildir, çünkü bu yaratılış sürecinde geliştirilebilecek 

bir şeydir. 

 

Liderlerin vizyonları - iç dünya ve gerçeklik - dış dünya arasındaki gerginlikleri dengelemeleri ve 

bunlarla başa çıkmaları gerekir. Önemli özelliklerden biri topraklanmak ve bizi çevreleyen 

gerçek dünyayla güçlü bir bağlantı kurmaktır. Gerçekliğin değişebilir olduğunu bilmek iyidir. 

Neyin mümkün ve neyin mümkün olmadığından asla emin olamazsınız ve her zaman çalışması 

garanti edilen mükemmel bir plan oluşturamazsınız. Gerçekliğin ihtiyaçları ve zorluklarıyla nasıl 

başa çıkılacağını öğrenmek, bölümde daha ayrıntılı olarak açıklanacak problem çözme ve 

yaratıcılık becerilerinin bir parçasıdır. 

 

Sarmad Hasan'a göre, iyi bir liderin temsil ettiği on nitelik var:  

• Dürüstlük ve doğruluk, 

• Güven, 

• Başkalarına ilham vermek, 

• Bağlılık ve tutku, 

• İyi bir iletişimci, 

• Karar verme yetenekleri, 

• Hesap verebilirlik, 
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• Delegasyon ve yetkilendirme, 

• Yaratıcılık ve yenilik, 

• Empati. 

 

Sarmad Hasan’ın 10 liderlik özelliği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:   

https://blog.taskque.com/characteristics-good-leaders/ 

 

 

 
 

 

Alıştırma 1: 

Bazı liderlerle çalışmak diğerlerinden daha hoştur. Tanıştığınız lider türlerini düşünün. Ne tür bir 

liderle çalışmayı tercih edersiniz? Hangi özelliklere sahip olmalılar? Aşağıdaki listeyi inceleyin ve 

başka özellikler de eklemekten çekinmeyin.  

 

Net görüş X İşbirliği  Sorun çözme 
yeteneğine sahiptir 

İnsanları dinler  Otantik, dürüst  Risk oluşturmaya 
cesaret 

https://blog.taskque.com/characteristics-good-leaders/
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Ekip üyelerinden gelen 
önerileri kabul eder 

 İlham verici, enerji verici  Esnek 

Delegelerin sorumlulukları  Yaratıcılık ve yenilik  İletişim kurar 

Kalıcı, tutarlı  Sorumlu, Güvenli  Tecrübeli 

 

 

Alıştırma 2: 

SWOT Analizi, bir projenin veya kişisel gelişim planının başarısını etkileyecek tüm faktörleri 

değerlendirmek için kullanılan bir planlama aracıdır. Kendi liderlik becerilerinizi kontrol etmek 

iyi bir egzersizdir. SWOT, Güçlü Yönlerinizi, Zayıf Yönlerinizi, Fırsatlarınızı ve Tehditlerinizi 

keşfetmenize yardımcı olacaktır. Herhangi birkişi, işletme veya kuruluş için kullanılabilir. Hedefin 

gerçekleştirilmesini etkileyen tüm iç ve dış faktörlerin analizi yoluyla vizyon veya hedefe 

odaklanır. 

 

S.W.O.T. hakkında daha fazla bilgi analiz burada bulunabilir:  

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
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2. Takım çalışması  

Bir şirket kurmanın önemli bir parçası, bir takımda nasıl çalışılacağını bilmek. Kimse bütün işi tek 

başına yapmıyor. Başarı, ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışan birçok insanın sonucudur. 

Takım oyuncusu, farklı eğitim, kültür ve kişilik seviyelerine sahip olabilecek diğer insanlarla 

işbirliği içinde ve etkili bir şekilde çalışmak isteyen bir kişidir. Ekibin tüm üyeleri arasında iletişim 

ve güven geliştirmelidirler. Aynı şekilde, bir takım oyuncusu başkalarının ihtiyaçlarını algılamalı 

ve bunlara saygı duymalı ve böyle bir ihtiyaç varsa gruptaki lider rolünü üstlenmelidir. 

 

 Ekip çalışmasını geliştirmek için üç temel faktör söz konusudur: odaklanma (öncelikli olanın 

ortak bir vizyonu), yapı (görevlerin ve sorumlulukların net bir şekilde bölünmesi) ve kültür 

(birlikte çalışırken değerler, kurallar ve alışkanlıklar yaratmak). Bu faktörlerin çalışma süreci ve 

ekibin kişisel dinamikleri üzerinde etkisi vardır. Bir lider hangi düzeyde fonksiyon eksikliği 

olduğunu veya neyin etkisiz bir yapıya neden olduğunu bilmelidir. Ekip çalışması söz konusu 

olduğunda, net bir odaklanma eksikliği kişisel hayal kırıklığına yol açabilir ve paylaşılan bir 

vizyon oluşturmak en iyisidir - bu zaman ve çaba alabilir ve her ekip üyesinin seçim özgürlüğüne 

saygı gösterilmesini gerektirir. Bir ekip farklı bakış açılarını ve bunların birlikte aynı vizyonda 

nasıl birlikte çalışabileceğini araştırmalıdır. Bu sinerji olarak bilinen takım enerjisi yaratır.   
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Bir ekip, aşağıdaki resimde gösterilen birkaç aşamadan geçer. Bruce Tuckman modelini 

1965'te yayınladı ve bu aşamaları adım adım gösteriyor - başarılı bir takımın nasıl oluşturulduğu 

ve aşamalardan bazılarının atlanması ne kadar zor olabilir. Örnek olarak, düzgün bir şekilde 

oluşturulmadan bir takım net bir odağa sahip olamayacaktır. Ekip fırtına aşamasından kaçınırsa, 

enerji ve bağlılık eksikliğine yol açacak ve normsuz bir takım kurallara ve saygının yokluğunda 

sıkışacak ve bu da çeşitli sorunlara neden olabilir.   

 

 

Tuckman’ın basamakları video: https://youtu.be/nFE8IaoInQU 

 

 

Bir grup üyesinin her davranışı bir sonuç oluşturduğundan, ekip etkinliği ekip çalışmasının 

önemli bir parçasıdır. Bu, aşağıdakilerden birine doğru yorumlanabilir: göreve yönelik, kendi 

kendine odaklı veya sağlam grup çalışması oluşturmak ve sürdürmek. Bir ekip düzgün bir şekilde 

gelişmeli ve sadece görevle uğraşmanın ötesinde şeyler görebilmelidir. Yalnızca göreve 

odaklanan bir ekip, işbirliği yapma olasılığı daha düşük olan ve ihtiyaçlarını veya duygularını 

ifade etmek istemeyen bireylere sahip olacaktır. Ekip üyeleri bunun yerine, başkaları veya ekibin 

refahı için endişe duymadan, kendi kendine odaklı ve bireysel davranışlarla meşgul olacaklar.  

 

Alıştırma 1: Geri bildirim nasıl uygulanır?  

Yıkıcı eleştiri ve yapıcı geri bildirim arasında bir fark vardır. Geri bildirimde bulunmadan önce 

hedefinizin ne olduğunu kontrol edin. Amacınız ilişkileri geliştirmekse, aşağıdaki grafikten bazı 

ipuçlarını kullanabilirsiniz. 

https://youtu.be/nFE8IaoInQU
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Alıştırma 2: Takım Rolü Testi 

Bir grupta herkesin bir rolü vardır. Takımda hangi rolün sizin için en uygun olduğunu bulun.  

https://www.123test.com/team-roles-test/  

 

https://www.123test.com/team-roles-test/
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Takım oluşturma faaliyetleri için daha fazla egzersiz: 

http://crossingborders.dk/wp-content/uploads/2017/06/breaking-the-culture-of-silence.pdf 

 

3. İletişim  

Neden iyi iletişime ihtiyacımız var? Yaptığınız her şey bir şekilde biriyle iletişim kurmakla ilgilidir. 

Potansiyel müşteriler, paydaşlar veya meslektaşlarınızla nasıl iletişim kurduğunuz, sizi şimdi mi 

yoksa gelecekte mi seçecekleri konusunda bir fark yaratacaktır. 

 

Her iki tarafa da saygı ve anlayışı içeren kibar, profesyonel ve olumlu bir iletişim tarzı kesinlikle 

çok önemlidir. İşinizi yönetirken, çeşitli paydaşlar, tedarikçiler, danışmanlar, avukatlar, 

pazarlama ajansları, çalışanlar ve işsizler vb. ile iletişim kurmanız gerekebilir ve yanlış anlaşılma 

olasılığını azaltmak için iyi iletişim becerilerine sahip olmanız gerekir. İnsanlarla çalışmak 

tamamen iletişim ile ilgilidir. 

 

İnsanlar nasıl iletişim kuracaklarını bildiklerinde daha üretken olurlar. İletişim sadece bilgi veya 

ifade göndermekle ilgili değildir. İki veya daha fazla katılımcı arasında sürekli olarak farklı bilgi 

parçaları alışverişidir. İletişim sürecinde mesaj gönderip aldığınız için hem alıcı hem de 

gönderen var. İletişim, temas, bağlam, duygular ve tutumlar yaratır ve gönderen ile alıcı 

arasındaki ilişkiyi şekillendirir. Sadece alıcının zihnindeki mesajı değil, aynı zamanda kendi 

öğrenme sürecinizi ve iletişimin amacı olarak ne iletmek istediğinizi de içerir. Sıklıkla, sadece 

başkalarının bize söylediklerini değil, aynı zamanda iletişim sırasında bizi nasıl hissettirdiklerini 

de hatırladığımızdan bahsetmek önemlidir. 

 

Schulz von Thun’un iletişim modeline göre, her an dört kanalda iletişim kuruyorum:  

 

• Bilgi veriyorum, 

• Kendim hakkında bir şey söylüyorum, 

• Alıcıyı nasıl gördüğüm ve ilişkimizi nasıl tanımladığım hakkında bir şey söylüyorum, 

• Alıcının ne yapmasını istediğim hakkında bir şey söylüyorum. 

 

İletişim becerilerini geliştirmek, fikirleri net, sözlü veya yazılı olarak aktif bir şekilde dinleyerek 

ve dile getirerek yapılır. Bu, bir kişinin meslektaşlarına ve müşterilerine karmaşık soruları, 

fikirleri ve yönleri açıklayabileceği anlamına gelir. Anlaşma yaratma ve güvene dayalı bir ilişki 

kurma hedefine ulaşmak için kelime, ton, konuşma dinamiği ve beden dilini her bir kitleye 

uyarlayabilmelisiniz. Başka bir deyişle, kendinizi nasıl sunduğunuz, işinizi nasıl sunduğunuzdur. 

İnsanlarla başa çıkma şekliniz işinizi ve başarınızı belirler. Garson kaba olduğu için kaç kez bir 

restorana dönmediniz? Beklentilerinizin ötesine geçtiği için bir işletme / hizmetten kaç kez 

etkilendiniz? 

http://crossingborders.dk/wp-content/uploads/2017/06/breaking-the-culture-of-silence.pdf
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İletişim, mesajın (görme) ve alıcıya (gerçeklik) odaklanma yeteneği olan dikkatin yönetimini 

gerektirir. İletişimin ayarlanması gerekir - düzgün anlaşılması için iletişiminizi alıcıya ve iletişimin 

durumuna uyarlamanız gerekir. Örneğin, yüksek bir tren istasyonunda, duyulabilmek için yüksek 

sesle konuşmanız gerekir ancak bu sessiz bir restoranda iyi çalışmaz. Bu, durum ve koşullara 

uyacak şekilde iletişim kurma şeklinizi doğaçlama yapmanızı ve değiştirmenizi gerektirir. Yaratıcı 

bir süreçte olduğu gibi, koşullar değişebileceğinden farklı seçenekler oluşturmalı ve sabit bir 

plana bağlı kalmamalısınız. 

 

İşinizi kurarken sunum becerileri ve topluluk önünde konuşma önemlidir. Kendine güven 

zaman içinde gelişir, ancak onu geliştirmek için çalışmanız gerekir. Birçok insan geçemiyor çünkü 

yeterince özsaygıları yok. Sunum yaparken kendiniz hakkında olumlu bir imaj yaratır ve ilişkiler 

kurarsınız. Bu, performansınızı ve işinizi artırmanıza yardımcı olacaktır. 

 

Becerileri kolaylaştırmaya odaklanmak bir takımdaki iletişim sürecinin önemli bir parçasıdır. 

Aşağıdaki çizimde, en önemli yönleri görebilirsiniz. 
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Bjørnelund Claus'a (Kültürlerarası İletişim, 2019, Takımlarda Ders İletişimi) göre, iletişimi ve 

sunumu geliştirmek için üç etkili araç vardır ve bunlar: aktif dinleme (beden dili dahil), özetleme 

ve sentez. 

 

Aktif dinleme yoluyla iletişim becerileri nasıl geliştirilir?? 

Aktif dinleme basitçe anlamamıza, yargılamamıza ve başkalarıyla empati kurmamıza yardımcı 

olur. Bu yüzden en iyi iletişimcilerin en iyi dinleyiciler olduğunu söylemek yaygındır. Aktif 

dinleme sırasında sözsüz iletişim (göz teması veya başını sallama) kullanmak, varlık ve anlayış 

duygusu oluşturmaya yardımcı olur.  

• Çok dikkat. Kelimelerin seçimi, tonu, hızı, beden dili de dahil olmak üzere iletişim sürecini 

gözlemleyin. Ayrıca kendinizi, vücut duruşunuzu ve iletişim biçiminizi gözlemleyin. Bir 

saygı ve hoşgörü noktasından iletişim kuruyor musunuz??  

• Karar öncesi bekleme. Bu, diğer kişinin fikrini, geri bildirimini ve hatta eleştirisini anlamak 

ve dinlemek amacıyla yaklaşmanız gerektiği anlamına gelir. 

• Yansıtma veya Karşılık. Kelimeleri ve duyguları nasıl yansıtacağınızı, yeniden ifade etmeye, 

yorumlamaya veya yorumlamaya çalışmayı öğrenin. Bu yeni bir bakış açısı ve anlayış 

kazandırabilir.  

• Açıkla. Bir şey belirsiz olduğunda, açıklama isteyin. Bu sadece size değil, aynı zamanda 

iletişim kurduğunuz kişiye de belirsizlikten kaçınmaya yardımcı olabilir.   

• Özetle. Özet sağlamak, anahtar terimlerin yeniden ifade edilmesine ve konuşmanın 

konusunun görünümünü basitleştirmeye yardımcı olur.  

• Paylaş. Aktif dinleme, karşılıklı anlayış yaratmak için gözlemlediğiniz ve gerçekleştirdiğiniz 

şeyleri paylaşmaktır. 

 

Özetleme: 

• Her şeyi  açıkça açıklayabilir misiniz? Ne? Nerede? Neden? Ne zaman? Nasıl? Sorularına 

yanıt veren özetiniz sayesinde projeniz ve fikrinizle ilgili olarak, yüksek talep göreceksiniz.  

 

Sentez:  

• Ne yapılması gerektiğine dair çözüm bulun, 

• Ortak bir zemin oluşturun, 

• Özetleyin, 

• Teklifinizi oluşturun, 
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• Farklılıkların nasıl çözülebileceğine dair yeni fikirleri araştırın. 

Genel iletişim becerilerini geliştirmek için atölye çalışmalarına, kurslara ve eğitimlere katılın. 

Güven kazanmak, aktif dinleme alıştırması yapmak veya sözsüz iletişiminizi izlemek için 

kullanabileceğiniz birçok araç, ipucu ve tavsiye vardır. Temel hedefler güven kazanmak, fırsatlar 

yaratmak ve performansınızı geliştirmektir.  

 

4. Üretkenlik 

Gardner (2001) yaratıcı bir insanın sorunları düzenli olarak çözen, ürünler geliştiren ve yeni 

sorular belirleyen biri olduğunu belirtmektedir. Girişimcilik dünyasında yaratıcılığı yumuşak bir 

beceri olarak görüyoruz, bu da problem çözmeye nasıl yaklaştığınızı ifade ediyor.  

 

 

 

Yaklaşım benzersiz, yenilikçi veya önceki 

yaklaşımlardan daha mı verimli? 

 

Normun dışında düşünmeyi biliyor musun ve 

çok açık olmayan yeni fikirleri tahmin edebilir 

misin? 

 

Pazardaki değişikliklere nasıl uyum 

sağlayacağınızı ve işiniz için ne anlama 

geldiğini anlıyor musunuz? 

 

 

İşinizi başlatma ve geliştirme yolunda birçok sorun ve beklenmedik zorluklarla karşılaşacaksınız. 

Anahtar, her zaman yapıcı bir şekilde onlara yaklaşmaya çalışmaktır. Şikayet yerine, harekete 

geçin ve hızlı çözümlere ve hızlı kararlara hazır olun. 

 

Kobus Neethling 3 Üretkenlik Alanı ortaya koymuştur: 

• Bölge I - Sorun çözme:  bu, problemlerin görüldüğü en düşük bölge, problem çözmek için 

teknikler kullanırız, yaratıcılığı düşünmeye çalışırız. 

“En iyi girişimciler her zaman sorun çözücüler olmuştur ve olacaktır.” 

Richard Branson (Virgin group Kurucusu) 
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• Bölge II - Fırsat: fırsat aradığımız ve onlarla oynadığımız, daha büyük bir cesaret gösterdiği 

inovasyon bölgesi. 

• Bölge III - Dış, Öteki alan: bu, yeni normlar belirlediğimiz ve neyin mümkün olduğunu 

keşfettiğimiz bölge; yaratıcı bilgelik ve olağanüstü cesaret mevcut.  

 

Korkularınızı kabul etmeniz önemlidir. Korkulardan kaçınmak değil, onları yeni ve yaratıcı 

fikirleri beraberinde getirebilecek zorluklar olarak görmek tavsiye edilir. Eleştirel düşünme, yeni 

fikirler üretmemize, hem olumlu hem de olumsuz yönleri düşünmemize, başkalarıyla 

paylaşmamıza, tavsiye ve öneriler istememize ve sadece birlikte beyin fırtınası yapmamıza 

yardımcı olur. 

Yaratıcılığı ölçmek mümkündür. Guilford ve Güney Kaliforniya Üniversitesi Aptitudes Araştırma 

Projesi'ndeki ortakları, ıraksak düşünme ile ilgili testler geliştirdiler (Guilford ve Hoepfner, 

1971). Guilford'un Iraksak Düşüncesinin Boyutları dört ana soru içermektedir: 

• Akışkanlık (fikir sayısı) - Kaç fikir? 

• Esneklik (içerik kategorisi / vardiya sayısı) - Ne kadar çeşitli? 

• Orjinallik (sadece bir katılımcı tarafından belirtilen fikirler) - Ne kadar sıradışı? 

• Detaylandırma (içerik kategorisi başına fikir sayısı) - Ne kadar derin? 
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Alıştırma 1:  Herkes yaratıcı olmayı öğrenebilir!  

 

Yaratıcılığı geliştirmek için eğitilebilecek beceriler: 

• Gözlem > Alıştırma: etkileşimde bulunmadan beş dakika boyunca etrafınızdaki dünyayı 

gözlemleyin / beş dakikalık sessiz bir yürüyüşe çıkın ve düşüncelerinizi yazın. 

• Sorgulama > Alıştırma: Soru tekerleği - sorunuzu yazın (ana soru). Grubun diğer üyelerinin 

sorunuzu başka bir soru (çocuk sorusu) ile cevaplamaları gerekir. Tüm soruları yazıp ana 

soruya geri dönersiniz. Bir şey değişti mi? 

• Çeviri > Alıştırma: hepsi aynı yöne bakacak şekilde sırada durun. Arkadaki kişi önündeki 

kişiye dokunur ve ona bir hareket gösterir (bisiklet sürüyormuş gibi). Kişi daha sonra geri 

döner ve bir sonraki kişiyi omzuna vurur ve daha sonra süreç, ilk ve son kişi birbirinin 

önünde durana ve hareketi aynı anda tekrarlayana kadar tekrar eder. Aynı mı?  

• İcat ve yenilik > Alıştırma: 100 yol. 10 dakika içinde, gruplar bir tavuğun yoldan 

geçebileceği 100 yol bulmalıdır. Bu alıştırma bir grubu ısıtır ve fikirlerini takımlarındaki 

diğer kişilerle paylaşmalarını önler. 

 

Alıştırma 2: Yaratıcılığı Artırmanın Kolay Yolu: 

https://www.scientificamerican.com/article/an-easy-way-to-increase-c/ 

 

Alıştırma 3: Yaratıcılık Becerilerini Geliştirme: 

https://www.seeken.org/how-to-improve-creativity-skills/  

 

5. Yönetim ve öz yönetim 

Başarılı ve etkili bir yönetici olmak için liderlik, iletişim, organizasyon ve zaman yönetimi 

becerilerini geliştirmelisiniz. İyi bir yönetici güvenilir, kendinden emin ve çalışanlara ve 

meslektaşlarına saygılıdır. Bir yöneticinin görevi, her çalışanın yetkinliklerini geliştirmeye devam 

eden bir işbirliği ortamı ve iyi bir ekip çalışması oluşturmaktır. Stratejik plan, otorite, zaman, yer 

ve uygulama şekli ile ilgili soruları cevaplamalıdır. Planlama, daha geniş bir bağlam ve stratejik 

düşünme (kendi ve diğer insanların düşüncelerini anlama dahil) getirir. Sık eleştirel gözlemler ve 

gözden geçirmelerle iş ve ürünlerin kalitesinin sürekli iyileştirilmesini garanti etmelidir. Bu, 

zaman ve enerji gerektiren karmaşık bir süreçtir, ancak her zaman vizyonunuzu ve tutkunuzu 

aklınızda bulundurmalısınız - Bunu neden yapıyorsunuz? 

 

https://www.scientificamerican.com/article/an-easy-way-to-increase-c/
https://www.seeken.org/how-to-improve-creativity-skills/
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Öz yönetim; fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığınızla ilgilenmekle ilgilidir. Kişisel gelişiminizin 

merkezi bir parçasıdır ve duyularınıza, düşüncelerinize ve duygularınıza farkındalık getirir. Öz 

farkındalık yaratıcılığınızı, ilhamınızı ve merakınızı geliştirir ve korur. Günlük düzeyde kendinize 

yeniden bağlanmak, oluşabilecek zorlukları (stres, endişe, hastalık) önleyecektir. Bu mevcut 

olmak ve etrafınızda olup bitenlere dikkat etmekle ilgilidir. Bu, birçok fayda sağlayan basit ve 

güçlü bir tekniktir.  

 

Öz yönetiminizi ve öz farkındalığınızı nasıl uygulayabilirsiniz?: 

• Dikkat edin; 

• Gerçekliği kabul edin ve yargılamayın; 

• Aklınızı açın, meraklı ve keşfetmeye açık olun; 

• Gün boyunca yavaşlayın (vücudunuzda ve zihninizde); 

• İyi şeyleri takdir edin ve geliştirmeye çalışın; 

• Değişmeden önce üç nefes alın; 

• Haftada en az bir kez doğa ile bağlantı kurun. 

 

Alıştırma 1:  

Yönetim becerilerinizi uygulamak için etkili bir yöntem, oluşturma sürecinde farklı rolleri 

değiştirdiğiniz Disney beyin fırtınası yöntemidir. Bu, çeşitli konumlardan beyin fırtınası yapma 

ve somut bir stratejik plan oluşturma fırsatı verir. 

“Başarının sırrı etrafınızdaki her şeye tamamen uyanık olmaktır.” 

Jackson Pollock 
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İş aklı, İş denetleme - Walt Disney yaratıcılık yöntemi, Mart 28th, 2015 

https://www.businessmind.at/2015/03/28/business-moderation-the-walt-disney-creativity-

method/?lang=en 

 

Yöntem hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:  

https://idea-sandbox.com/blog/disney-brainstorming-method-dreamer-realist-and-

spoiler/#axzz5zj7X5Czn  

 

Alıştırma 2:  

Hedef belirlemenin bir yolu S.M.A.R.T. Yöntem - Özel, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve 

Zamanında. Hedefleri formüle etme aşamalarının her birini netleştirerek başlayın ve tüm bu 

özelliklerin eşit derecede önemli olduğunu unutmayın. 

 

Mulder, P. (2018). SMART Amaçlar. Alıntı ToolsHero: 9/18/2019 

https://www.toolshero.com/time-management/smart-goals/ 

 

S.M.A.R.T. hakkında daha fazla bilgi yöntemi burada bulunabilir:  

https://www.yourcoach.be/en/coaching-tools/smart-goal-setting.php 

 

6. Ağ Kurma 

Ağ oluşturma, bir işteki en büyük başarı faktörlerinden biri olan bir sanat olarak görülür. Her şey 

insanlarla bağlantı kurmak ve ilişkiler kurmakla ilgilidir. Ağ oluşturma, çevrimiçi etkinlikler ve 

https://www.businessmind.at/2015/03/28/business-moderation-the-walt-disney-creativity-method/?lang=en
https://www.businessmind.at/2015/03/28/business-moderation-the-walt-disney-creativity-method/?lang=en
https://idea-sandbox.com/blog/disney-brainstorming-method-dreamer-realist-and-spoiler/#axzz5zj7X5Czn
https://idea-sandbox.com/blog/disney-brainstorming-method-dreamer-realist-and-spoiler/#axzz5zj7X5Czn
https://www.toolshero.com/time-management/smart-goals/
https://www.yourcoach.be/en/coaching-tools/smart-goal-setting.php
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sosyal ağlar aracılığıyla ve çeşitli toplantılarda gerçek etkileşim veya normal günlük yaşam 

durumları ile yapılabilir. İşimizi tanıtmak, fikirleri paylaşmak, ipuçları ve yeni yetkinlikler 

kazanmak için değerli iş bağlantıları kurmamızı sağlar. Ağ kurarak, kişisel niteliklerimizi ve 

başarılarımızı başkalarına göstermek için yararlı bilgiler ve kişiler bulabiliriz.  

 

• Ağa başlamadan önce  doğru ağı seçin. Çalışmanızla ve fikirlerinizle kim ilgilenebilir ve 

değerli bilgiler nereden edinilebilir veya işinizi nereden tanıtabilirsiniz? Önceden biraz 

araştırma yapmak yararlıdır bu şekilde hazırlanırsanız iletişim çok daha kolay olacaktır.  

• Ağ oluşturma yalnızca insanları tanımakla ilgili değildir, çünkü diğer insanlarla nasıl 

tanışacağınızı ve bağlantı kuracağınızı planlamayı gerektirir. Gelecekte, insanların sizi 

tanımasını ve işletmenizi tanıtmasını istiyorsunuz. Sosyal etkinlikler, resmi olmayan ve 

resmi sosyalleşme yoluyla önemli bağlantılar kurmak için bir fırsattır. Seminerler, 

çalıştaylar, eğitimler, gönüllülük, girişimcilik grupları, sosyal veya spor kulüpleri, değerli 

temaslar oluşturmak için seçeneklerden bazıları.  

• Mevcut ağınızdan başlayın - arkadaşlar, akrabalar, tanıdıklar ve komşuları içeren mevcut 

ağlarımız zaten var ve en basit yol mesajımızı onlara ileterek başlamaktır.  

• İletişimde ve bağlantıda yaratıcı olun. İyi bir ağ uygulaması iki yönlü bir süreçtir, 

sormadan önce bir şeyler vermeniz gerekir. Ağınızı genişletebilmeniz için güçlü yönleriniz 

ve yetenekleriniz ile bunların başkalarıyla olan ilişkileri hakkında düşünmelisiniz. 

 

En önemlisi aktif ve yeni toplantılara açık olmaktır. 

Ve sonra - yapmaya devam et!  

 

 Bazen zaman alır, ancak sabırlı ve kalıcı olmanız gerekir. Ağ oluşturma becerilerini geliştirmeye 

yönelik bazı ipuçları:  

• İnisiyatif alın ve bir mesaj gönderin; 

• Etrafınızdaki gruplara katılın; 

• Çalışma alanınızdaki gruplara katılın; 

• Sosyal medyada aktif olun; 

• Her toplantı bir olasılıktır; 

• Sadece sormayın aynı zamanda bir şeyler 

de sunun.  
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BAŞARILI GİRİŞİMCİNİN HİKAYESİ – OLAY İNCELEMESİ 
 

 

 

Céline Fransız Karayiplerinden ve neredeyse yedi yıldır Danimarka'da 

yaşıyor. Her zaman kendini geliştirme ile ilgileniyor ve çok yaratıcı. 

Kariyerinin bir parçası olarak şarkıcıydı ve kendi plak şirketi vardı, 

ancak müzik endüstrisinde 20 yıl sonra profesyonel kariyerini 

değiştirmeye ve modayı keşfetmeye hazır olduğunu fark etti. Bu 

nedenle, 2011 yılında Afrika'dan ilham alan bir giyim hattı olan QIIM'i 

açtı: www.iloveqiim.com 

 

Bir girişimci ve göçmen olarak Céline Fati, diğer girişimcilerle paylaşacağı büyük bir uzmanlığa 

sahiptir. Web sitesinde Görünürlük ve Markalaşma Koçu olarak bilgi ve deneyimlerini 

paylaşıyor: https://celinefaty.com/. Onun için harekete geçmek ve kendine yatırım yapmak 

önemlidir. 

 

 

 

“Tüm hayatım boyunca serbest meslek sahibi oldum, çoğu zaman şarkıcıydım. Kendi 

markamı açmaya karar verdikten sonra African Inspired. Ayrıca bir görünürlük ve marka koçu 

oldum, çünkü bir girişimci olarak arkadaşlarımı görüyordum, ne yapacaklarını bilmiyorlardı, 

bu yüzden bir fırsat gördüm. Şimdi daha çok çalışabilmek için sertifikalı bir koç olmaya hak 

kazanıyorum. Her ikisi de bana gelir getiriyor”. 

Céline Fati, girişimci 

” Göçmenlerin harekete geçmesi gerekiyor. Burada Danimarka'da işinizi başarabilirsiniz, 

biraz daha uzun sürebilir, ancak başaracaksınız. Etnisitenizden, dilinizden korkmayın. Kim 

olduğunuzdan korkmayın ve fikriniz başarılı olabilir. Kendinizi sevin ve 'azınlık' kelimesini 

dinlemeyin. Buraya gelen tüm göçmenler kendilerini azınlık olarak düşünmeme fırsatına 

sahip olmalıdır. Hepimizin masaya getirecek bir şeyleri var.” 
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“Göçmen Girişimci ile Tanışın” serisi:  

https://celinefaty.com/meet-the-owner-episode-1/  

https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-2/ 

https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-3/ 

https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-4/ 

https://celinefaty.com/meet-the-owner-episode-1/
https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-2/
https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-3/
https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-4/
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BÖLÜM 2 
Yaratıcılık 
ve Yenilik 

Pro IFALL 

(İsveç)  
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ÜRETKENLİK KAVRAMI 
 

Sternberg'e (1999) göre, yaratıcılık hem eşsiz, şaşırtıcı hem de uyumlu bir iş sunma 

kapasitesidir. Yaratıcılık, hem bireysel düzeyde hem de ağ düzeyinde önemli olan geniş bir 

konudur. Bireysel düzeyde, günlük yaşamda ve işte meselelerle uğraşırken yaratıcılık 

uygulanabilir. Kültürel düzeyde, yenilikçilik daha fazla mantıklı keşif, işçilikte yeni gelişmeler, 

yeni kreasyonlar ve sosyal projeler oluşturabilir. Yenilikçiliğin parasal önemi açıktır, yeni 

öğelerin tanıtılması ve uygulanmasının mesleklerin ve açıklıkların yaratılmasına yol açtığı 

gerekçesiyle açıktır. Ayrıca, insanlar, kuruluşlar ve toplum yeni talepleri takip etmek için mevcut  

varlıkları ayarlamalıdır.  

 

Hayal gücünün, yenilik ve yaratıcılığın bir karakter kalitesi olduğu, ancak tek başına yeterli 

olmadığı iddia edilmektedir. Yaratıcılık fikrinin temel bileşenleri, içgörü, merak, bilgi, yaratıcılık 

(düşünceler), yenilikçi bir dürtü, benzerlik, cesaret ve titizliği içerir. Yenilik, gündelik 

meselelerle uğraşırken kendini gösterebilir ve her aşamada kendini göstermeyebilir. Yaratan, 

“olağandışı hayal gücü” ile “sıradan yenilikçilik” arasında bir ayrım yapar. Birincisi, tüm toplum 

üzerinde büyük bir etkisi olan ve kötü şöhret getiren önemli çalışmalara yükseliş sunabilirken, 

sonuncusu, örneğin şarkı sözleri oluşturmak veya önemli düzenlemeler oluşturmak gibi belirli 

bir yaratıcılık düzeyini ima eden düzenli günlük varoluş egzersizlerinde gerçekleşir. Yukarıda 

atıfta bulunulan özellikler, “olağanüstü yaratıcılık” elde etmek için temeldir; olabildiğince, 

sıradan hayal gücü için bunların daha az bir seviyesi gereklidir, çünkü bu durumda önkoşullar o 

kadar yüksek değildir. 

 
(Bölüm kapak resmi Alice Achterhof, Unsplash) 

 

 

ÜRETKENLİK YENİLİK İLE BULUŞTUĞUNDA 
 

Öncü ruh ve zihniyet son zamanlarda giderek daha fazla ön plana çıkmaktadır. Bill Gates, 

Richard Branson ve Mark Zuckerberg gibi öncüler, Steve Jobs'un belirttiği gibi, “evrene bir çentik 

koydu”. Onlar toplum üzerinde önemli bir etkiye sahiplerdi ve sosyal meselelere de dahil 

oldular. 

 

İnsanlar şu anda değişimi kolayca benimsiyor ve trend belirleyici olma ihtiyacı hissediyorlar. 

Girişimcilik söz konusu olduğunda amaç, “öncü bir zihniyetin” gelişmesine yol açan disiplin 

yeteneklerini geliştirmektir. Girişimciliği Öğretme Ağı, yenilikçi bakış açısını, insanların temel 

https://unsplash.com/@alicegrace?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/creativity?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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veya uzman düzeyinde akademik olarak başarılı olmak için ihtiyaç duydukları zihin çerçeveleri, 

yetenekleri ve uygulamalarının düzenlenmesi olarak nitelendirmektedir. Bunlar arasında 

proaktif ve kendini yönetme, şans alma, uyarlanabilirlik ve çok yönlülük, yenilikçilik ve 

ilerleme, temel akıl yürütme ve eleştirel düşünme bulunmaktadır. Farklı tanımlar, fırsatları 

görme, kaynakları düzenleme ve yargılama kapasitesini içerir. Bu terim, yaratıcı ve usta olan 

birini tasvir eden birçok genel ve uzman yetenekleri kapsar. Öncü bakış birçok benzersiz koşulda 

uygulanabilir. Bu, çok seviyeli kuruluşların temsilcileri ile ağ koordinatörleri, akademisyenler, 

yenilikçiler, uzmanlar, hukuk danışmanları, hükümet yetkilileri, sanatçılar, topluluk çalışanları 

ve zanaatkârlar için geçerlidir. Öncü bir görünüme sahip olmak, 21. yüzyılın temel 

yeteneklerinden biri haline gelmiştir. Bunu elde eden bireyler, tanımı gereği ustaca ve çok yönlü 

olmaları ışığında, mesleklerinde -ne yapmaya karar verdiklerine bakılmaksızın- önemli başarılara 

sahip olmak zorundadır. Girişimcilik yeteneklerinin geliştirilmesi de T-Şekilli Öğrenme 

Modeliyle ilişkilidir. Öncü bakış açısı, önemli uzman ve temel yeteneklerin geliştirilmesini 

pekiştirir. 

 

 

ÇEVRE VE ATMOSFER TEORİSİ; ÜRETKENLİK VE 
İNOVASYONUN DESTEKLENMESİ 
 

Tüm bireylerin kendine özgü bir çalışma ve öğrenme tarzı vardır. Hepsinin yaratıcı olmasını 

istedikleri çeşitli durumlar veya alanlar var, ancak yaratıcılık ve eğlencenin gelişmesi için 

kullanılabilecek belirli stiller ve ortamlar var. 

 

Oynak Çevre: Bu, inovasyona elverişli, rahat bir ortamdır. Rahat ve eğlenceli bir iş yeri tasvir 

eder. Eğlenceli ve canlı bir atmosfer, hiç iş olmadığı anlamına gelmez. Eğlenceli iklim, 

meslektaşlarına dikkatlerini dağıtmak için değil, çalışmalarına ilham vermek için tasarlanmıştır. 

 

Yaratıcı Alan yaratıcılığı teşvik etmek için meslektaşlarına verilen bir alandır. Onlara yer 

bırakmak, amaçlanan hedefe ulaşma sürecinde kritik bir rol oynar. Bu sadece kendi başına 

çalışanlar için geçerli değildir, takım çalışması için de geçerlidir. 

 

 

ÜRETKENLİK VE YENİLİK OLUŞTURAN OLUMLU BİR 
ATMOSFER OLUŞTURMA 
 

Yaratıcı süreçlere hizmet etmek için mevcut ortamlarda yapılabilecek birkaç basit fiziksel ayar 

vardır:  
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1. Araçlar ve kaynaklar: Bunlar kalem ve yazı defteri, dergi, e-postaya erişim, iPad, 

müzik sistemi ve dizüstü bilgisayarı içerebilir. Bir şeyler yazmak için bir fırsat olmalı. 

Bir fikri yazma imkanınız olmadığında o fikri unutmaktan daha sinir bozucu bir şey 

yoktur. 

2. İnkübatör stratejisi: Bazen bir çalışma masası, 

toplantı odası, takım takvimi ile kapalı bir 

alana erişebilmek önemlidir. Bireyin 

odaklanmasını sağlar, ancak gerekirse ekibine 

de danışır. 

3. Yaratılacak bir yer: Sessiz bir yer bazen 

yaratıcı düşünme için gerekli olabilir. Ana 

sebep, bir görevi yerine getirmek ve dikkat 

dağıtıcı unsurlardan uzaklaşarak yaratıcılığın 

akmasına izin vermektir. 

4. Beyan mesajları: Uyarıcı, alıntılar, makaleler, 

resimler ve ödüller.  

 

Fotoğraf  ROOM, Unsplash 

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ:  
 

Proje Fabrikası (üretkenliği teşvik eden yenilikçi oyunlaştırma yöntemi)  

 

“Kutudan çıktığı gibi” oyunundan uyarlanmış: Oyunlaştırma yoluyla daha kapsayıcı bir Avrupa 

olan Project Factory, yaratıcılığı ve yaratıcı zihniyetini teşvik etmek için mükemmel bir 

yöntemdir.  

Aşağıda oyunun nasıl oynanacağı hakkında kısa bir açıklama bulunmaktadır: 

 

1. Proje Fabrikası:  

Katılımcıları 4-5 kişilik gruplara ayırın. Katılımcılara proje fabrikası şablonunu sağlayın ve 

bölümlerinin her birini aşağıdaki gibi gözden geçirin:  

 

A) “Üretken ol”  

Proje süresi: Katılımcılara 2 aydan X yıla kadar rastgele bir zaman çizelgesi verin.  

1 yıl  18 ay 10 ay 5 yıl 

6 ay 3 yıl 8 ay 3 ay 

2 ay 2 ay 1.5 ay 13 ay 

https://unsplash.com/@room?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/everyday-creativity?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Kollektif: Çalışma grubunu belirleyin. 

Proje ekibinin üyeleri kimler? Katılımcılar “gerçek” kimliklerini koruyacaklar mı yoksa bu oyunda 

karakterleri için bir fantezi rolü yaratacaklar mı?  

 

Durum:  

Gruplara üzerinde çalışacakları sosyal ve gerçek bir hayat senaryosu verin. Aşağıdaki örnekleri 

uyarlayabilirsiniz, böylece grubunuza daha uygundur.  

 

Dijital beceri ve yeterlilik 

eksikliği 

Finansal beceri ve yönetim 

eksikliği 

İşletmelerde cinsiyetler 

arasındaki eşitsizlik 

Irkçılık İşteki değişimi kucaklamak Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı 

Etnik çatışma Boş Boş 

 

B) Hedef kitle 

Takımlarınıza çalışmak için rastgele hedef gruplar verin ve projelerini hedefleyin. 

Katılımcılarınızın ihtiyaçlarına ve arka planlarına göre başka gruplar ekleyebilirsiniz.  

 

Öğretmenler İlköğretim Okulu 

Öğretmenleri 

Otel Yöneticileri 

Gazeteciler Gençler BOŞ 

Çiftçiler Kırsal İşletme Sahipleri BOŞ 

 

Cinsiyet, yaş, sosyal zorluk, coğrafi alan, ekonomik durum, eğitim düzeyi / eğitim durumu gibi 

diğer faktörlere göre gruplarınızdan hedef gruplarını daha fazla tanımlamalarını isteyin. 

 

Gruplardan hedef grupları nasıl dinleyeceklerini ve projeye nasıl dahil edeceklerini 

tanımlamalarını isteyin. 

 

Gruplardan diğer ajanları/ek hedef grupları projeye dahil etmenin üç yolunu belirlemelerini 

isteyin.  

 

C) Büyütün!  

Gruplardan projelerinin dört ana adımını ve süreçlerini tanımlamalarını isteyin.  
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Alıştırma:  

Adım 1:  

 

Adım 2: 

 

Adım 3:  

 

Adım 4:  

 

D) Bir değişikliğin sürdürülmesi 

Fikriniz için yaklaşık maliyeti ve gider türünü belirleyin. 

Gruplardan proje için 6 potansiyel fon sağlayıcı belirlemelerini isteyin.  

 

Sürpriz: En fazla fon sağlayan fon sağlayıcı artık fon sağlayamaz.(Bu projeyi nasıl değiştirir? 

Bütçeyi yeniden düzenleyin. ) 

 

Dönüt:  

Gruplar şimdi birbirlerini ziyaret etmeli ve diğer projeleri anlamaya çalışmalıdır. 

Gruplardan her proje fikri için geri bildirim sağlamasını isteyin.  

 

E) Anlayalım 

Gruplardan proje fikirlerini diğer gruplardan gelen geri bildirimlere ve fikirlere dayalı olarak 

yeniden yazmalarını isteyin.  

 

Parlama zamanı: Gruplardan fikirlerini diğerlerinin önünde sunmalarını isteyin. İzin verilen 

maksimum süre grup başına üç dakikadır. 

Dinleyen gruplar projedeki her bir unsuru dikkate almalı ve geri bildirim sağlamalıdır.  

 

2. Küçük Grup Yansımaları 

 

Gruplar bir araya gelir ve aşağıdakileri tartışır: 

- Aynı fikirle devam edecekler mi? 

- Fikir değiştirmek/yeni fikirleri benimsemek, hedef gruplarına veya yeni ihtiyaçlara göre 

uyarlamak istiyorlar mı? 

- Proje fikirlerinde en  iyi çalışan unsur nedir? 

- Proje fikirlerinin en zayıf unsuru nedir? 

- Diğer grupların projelerinin eksik olan yönü nedir? 
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Yaratıcı Drama - yaratıcı en iyi uygulama 

 

 
İşte göçmen girişimcileri desteklemek için kullanılabilecek yaratıcı bir drama örneği. 

Credit: http://www.projectingyouth.eu/p/blog-page.html 

 

Alıştırma adı: Dünyadan Kişilerarası zeka ile ilgili zeka 

 

Süre: 30 dakika 

Malzemeler : Boş alan, battaniye veya ped, müzik 

Amaçlar (Faaliyet neyi teşvik ediyor? Amacı nedir? Vb.): 

- sessiz bir ortamda enerji oluşturmak, 

“Yaratıcı drama, katılımcıların gerçek ve hayal edilen deneyimleri hayal etmeleri, yürürlüğe 

koymaları ve düşünmeleri için bir lider tarafından yönlendirildiği, doğaçlama, sergi dışı, 

sürece yönelik bir drama şeklidir. ”Yaratıcı drama, bireylere; “Doğal dünya, yaratıcı oyun ve 

tiyatro tekniklerini kullanarak, katılımcılara yönelik öğrenme deneyimleri yaratmak için daha 

da geliştirir.” 

(Aidlearn 2016 – SchoolEducationGateway.eu) 

http://www.projectingyouth.eu/p/blog-page.html
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- öğrencileri kendilerine odaklanma, vücuda bağlı kalma ve topraklama konusunda destekleme. 

 

Tanım ve yöntemler (Faaliyet nasıl uygulanacak?) 

Eğitmen, yere yatmaktan başlayarak, nefes almaya odaklanarak fiziksel bir ısınma yoluyla gruba 

rehberlik edecektir. Görüntüleri ve metaforları kullanarak, vücut kısımlarının aktivasyonu ile 

öğrencilere yavaşça rehberlik edecektir. 

Arka planda çalan müzik listesini oluştururken, oturumun sonunda daha enerjik hale gelecek 

olan fon müzikleri seçebilirsiniz. 

 

Öğrencilerin keşfetmesine izin vermek için her adım arasında birkaç dakika vererek aşağıdaki 

önerileri kullanın: 

1. Uzan ve nefesini dinle. İçinizde ve dışınızda duyduğunuz tüm seslere dikkat edin. Ne tür 

düşüncelerin olduğuna dikkat et, ama onları yargılama. 

2. Nefesininize odaklanın ve nefes aldıkça bedeninizin büyüdüğünü hayal edin. 

3. Hareketi büyütün ve zeminin en sevdiğiniz renkle renklendiğini ve vücudunuzun her bir 

parçasını bu renkle boyamak istediğinizi hayal edin. (Katılımcılar hareket etmeye ve daha fazla 

hareket etmeye başlar). 

4. Renkli zemine dokunarak vücudunuzun her cm2 'sini boyamaya çalışın. 

5. Şimdi, boyandıkça, rengi kurutmak için ayağa kalkmaya çalışıyorsunuz, ancak yerçekimi 

nedeniyle zor. Onunla savaşmalısın, nasıl ayağa kalkacağını öğrenen bir çocuk gibi. 

6. Ayakta durun. 

 

Ardından, uzayda hareket etmeye başlayın (müzik yavaş yavaş daha enerjik olabilir). 

Etrafınızdakileri fark etmeye başlayabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza göre hareket ediyorsunuz ama 

tanıştığınız insanlara bakıyorsunuz ve onları gözlerinizle selamlıyorsunuz. 

Grup bir süre hareket ettikten ve birbirlerine baktıktan sonra bir daire oluşturmaya başlayın. 

Çemberde, gruptaki herkese en az bir kez baktığınızdan ve herkesin sizin için aynı şeyi 

yaptığından emin olun. 

 

Çeşitlemeler (Bu egzersizi uygulamanın başka bir yolu var mı? Nasıl? Neden? Hangi değişiklikler 

veya değişiklikler bu varyasyonu varsayar?) 

Öğrencilerin nefeslerine odaklanması zorsa, durumu kolaylaştırmak için onlardan bedenlerini 

yavaşça uyandırmalarını isteyebilir, küçük hareketlerle, bebeklermiş gibi, sanki ilk kez ayağa 

kalkmayı ve yürümeyi öğreniyorlarmış gibi hayal etmelerini önerir. 

 

Değerlendirme ve düşünme (Sadece gerektiğinde nasıl yapılması gerektiğini açıklayınız) 

Daire içinde şunları sorar: 

• Egzersizin başında ve şimdi nasıl hissettiniz? 
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• Vücudunuzun hareket şekli hakkında neler keşfettiniz? 

• Genellikle kullanmadığınız duygu ve algıları fark ettiniz mi? 

 

Eğitmen için yorumlar (Sadece gerektiğinde, lütfen eğiticinin uygulaması sırasında dikkat etmesi 

gereken bu faaliyetle ilgili gerçekleri veya sorunları belirtin.) 

Katılımcılardan sessiz olmalarını isteyin ve onları takip ederek vücudun algılarına odaklanın. 

Gülümsemeye ve esnemeye izin verin. 

Eğitmen, öğrencilerin görevleri anladığından emin olmalıdır. Gerekirse, bilgileri tekrarlamaya 

çalışın ve onlara yol göstermenin farklı yollarını bulun. 
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MOBILIZING EXPERTS’in TAVSİYESİ - KAÇINILACAK 
ŞEYLER: YARATICILIK ÖLDÜRÜCÜLER 
 

Foto Vinicius Amano on Unsplash 

 

Tecrübelerimize göre bir fikri “öldürmek”, bir düşünceyi desteklemek ve onu değerli bir şeye 

dönüştürmekten çok daha basittir. Bir bireyin fikirlerini harap etmemek için dikkatli olun, yoksa 

sizinle paylaşmaya çalışmayı bırakıp başkalarına anlatmaya devam ederler. 

 

Birisi sizinle bir fikri paylaştığında, özellikle de düşünce saçma ve işe yaramaz gibi görünüyorsa, 

ona yardım etmek inanılmaz derecede zordur. Ancak, muhtemelen fikirde sizin için değerli 

olacak bir şey olacaktır. Aynı zamanda, düşüncenin neden işe yaramadığını anlamalarına 

yardımcı olma şansınız olacak. Başlangıçta neden işe yarayacağına inandıklarını anlamaya 

çalışmalısınız. 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR YARATICILIK VE İNOVASYON 
 

Ekiplerimizde her zaman hangi yaklaşımların zaman içinde yaratıcı bir süreci sürdürmemizi 

sağlayacağını hesaba katmalıyız. Yaratıcı süreci sürdürmede rol oynayan birkaç farklı faktöre 

derinlemesine bir göz atmak için aşağıdaki sayfaya bakabilirsiniz.: 

https://unsplash.com/@viniciusamano?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/creative?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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https://dculberh.wordpress.com/2014/01/26/engaging-and-sustaining-creativity-and-

innovation-part-2/ 

 

Çeşitli kavramlar ayrıntılı olarak tartışılmaktadır: 

• Akış ve Fikir Kuyu - yaratıcılığın ortaya çıkması için fikirlerin sürekli ilerlemesine erişmemiz 

gerekir; 

• İçeride ve Ötesi - benzer şekilde, hem kendimizden hem de ekibimizden ve bu sınırların 

ötesinde fikirler toplayabileceğimizin farkında olmalıyız; 

• Bağlantılar ve Ağlar - sistemlerimizden ve ağlarımızdan öğrenerek daha geniş bir perspektif 

düşünmeye başlamamız gerekir; 

• Empati, Değer ve Özdeğer - yaratıcılığın gelişeceği bir ortam yaratmak istiyorsak, önce güven, 

saygı ve empati ortamı yaratmalıyız; 

• Eylem ve İzin - ekibimiz insanların sınırlarını zorlamasına, öğrenmesine ve denemesine izin 

verirsek büyüyecektir. 
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NEDEN İŞ PLANINA İHTİYACINIZ VAR? 
 

 

 

Bir iş kurmak veya halihazırda başlatılmış olanı daha da geliştirmek için bir iş planı kesinlikle 

gerekli bir araçtır. Temel olarak, bir iş fikrinin ve bununla ilgili tüm kısa ve uzun vadeli sorunların 

ayrıntılı olarak açıklandığı bir belgedir. Gelecekteki eylemler için bir rehberdir, ancak potansiyel 

yatırımcılara veya yararlanıcılara iş fikrinin uygulanabilir olduğunu göstermek için de iyi bir araç 

olabilir. Aynı zamanda mali hibeler veya diğer destek biçimleri için de kullanılabilir. 

 

İş planı tek bir kişi tarafından oluşturulabilir veya diğer tüm potansiyel ortakları içerebilir. 

Ancak, ister tek başlarına isterse başkalarının yardımlarıyla yazılsın, her zaman hedeflerinizi 

akılda tutarak inşa edilmelidir. 

 

İş planını yazmaya başlamadan önce, herhangi bir potansiyel boşluğun farkında olmak için sizin 

veya ortaklarınızın hangi becerilere ihtiyaç duyacağını hesaplamak önemlidir. İşletmeniz 

ilerledikçe planınızın da güncellenmesi gerekecektir. İş planının başarısının içerdiği bilgilere bağlı 

olduğunu hatırlamak çok önemlidir. 

  

Her planın işin özelliklerine göre uyarlanması gerekir ve birçok değişkene göre değişebilir: 

zaman, yer, fonlar, insan kaynakları, vb. Ancak, her zaman açık olması gereken bir şey vardır: iş 

yaratmak için zaman ayıran insanlar planlar yapmayanlardan çok daha başarılı. Bir iş planına 

sahip olmak herkes için önemlidir, ancak yabancı girişimciler için çok önemlidir, çünkü genel 

sosyo-ekonomik bağlam ve mevzuat hakkında yerel meslektaşlarından daha derinlemesine 

bilgiye ihtiyaçları vardır.  
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İki tür iş planı vardır:  

• kredi, yatırım veya hibe almaya yönelik kısa vadeli plan, 

• işinizi geliştirmenize yardımcı olan ve ilerleme için ayrıntılı bir plan sağlayan uzun vadeli 

plan.  

 

NE TÜR BİR İŞ? 

 

 

 

Açıklığa kavuşturmanız gereken ilk şey gelecekteki işlerin yasal mülkiyeti ve bunun iş planınızda 

vurgulanmasıdır. Herhangi bir potansiyel yatırımcının, onlarla müzakere etme hakkına sahip 

olduğunuzu ve işinizin doğru yasal prosedürlere uygun olarak oluşturulduğunu veya 

oluşturulacağını bilmesi gerekir. 

 

Yabancı girişimciler ile ilgili olarak, yabancı vatandaşlara yönelik özel mevzuatı dikkate almanız 

önemle tavsiye edilir, böylece kendi işinizi kurmak veya mevcut bir işi daha da geliştirmek için 

tüm haklara sahip olduğunuzdan emin olabilirsiniz. 

 

Ne tür bir mal sahipliği ve iş seçmelisiniz? 

• Tek tüccar: Bu, küçük işletmeler için ortak bir mülkiyet türüdür. Bu durumda, işletme 

yalnızca bir kişi tarafından işletilir. Bu tür bir işi yürütmek, tüm karları elde edeceğiniz 

anlamına gelir, ancak aynı zamanda tüm borçlardan kişisel olarak sorumlu olacaksınız. 

• Ortaklık: İki veya daha fazla kişi birlikte ortaklık kurabilir. Bu durumda, her bir ortağın tüm 

borçlar için bir yükümlülüğü vardır. Ortaklar iki tip olabilir: uyku veya aktif. Birincisi işe 

yatırım yapabilir, ancak günlük işleyişine katılamaz ve sadece ilk yatırım miktarından 
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sorumludur. Bu tür mülkiyet, ortaklığın tüm borçları için sınırsız sorumluluğa sahip en 

azından genel bir ortağa sahip olmalıdır. 

• Limited şirket: Bu kurulumu kolay bir iş türü değildir; ancak bahsetmeye değer. Limited 

şirket, sahibi olanlardan tamamen ayrılmış bir tüzel kişiliktir. Bunlar hisseler dışında hiçbir 

şeyden sorumlu değildir. 

• Danışmanlık: Bu, alanınızda uzman olarak başkalarına hizmetlerinizi sunduğunuz bir tür 

iştir. Bu tür işler tek başına veya birden fazla kişi tarafından yürütülebilir. 

• Kooperatif: Bu, birçok insanın bir işi eşit koşullarda yürütmek için bir araya geldiği iş 

türüdür. Herkes aynı miktarda zaman ve parayı işletmeye sokar, yararlanır ve faydaları eşit 

olarak toplar. 

• Franchise: Bu bir iş kurmanın popüler bir yoludur. Ana şirket adı altında işlem yapma 

hakkını satın alırsınız ve karşılığında başarılı olduğu kanıtlanmış bir fikirle iş yürütürsünüz. 

Franchiser'a satışlarınıza dayalı bir telif ücreti ödersiniz.  
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NE SATMAK İSTİYORSUNUZ? 

 

Ürün veya hizmetinizin tam olarak ne hakkında olduğu konusunda net değilseniz, bir işletmeyi 

başarılı bir şekilde başlatamaz veya yatırımcıları fizibilitesine ikna edemezsiniz. Ne satmayı 

planladığınıza ilişkin net bir açıklama yazabilmelisiniz. 

 

Bunu yapmak için yapmanız gerekenler: 

• iş bulmak; 

•  iş fikrinizin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmek; 

• tanıtım fırsatlarını değerlendirmek; 

• araştırmanızı yapın ve rekabeti değerlendirin; 

• aşağıdakiler gibi pratik konular üzerinde çalışmayı unutmayın: 

a) stok depolayacağınız yer; 

b) satış tesislerinizin nerede olacağı; 

c) dağıtımı nasıl ayarlayacağınız vb.; 

•  her şeyi kontrol etmek mi yoksa başka kişileri çalıştırmak mı istediğinize karar verin; 

• üretim maliyetlerinin sattığınızı etkileyebileceğini unutmayın. 
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MÜŞTERİLERİNİZİ BİLİYOR MUSUNUZ?? 
 

 

Müşterilerinizi tanımak, satış çabalarınızı verimli bir şekilde yönlendirmenin tek güvenli yoludur. 

Müşteriler, bireylerin yanı sıra kuruluşlar veya kurumsal kurumlar olabilir. 

 

Müşterilerinizi hedeflemek için önce onlar hakkında bilgi toplamanız gerekir. 

Bunu yapmak için: 

• müşterilerinizin beğenilerini ve beğenmediklerini ve ürün veya hizmetinizi nasıl, ne zaman 

ve nerede elde etmek istediklerini öğrenmek için pazar araştırmasını kullanın; 

• müşterilerin doğrudan soru sorarak ve hatta gözlemleyerek ne istediğini öğrenin; 

• araştırma tarafından üretilen ikincil kaynakları kullanmak; 

• farklı pazarlama türlerini seçmek için müşterilerinizi gruplara ayırın; 

• ürün veya hizmetlerinize bakarken müşterilerinizin bakış açısını benimsemek; 

• en başından beri herhangi bir şikayeti nasıl ele almak istediğinize karar verin. 
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İŞİNİZ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ KULLANILMASI? 

 

Müşterileri çekmek ve başarılı bir şekilde tutmak için pazarlama, genel iş stratejisinin bir 

parçasıdır. Yani, bir işe başlamadan önce pazarınızı anlamalısınız. Bu, işi şekillendirebilecek 

veya etkileyebilecek eğilimler ve diğer etkiler hakkında bilgi edinmeyi içerir. 

 

İş planınız, pazarın ve mevcut rekabetin ayrıntılı tanıtımlarını ve tanıtım faaliyetleri de dahil 

olmak üzere pazarlama stratejinizi içermelidir. 

 

İyi bir pazar stratejisi geliştirmek için şunları yapmanız gerekir: 

• müşterileriyle konuşarak ve pazarlamalarına bakarak rakiplerinizi araştırın; 

• önemli bir pazarlama aracı haline geldiği için interneti kullanmak; 

• benzer işletmelerle rekabet edebilmek için yeni teknolojilerden haberdar olmak; 

• pazara girişte karşılaşabileceğiniz engeller hakkında bilgi toplamak; 

• yabancı bir girişimci olmanızdan kaynaklanan çeşitli engelleri (yasal, sosyal veya kültürel) 

hafife almayın; 

• fiyatlandırma sisteminizi dikkatli seçin.  
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İŞİNİZİ NASIL YÖNETMELİSİNİZ? 
 

                     
İşletme yönetiminiz ve istihdam etmeniz gereken personel sayısı ve türü, iş planınızın çok 

önemli bir parçasıdır. Tüm yönetim sisteminizin ayrıntılarını vermelisiniz: yöneticiler 

(özgeçmişleri, referansları ve nitelikleri dahil), çalışanlar (özgeçmişleri, referansları ve nitelikleri 

dahil) ve dış uzmanlar veya danışmanlar. Kendi uzmanlığınız da dahil edilmelidir. 

 

Çalıştırmanız gereken diğer personelin türü ve sayısı kesinlikle işletmenizin türü ve büyüklüğü ile 

ilgilidir. 

 

Tüm bunları başarmak için: 

• çalışanlarınızın becerileri hakkında net olun; 

• çalışanlara iyi davranmaya ve onları motive edebilmeye hazır olun; 

• gerekirse dış uzmanların kullanımını göz önünde bulundurun ve belirtin; 

• Özellikle çalışanlar yabancı olduğunda, istihdamın yasal yönlerine nasıl uyulacağını 

öğrenmek; 

• personelinizden hangi hizmet standartlarını beklediğinizi öğrenin.  
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İŞİNİZİ NASIL YÜRÜTÜRDÜNÜZ? 
 

 

İşletmenizin iyi ve yetkin bir şekilde çalışması başarılı olmak için çok önemlidir. Bu nedenle, 

potansiyel yatırımcılara sunulduğunda, iş planınız zaten bir vizyonunuz olduğunu 

kanıtlayabilmeli ve işletmenin günlük olarak nasıl çalışacağını bilmelidir. 

İşletmenizin tüm bölümleri iyi iş uygulamalarına yol açmalıdır. İşletmeniz evden çalışmanıza izin 

veriyorsa, bu, iş planınızda işinizi yürütmenin pratikliklerini ayrıntılandırmanız gerekmediği 

anlamına gelmez. Ayrıca, işinizi evden yürütme olasılığı ile ilgili olarak, yine de herhangi bir yasal 

gereksinime uymanız gerektiğini hatırlamanız gerekir. 

 

Özetle, iş planınız aşağıdaki detayları içermelidir: 

• Işinizin yeri; 

• makine veya diğer malzemeler; 

• Potansiyel tedarikçilerinizin adı; 

• İşletmenizin ihtiyaç duyduğu depolama alanı; 

• üretim süreci; 

• teslimat düzenlemeleri; 

• çalışma saatleri; 

• ürün veya hizmetinizin müşterilere sunulma yolları.  
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FİNANS NASIL AÇIKLANIR? 
 

 

 

 

 

Bir iş planında, finansal tablolar sunumun başarısı için temel olduğundan daima dahil 

edilmelidir. Finansal tablolar yatırımcıların iş potansiyelinizi anlamalarına yardımcı olabilir ve 

aynı zamanda fizibilitesinin yanı sıra uzun vadedeki genel beklentileri de gösterebilir. 

 

Eklenecek temel belgeler şunlardır:  

• nakit akışı tahmini; 

• bilanço; 

• kar ve zarar tahmini.  

 

Bankalar, muhasebeciler veya göçmenlerin ihtisas birliği gibi harici uzmanlar finansal tablolar 

hazırlamanıza yardımcı olabilir. Genellikle, ayrıntılı finansal tablolar eklerde yer alır. Ancak bu 

karar size kalmış. 

 

Planınıza güvenilir finansal tablolar yazabilmek için: 

• güvenilir bir muhasebe sistemi kurmak; 

• tüm finansal konularda doğru olmak; 

• tahminlerinizi desteklemek için yeterli detaya yer vermek; 
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• potansiyel riskler konusunda açık ve dürüst olmak; 

• finansal yönetiminizdeki herhangi bir zorluğu öngörmeye çalışın. 

 

Özetle, temel bir iş planı aşağıdaki bölümleri içermelidir: 

 

•içindekiler sayfası, 

•iş profili, 

•Pazarlama planı, 

• operasyonel planlama, 

•insan kaynakları, 

•finansal plan, 

•ilaveler. 

ALIŞTIRMALAR 
 

Alıştırma 1: 

Aşağıdaki soruları yanıtlayarak iş fikrinizi ifade etmeye çalışın: 

Kim?  

Ne?  

Niçin?  

Ne zaman?  

Nerede?  

Bütçe?  

Alıştırma 2: 

İş planınızın ilk önemli kısımlarına öncelik vermeyi deneyin ve bu önceliklendirmeye zemin 

hazırlayın: 

1  

2  

3  

4  



 

 

 

51 

 

Alıştırma 3 

Yabancı bir girişimcinin bir iş planı yazmadan veya yeni bir işe başlamadan önce dikkate alması 

gereken ek unsurlar nelerdir? 

1  

2  

3  

4  
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BÖLÜM 4  
İletişim ve 
Pazarlama 
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PAZARLAMA İLETİŞİMİ: NEDİR? 
 
Pazarlama iletişimi, markalarını olası alıcılara tanıtmak için ürünlerini doğrudan veya dolaylı 

olarak satan şirketler tarafından benimsenen çok önemli bir araçtır. Müşterileri satın almaya 

ikna etmek amacıyla müşterilere mesaj iletme yollarını temsil eder. 

 

Tabii ki, her şirketin pazarlama çabalarının bir parçası 

olan bu husus, göçmenler veya mülteciler tarafından 

yaratılan bir şirket için de çok önemlidir, çünkü bu 

şekilde işletmelerinin pazarla doğru şekilde 

yüzleşmesine, bilgi paylaşmasına yardımcı olabilirler 

sağladıkları mal ve hizmetler hakkında. 

 

Pazarlama iletişimi söz konusu olduğunda, şirket, 

piyasa ile iletişim kurmak için doğru mesajları ve doğru medyayı kullanarak hedeflenen 

hedeflere ulaşmak için etkili ve anlamlı bir şekilde iletişim kurmak üzere tasarlanmış ve 

belirlenen bir stratejiyi kullanır ve bu bakış açısıyla elbette, bir işletmenin iyi bir gelişimi için 

gerçekten çok önemlidir. 

 

Bir iletişim stratejisi, hedeflenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için kuruluşunuzun etkili ve 

anlamlı bir şekilde nasıl iletişim kuracağını tasarlamanın ve belirlemenin bir yoludur. 

 

İyi ve eksiksiz bir iletişim stratejisi, ("Pazarlama İletişimi Karması" olarak bilinen) bir dizi araç 

içerir: 

•  reklam,  

• doğrudan pazarlama, 

• marka, 

• ambalaj, 

• çevrimiçi varlık, 

• basılı malzemeler, 

• halkla ilişkiler faaliyetleri, 

• satış sunumları, 

• sponsorluklar, 
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• fuar görünümleri vb. 

 

Tabii ki piyasa yıldırım hızında hareket ediyor ve mevcut trendleri, moda, genel etkileri, dünya 

değişikliklerini vb. izlemesi gerekiyor. Bununla birlikte, bir şirket piyasaya bir ürün veya hizmet 

sunmak ve tutmak konusunda başarılı olmak istiyorsa, müşterileri ve olası paydaşları ile uzun 

vadeli ilişkiler kurması gerekmektedir. 

 

Aslında, pazarlama iletişimi süreci, yatırımların nerede ve hangi yönde yatırım yapılması 

gerektiğini ve hangilerinin daha iyi getiri sağlayacağını belirleyebilir: bu, şirketin hedef 

müşterilerinin şirket mesajlarını almasına ve anlamasına izin verecek bir plana gerçekten ihtiyaç 

duyduğunu doğrular. Kârlı bir işi tercih etmek için doğru zaman belirlenmelidir. Bir şirket için, 

hedef kitlesine ve tüm potansiyel müşterilere ulaşmak, neyi tanıtmak ve satmak istediğini 

bildirmek önemlidir. 

 

Bunu yapabilmek için şirketin: 

1. Kime ulaşmak gerekiyor, 

2. Tanıtmak istediği şey nedir, 

3. Müşterilerle hangi bilgileri paylaşılmalıdır, 

4. Nasıl müşterilere ulaşmak gerekir. 

 

Bu, şirketin aşağıdakiler gibi birçok soru için doğru cevapları bulmaya çalışması gerektiği 

anlamına gelir: 

 

• Ürün veya hizmet neden kullanılmalı? 

• Ürün veya hizmet nasıl kullanılabilir? 

• Ürünü veya hizmeti kimler kullanabilir? 

• Ürün veya hizmet nerede kullanılabilir? 

• Ürün veya hizmet ne zaman kullanılabilir? 

v.b… 
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Bunun için şirket, bir pazarlamacının yardımıyla, müşterilerle ve pazarla iletişim kurmanın en 

etkili yollarını bulmak için bir plan yaratmalıdır. 

 

Pazarlamacı bir şirketin çok önemli bir parçasıdır, çünkü potansiyel müşteriler arasında marka 

bilinirliği oluşturmak için pazarlama iletişimi araçlarını nasıl kullanacağını bilir. Bu, markanın bir 

imajını zihninde yaratmalarını, onları şirket ürünlerini veya hizmetlerini satın almaya bilinçli 

veya bilinçsiz olarak ikna etmelerini ve itmelerini sağlayacaktır. 

 

Dolayısıyla, pazarlama iletişim planının iki önemli hedefi vardır:  

 

a) ürün talebi oluşturmak ve müşteri tercihlerini karşılamak, 

b) satış döngüsünü kısaltmak. 

 

Bir tarafta tercih yaratmak, genellikle hedef müşterilerin zihinlerinde şirket ürünü veya hizmeti 

için bir pozisyon oluşturmak için iletişim araçlarını kullanma niyetinde olan uzun vadeli bir 

çabadır. 

 

Diğer yandan satış döngüsünü kısaltmak, satış ve kanal ortaklarına olası bir müşteriyi 

tanımlama, onlarla iletişim kurma ve sunma çabalarında yardımcı olmak anlamına gelir. Bu 

süreç, müşterinin satın alma sürecinin anlaşılmasıyla bağlantılıdır, çünkü bu anlayış, satış 

döngüsünü azaltmayla ilgili temel bilgiler edinmemize izin verecektir. 

 



 

 

 

57 

 

Belirtilen iki hedefe ulaşmak için, pazarlama iletişim planının her zaman aşağıdaki unsurları 

içermesi gerekir: 

• Şirket hedefleri, 

• Hedef kitle, 

• İletişim yaklaşımı, 

• Kullanılacak araç veya faaliyetler, 

• Mesajlar, 

• Kaynakları, 

• Zaman ölçekleri, 

• Değerlendirme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT analiz 

The SWOT analysis: 

A. A. kısa ve uzun vadede işletme başarısını etkileyebilecek dış ve iç şirket faktörlerini 

değerlendirmeye yöneliktir; 

B. B. aşağıdaki unsurları analiz eder: 

a) Güçlü yönler (şirketin rakiplerine göre avantajları), 

 

 

Yararlı işler 

Pazarlama iletişimi stratejisi söz konusu olduğunda daha 

fazla bilgi edinmek için çok yararlı olabilir.:  

 

a) aşağıdaki adım adım kılavuzu çevrimiçi okumak için 

https://knowhownonprofit.org/campaigns/communicati

ons/communications-strategy 

 

a) pazarlama iletişimine genel bakış sağlayan ve ayrıca pazarlama iletişiminin kapsamını 

ve tanımlarını açıklayan aşağıdaki videoları çevrimiçi olarak YouTube'da izlemek 

https://www.youtube.com/watch?v=-U-FDO4nCAA 

https://www.youtube.com/watch?v=D02cX45FNsg 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_SGoVZawDE 

https://knowhownonprofit.org/campaigns/communications/communications-strategy
https://knowhownonprofit.org/campaigns/communications/communications-strategy
https://knowhownonprofit.org/campaigns/communications/communications-strategy
https://www.youtube.com/watch?v=-U-FDO4nCAA
https://www.youtube.com/watch?v=D02cX45FNsg
https://www.youtube.com/watch?v=Q_SGoVZawDE
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b) Zayıf yönler (rakiplerine kıyasla dezavantajlar), 

c) Fırsatlar (yararlanmak için mevcut dış eğilimler), 

d) Tehditler (olumsuz bir etkisi olması muhtemel dış hareketler). 

 

 

PEST analizi 

PEST analizi genellikle yeni bir projeye başlamadan önce araştırma yapılması gerektiğinde veya 

pazar araştırmaları yürütürken dış faktörleri değerlendirmek için kullanılır. 

 

Aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurur: 

Yararlı çalışmalar 

 

SWOT analizi hakkında daha fazla bilgi edinmek için, YouTube'da bir 

SWOT analizinin ne olduğunu, nasıl gerçekleştirileceğini ve nasıl 

kullanılacağını açıklayan aşağıdaki videoları çevrimiçi izlemek çok 

yararlı olabilir.: 

https://www.youtube.com/watch?v=JXXHqM6RzZQ 

https://www.youtube.com/watch?v=I_6AVRGLXGA 

https://www.youtube.com/watch?v=EJ4uVsSqQ9k 

Aşağıdaki çevrimiçi kılavuzu okumak da yararlı olabilir:  

https://onstrategyhq.com/resources/internal-and-external-analysis 

https://www.youtube.com/watch?v=JXXHqM6RzZQ
https://www.youtube.com/watch?v=I_6AVRGLXGA
https://www.youtube.com/watch?v=EJ4uVsSqQ9k
https://onstrategyhq.com/resources/internal-and-external-analysis


 

 

 

59 

 

 

• Politik (sizi hemen veya yakın gelecekte 

etkileyebilecek mevzuat veya 

düzenlemeler); 

• Ekonomi (vergiler, faiz oranları, 

borsalar ve tüketici güveni, enflasyon); 

• Sosyal (yaşam tarzındaki değişiklikler, 

trendler, reklam ve tanıtım faktörleri, 

etik); 

• Teknolojik (yenilikler, lisanslama ve 

patentler, teknolojiye erişim, araştırma 

finansmanı, vb.). 

 

Şirketin her ihtiyacı olduğunda kullanılabilecek PEST analizi, iş büyümesinin veya pazardaki 

düşüşün arkasındaki nedenleri tespit etmek için çok yararlıdır.  

 

 

Alıştırma: 

Tekstil sektöründe bir şirket kurarken iletişim kurmak için faydalı olabilecek farklı paydaşları 

belirlemeye, ayırt etmeye ve listelemeye çalışın. 

Daha sonra, onlarla iletişim kurmak için en iyi araçların hangileri olduğunu belirleyin. 

 

Yararlı çalışmalar 

 

PEST analizi hakkında daha fazla bilgi edinmek için YouTube'da PEST 

analizinin ne olduğunu, nasıl gerçekleştirileceğini ve nasıl 

kullanılacağını açıklayan aşağıdaki videoları çevrimiçi izlemenizi 

öneririz.: 

https://www.youtube.com/watch?v=mCdcdf-b8AU 

https://www.youtube.com/watch?v=GFVKKTwkANY 

https://www.youtube.com/watch?v=UYQItP5_1AQ 

 

SWOT ve PEST analiz türlerini karşılaştıran aşağıdaki çevrimiçi kılavuzu okumak da yararlı 

olabilir:  

https://creately.com/blog/diagrams/swot-analysis-vs-pest-analysis/ 

https://www.youtube.com/watch?v=mCdcdf-b8AU
https://www.youtube.com/watch?v=GFVKKTwkANY
https://www.youtube.com/watch?v=UYQItP5_1AQ
https://creately.com/blog/diagrams/swot-analysis-vs-pest-analysis/
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BİR MARKA STRATEJİSİ 
 

Marka stratejisi oluşturmak, bir şirketin bir ürünü / hizmeti veya şirketin kendisini tanımlamak 

için bir ad ve bir görüntü / sembol oluşturduğu bir pazarlama uygulamasıdır.: 

a) şirket ve ürün / hizmetlerinin kolayca tanınmasını ve talep görmesini sağlamak; 

b) Pazardaki pozisyonunu oluşturmak, kolayca tespit edilmesini sağlamak. 

 

Bu, elbette: 

1) bir ürünü veya hizmeti tanımlamaya ve diğerlerinden ve rakiplerinden ayırmaya 

yardımcı olur, 

2) olası tüketiciler üzerinde unutulmaz bir izlenim bırakır, 

3) olası müşterilerin şirketten ne bekleyeceğini bilmesini sağlar, 

4) şirketin neler sunduğunu ve neden tüketici için daha iyi bir seçim olduğunu açıklar. 

 

Sonunda, bir marka bir logo, bir slogan ve aynı zamanda ünlü/uzman onayları ile ifade 

edilebilecek bir fikirdir: hedef kitleyi gerçekte şirket ürününe veya hizmetine ihtiyaç duyduğu 

konusunda ikna etmemize ve son derece yararlı ol.  
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Bununla birlikte, bir marka, bir şirketi veya bir ürünü / hizmeti temsil etmek için kullanılan ad 

veya görsel öğeden çok daha fazlasıdır. 

Aynı zamanda:  

• bir kişinin belirli bir iş, ürün veya hizmetle yaptığı duygusal ve psikolojik bağlantılar. 

• markanın adını duyduklarında aklına gelen duygu veya fikir. 

 

Marka bilinci oluşturma son derece temel bir unsurdur: 

• • Şirket üzerinde yarattığı genel etki, insanların markayı algılama biçimini 

değiştirebileceğinden, yeni işlere yön verebilir ve marka bilinirliğini artırabilir; 

• • şirkete piyasada daha fazla kaldıraç sağlayarak işletmenin değerini artırabilir. 

 

Bir markanın bir işletme için bu kadar önemli olmasının 

temel nedeni, şirketin tanınmasını ve tüketiciler 

tarafından bilinmesini sağlayan logodur. 

 

Bu nedenle, logonun ilk bakışta bir kişi üzerinde bir 

izlenim bırakmasına izin verebilecek güçlü bir tasarıma 

sahip olması gerekir. 

 

Ancak logonun kendisi yeterli değildir: tam bir marka 

stratejisi planlamanız gerekir, yani marka mesajlarınızı 

nasıl ileteceğinizi, ne zaman, kime ve kime iletmeyi planladığınız anlamına gelir. 

 

Marka stratejisi ayrıca tanıtım, tanıtım yolları, malzemeler, dağıtım kanalları, fiyatlar, satış 

oranları ve şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilecek her şeyi içerir: profesyonel bir 

görünüm ve iyi planlanmış bir marka, şirket ile müşteriler arasında güven oluşturur. 

 

Marka stratejisini oluştururken, aşağıdaki unsurları tanımlamak gerekir: 

 

1) Amaç (şirketin piyasada var olma amacı ve müşteri memnuniyetiyle ilgili hedefler); 

2) Tutarlılık (şirket veya ürününün tutarlı olarak değerlendirmesi için gereken mesajların 

toplamı); 

3) Duygusal etki (şirket veya ürünü ile müşteriler arasında bir ilişki kurmaya izin veren şeydir); 
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4) Esneklik (şirket için gerçekten önemlidir, çünkü hızla değişen pazarlarla yüzleşmesine izin 

verir); 

5) Sadakat (müşteri sadakatini elde etmenin ve sürdürmenin, en sadık kişilere ödül vermenin bir 

yoludur); 

6) Rekabetçi farkındalık (şirketin işini geliştirmek için her zaman rakiplerini dikkate alması 

gerekir); 

7) Müşteri memnuniyeti (şirket her zaman müşteri memnuniyetini nasıl elde edeceğini 

düşünmelidir). 

 

Bu nedenle, bir marka stratejisi logo, web sitesi, kartvizitler, broşürler, medya, sosyal medya, 

dijital pazarlama, fiyatlar, müşteri hizmetleri, ürün veya hizmetlerin kendileri ve çalışanları gibi 

birçok yönü ve unsuru dikkate alır. 

Örnek durum 

 

Bakabileceğimiz en iyi bilinen vakalardan biri Coca Cola ve Noel 

Baba. Coca Cola Company, 1920'de “Saturday Evening Post” gibi 

dergilerde kampanyalar oluşturarak Noel reklamlarını tanıttı. Noel 

Baba'nın ilk reklam filmleri Thomas Nast'ın örnek aldığı bir model 

üzerinde sert görünümlü bir adamı tasvir etti. 1930'da sanatçı 

Mizen, kalabalığın içinde bir şişe Coca-Cola içerken, Noel Baba'yı 

bir mağazada gösteren bir reklam tasarladı. 1931'den sonra, Noel 
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Baba her zaman kırmızı bir palto giyerek tasvir edildi; tüketicinin zihninde, o andan itibaren Noel 

zamanı Coca-Cola ile ilişkilendirildi! 

 

 

ÜRÜN PLANLAMA 
 

Ürün planlama, bir ürünün veya iş fikrinin piyasaya sürülme aşamasına kadar yaratılması 

sürecidir. 

 

Ürün planlaması, pazarlama ve dağıtım yaklaşımlarını seçerek, değişiklikler yaparak, fiyatları 

belirleyerek ve değiştirerek, olası ürün tanıtımları vb. sunarak ürünün ve tüm yaşamının 

gelişimini yönetmeyi gerektirir. 

 

 

Yararlı çalışmalar 

 

Marka stratejileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki makaleleri çevrimiçi olarak 

okumanızı ve aşağıdaki videoları YouTube'da izlemenizi öneririz: 

https://www.lucidpress.com/blog/what-is-branding-and-why-is-branding-important 

https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31739/7-Components-That-Comprise-a-

Comprehensive-Brand-Strategy.aspx 

https://www.youtube.com/watch?v=JKIAOZZritk 

https://www.youtube.com/watch?v=uaGotppPsCs 

https://www.lucidpress.com/blog/what-is-branding-and-why-is-branding-important
https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31739/7-Components-That-Comprise-a-Comprehensive-Brand-Strategy.aspx
https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31739/7-Components-That-Comprise-a-Comprehensive-Brand-Strategy.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=JKIAOZZritk
https://www.youtube.com/watch?v=uaGotppPsCs
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Bir şirket tarafından sunulan herhangi bir üretim veya hizmetin her zaman iki ana amacı vardır: 

1) acil hedefler (tüketicilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması, satışların artırılması, atıl tesis 

kapasitesinin kullanılması, vb.); 

2) nihai hedefler (üretim maliyetlerinde azalma, marka bağlılığının oluşturulması, pazarın 

tekelleştirilmesi, vb.) 

 

Ürün planlama ve geliştirme, aşağıdakiler gibi belirli hedeflere ulaşmaktır: 

• müşteri ihtiyaçlarını karşılamak, 

• şirketin güçlü ve zayıf yanlarını tanımlamak, 

• kaynakların daha iyi kullanılmasına izin vermek, 

• modern hatlarda üretime başlamak, 

• firmanın hayatta kalmasını desteklemek, 

• İstenilen şirket karı seviyesine ulaşmak, 

• şirket satışlarını artırmak, 

• herhangi bir acil durum ve/veya beklenmedik olayı karşılamak için alternatif planlar 

geliştirmek. 

 

Tüm işletmeler için vazgeçilmez bir işlev olan ürün planlama sürecini ve aynı zamanda sürekli ve 

dinamik bir işlevi kullanarak şirket: 

• eskimiş antika ürünler, 

• büyüme oranı gelirini sürdürmek ve geliştirmek, 

• yedek kapasite kullanmak, 

• artı-fonlardan faydalanmak, 

• ürün yaşam döngüsünü tanımlamak, 

• borç kapasitesini yönetmek, 

• riskleri ayırt etmek, 

• kaynakları tahmin etmek, 

• optimum envanter sağlamak, 

• işgücü verimliliğini artırmak, 

• üretim maliyetlerini en aza indirgemek, 
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• hammadde israfını azaltmak, 

• satışları en üst düzeye çıkarmak, 

• müşterinin ihtiyaçlarını anlamak, 

• müşteri memnuniyetini sağlamak, 

• daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak, 

• rekabet ile yüzleşmek vb.. 

 

 

 

Dolayısıyla, ürün planlama süreci boyunca şirket potansiyel ve mevcut müşterileri firmanın 

ürünlerini satın alan gerçek müşteriler olmaya ikna edebilir. 
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Yararlı çalışmalar 

 

Ürün planlaması hakkında daha fazla bilgi edinmek 

için aşağıdaki makaleleri çevrimiçi okumanızı ve 

aşağıdaki videoları YouTube'da izlemenizi öneririz.: 

Makaleler: 

https://www.productplan.com/product-planning/ 

https://tallyfy.com/product-planning/ 

https://www.timecamp.com/blog/2018/03/what-is-product-planning/ 

Videolar: 

https://www.youtube.com/watch?v=jV4Mn8DInLU 

https://www.youtube.com/watch?v=fRwRCFB8ikQ 

 

 

İLETİŞİM PLANI NEDİR? 
 

Her şirketin hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacak eylemler planlaması ve organize etmesi 

esastır. 

 

Bu nedenle, her şirketin olası müşterilerle iletişim kurma zorunluluğu vardır: 

- genel veya normal günlük haberler, 

- önemli veya büyük haberler. 

 

İletişim, elbette, her bir şirketin, piyasada 

kendisini doğru bir şekilde anlatmak ve 

müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak, temel 

haberleri iletmek ve zamanında cevaplamak 

istiyorsa, ciddiye alması gereken en önemli 

konulardan biridir. 

 

Bunu başarmak için, firmanın hedef 

kitlelerine bilgi sunmak için bir strateji 

geliştirmesi gerekmektedir: bu strateji, 

şirketin net ve ölçülebilir sonuçlarla ifade 

edilebilir olmalıdır 

 

 

https://www.productplan.com/product-planning/
https://tallyfy.com/product-planning/
https://www.timecamp.com/blog/2018/03/what-is-product-planning/
https://www.youtube.com/watch?v=jV4Mn8DInLU
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Tabii ki, bir şirket için iletişim planı yazmak zaman alıcı olabilir, çünkü bu süreçte, hedeflerin 

nasıl yerine getirileceği, kurumsal olarak iyi plalnlaması gereken bir süreçtir. Bunların hepsi bir 

şirketin mesajını hedef gruplarına iletmesinin en iyi yolunu bulmak için gereklidir. 

 

İletişim planı, aslında kimin, nasıl ve neden birine ulaşacağını tanımlar ve bu, karşılıklı faydalı 

ilişkiler geliştirmek için şirketin mesajını müşteri kitlelerine başarıyla iletmede kullanılan ana 

araçtır. 

 

İyi bir iletişim planı oluşturmak için: 

1) Mesajı tanımlayın 

Şirket mesajını açıkça tanımlamak gerekir.(kısa bir cümle veya cümle ile 

gerçekleştirildiğinde daha iyi). 

2) Hedef kitleleri analiz edin 

Müşterilerin kararlarını etkileyebilecek tüm faktörleri (demografik bilgiler, kişilikler, 

onlarla ilişki, mesaj türleri, vb.) dikkate alarak, hedef müşterinin ne tür bilgiye ihtiyacı 

olduğunu belirlemek gerekir. 

3) Şirket hedeflerini tanımlamak 

Şirketin, ulaşılan müşterilerden ne tür bir yanıt almak istediğini belirlemek gerekir. 

Aslında, firmanın birden fazla hedef belirlemesi mümkündür, çünkü bazı iletişim planları 

farkındalığı artırmaya yönelikken, diğerleri müşterilerin düşüncelerinde veya 

davranışlarında bir değişiklik belirleyecek şekilde yapılandırılmıştır. 

4) Kullanılacak medya kanallarını belirleyin 

Şirket mesajlarının iletilmesinde kullanılacak farklı medya kanallarının planlanması 

gerekmektedir. Tabii ki, bu mesajların etkinliği seçilen kanallara bağlı olacaktır, bu 

nedenle mesajı hedef kitlelere ulaştırmanın en etkili yollarını bulmak önemlidir. Bu, 

iletişim kurulacak çeşitli hedeflere ve hedef gruplara bağlı olarak muhtemelen sosyal 

medya, e-posta veya videolar kullanabileceğimiz anlamına gelir. 

5) Geri bildirim alma yollarını belirleyin 

İletişim sürecinde geri bildirim almak, şirketin mesajının net bir şekilde anlaşılmasını 

sağlamak ve yanlış anlamaları önlemek için bir sistem oluşturmak çok önemlidir. 

6) İletişim sonuçlarını değerlendirir 

İletişim sürecinin sonuçlarını ölçmek ve değerlendirmek ve iletişim sonuçları tatmin edici 

değilse gerekli ayarlamaları yapmak da önemlidir. 
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Alıştıma: 

İletişim planı her şirket için önemlidir. Şimdi, oluşturmak istediğiniz şirketi hayal edin ve son 

bölümde yer alan endikasyonları takip ederek: 

- Hedef müşterilerin listesi, 

-  Onlara ulaşmak için kullanılabilecek medya kanalları. 

 

 
 

 

Yararlı çalışmalar 

 

Bir iletişim planı geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için 

aşağıdaki makaleleri çevrimiçi olarak okumanızı ve aşağıdaki videoları 

YouTube'da izlemenizi öneririz: 

• http://www.wikihow.com/Write-a-Strategic-Communications-Plan 

• http://2012books.lardbucket.org/books/an-introduction-to-

organizational-behavior-v1.0/s12-communication.html   

• https://blog.hubspot.com/marketing/communications-plan 

• https://www.youtube.com/watch?v=DUE2GqpZbpw 

• https://www.youtube.com/watch?v=xPloPURaj-s 

http://www.wikihow.com/Write-a-Strategic-Communications-Plan
http://www.wikihow.com/Write-a-Strategic-Communications-Plan
http://2012books.lardbucket.org/books/an-introduction-to-organizational-behavior-v1.0/s12-communication.html
http://2012books.lardbucket.org/books/an-introduction-to-organizational-behavior-v1.0/s12-communication.html
http://2012books.lardbucket.org/books/an-introduction-to-organizational-behavior-v1.0/s12-communication.html
https://blog.hubspot.com/marketing/communications-plan
https://www.youtube.com/watch?v=DUE2GqpZbpw
https://www.youtube.com/watch?v=xPloPURaj-s
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PAZARLAMA 
 

AMA (Amerikan Pazarlama Birliği) tarafından 2017'de onaylanan pazarlamanın tanımı şu 

şekildedir: “Pazarlama, müşteriler, ortaklar ve toplum için değer yaratan teklifler oluşturmak, 

iletmek, sunmak ve değiştirmek için oluşturulan faaliyet, kurum ve süreçler kümesidir." 

 

Belirtilen tanımdan, pazarlamanın şirket gelişimi için en önemli unsurlardan biri olduğu açıktır: 

çünkü şirket ürünü veya hizmeti son derece ustaca olsa bile, varlığının farkında olmasaydı kimse 

satın almayacak. 

 

 

 
 
 

Bu nedenle, en azından bu dört aracı kullanarak ürünü ve özelliklerini tanıtmak için bir 

pazarlama kampanyası gerçekleştirmek şarttır: 

• Reklam, 

• Satış promosyonu, 

• Halkla ilişkiler, 

• Doğrudan pazarlama. 

 

 Pazarlamada, 1960'da Edmund Jerome McCarthy (ünlü bir 

Amerikalı pazarlama profesörü ve yazarı) tarafından 

tanımlanan 4P kuralına uymalısınız: 
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1) ürün (bir ürünün tanımlanması, seçimi ve geliştirilmesi), 

2) fiyat (ürünün fiyatının belirlenmesi), 

3) yer (müşterinin bulunduğu yere ulaşmak için bir dağıtım kanalı seçimi), 

4) terfi (terfi stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması). 

 

Günümüzde, bir pazarlama kampanyası: 

• İnternet pazarlamacılığı, 

• Arama motoru optimizasyonu, 

   • Sosyal medya pazarlamacılığı, 

   •  Basılı pazarlama, 

•  Arama motoru pazarlaması, 

• Video pazarlama.  

 

 

Alıştırma 1: 
Markanızı 4P açısından düşünün ve bir üretici olarak olası gelişimini analiz etmeye çalışın (beş 

dakika içinde). 

 

Alıştırma 2: 

Daha sonra, alıştırmadakiyle aynı şeyi yapın, bu sefer müşteri açısından da beş dakika düşünün. 

 

Yararlı çalışmalar 

 

Pazarlama kampanyası geliştirme hakkında daha  

fazla bilgi edinmek için, 

çevrimiçi makaleleri takip etmek ve YouTube'da aşağıdaki videoları izlemek: 

• www.managementstudyguide.com/tools-of-promotion.htm 

• https://www.cyberclick.es/en/marketing   

• https://www.youtube.com/watch?v=pAVSKrw4kK4 

• https://www.youtube.com/watch?v=86XEbCEvO8A 

http://www.managementstudyguide.com/tools-of-promotion.htm
https://www.cyberclick.es/en/marketing
https://www.youtube.com/watch?v=pAVSKrw4kK4
https://www.youtube.com/watch?v=86XEbCEvO8A
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E-İŞ - ONLINE TİCARET DÖNEMİNDE GELİŞTİRME  
 

E-ticaret, çevrimiçi iş olarak da bilinir, internetin yardımıyla çevrimiçi gerçekleşen ticari 

işlemlerden oluşur. E-ticaret terimi 1996 yılında üretildi ve elektronik ticaretin kısaltmasını 

temsil ediyor. 

 

E-ticaret son yirmi yıldır büyümektedir ve bu muazzam büyüme herhangi bir yavaşlama belirtisi 

göstermemektedir. Amazon, Alibaba, AliExpress ve eBay gibi devler küresel sahneye hakim 

olurken, 24 milyondan fazla çevrimiçi mağazanın varlığı sanal alanda herkes için yer olduğunu 

kanıtlıyor (Vojinovic, Aug 2019). 

 

 
 

Son istatistiklere göre, online alışveriş yapan sayısının 2016'daki 1,66 milyardan 2019'da 

neredeyse 2 milyara yükseleceği beklenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki internet 

kullanıcılarının yaklaşık % 80'inin 2019'da en az bir çevrimiçi işlem yapması bekleniyor 

(Clement), Temmuz 2017). Pazarın dağılımı dikkate alındığında, gençlerin ve genç yetişkinlerin % 

80'i akıllı telefonlar aracılığıyla yeni ürünleri araştırdığı ve % 60'tan fazlasının da mobil araçlarla 

bilgiye ulaşma yolunu seçtikleri görülmektedir. (BusinessWire, Aug 2018). 

 

Herkes bu büyüyen pazardan yararlanabilirken, girişimci zihniyete sahip göçmenler, yerli 

işadamlarından daha çok e-ticaretten yararlanabilirler. E-ticaret dünyasını tanımlayan birkaç 

özellik nedeniyle, göçmenler çevrimiçi bir iş kurmayı geleneksel bir 'tuğla ve harç' mağazasından 

daha kolay bulabilirler: 

• Kurulumu ve çalıştırması daha ucuz - İlk yatırım maliyetleri daha düşük, pazarlama 

stratejileri daha ucuz ve envantere gerek yok. 

• Esnek çalışma saatleri - Küçük aile işletmeleri veya ek gelir elde etmek isteyen öğrenciler 

ve genç profesyoneller için idealdir. 

• Hükümetlerden sübvansiyonlar - Bazı ülkeler e-ticaret alanında faaliyet gösteren azınlık 

girişimcilerine küçük hibeler sunmaktadır. 

• İnsan teması yok - Alıcı ve satıcının buluşmadığından, göçmen girişimcileri etkileyebilecek 

ayrımcılık potansiyelini ortadan kaldırır. 

• Sınır yok - Herkes, insanlar arasındaki fiziksel veya ideolojik mesafelere bakılmaksızın, 

herhangi bir yerden, herhangi bir zamanda, herhangi bir şey satın alabilir. 

“Böylece, gelecekte, bir bakkalda muz satın almak yerine, onları sanal bir ormanda bir 

ağaçtan alabilirsin.” 

Yasuhiro Fukushima, Japon iş adamı 
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YAPILACAKLAR ve YAPILAMAYACAKLAR 
 

Öyleyse göçmen girişimciler sadece hayatta kalmayı değil, aynı zamanda sanal e-ticaret 

dünyasında da gelişmeyi nasıl başarabilirler? Son trendleri ve geleceğe yönelik en önemli 

tahminleri değerlendirdikten sonra, çevrimiçi iş alanında başarılı bir şekilde gezinmenizi 

sağlayacak YAP'ların ve YAPMA'ların bir listesini hazırladık. 

 

YAP - Geleneksel Olmayan Endüstrileri Düşünün 

Tarihsel olarak, elektronik olarak 'tüketilebilecek' mal ve hizmetler, çoğunlukla çevrimiçi 

kanallar üzerinden satılanlardı. Bu kategori filmler, müzik, kitaplar, bilimsel makaleler, kurslar, 

web seminerleri, uygulamalar ve video oyunları içerir. E-ticarete iyi borç veren bir diğer ürün 

kategorisi de bozulamaz mallardan oluşmaktadır. Bununla birlikte, son zamanlarda gıda, içecek 

ve diğer sarf malzemeleri için çevrimiçi satın alma modellerinde önemli bir artış olmuştur ve bu 

kategoriyi sektördeki en hızlı büyüyen ülkelerden biri haline getirmiştir. Küresel olarak, 2018 

yılına kadar internet kullanıcılarının % 30'u hayatlarının bir noktasında çevrimiçi yiyecek ve 

içecek satın almıştı. (Nielsen, Dec 2018). 

 

YAP – Online Alışveriş Uygulamalarına Yatırım Yapın 

Bir başka değişen model, masaüstünden mobil satın almalara geçiştir. Mobil cihazların pazara 

yaygınlaşmasıyla birlikte, çevrimiçi satın alımlar konusunda tüketici tercihinde bir değişiklik 
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olmuştur. Dünya genelinde, akıllı telefonların e-ticaret trafiğindeki payı 2014'te % 16,2'den 

2015'te % 22,7'ye yükselirken, bu gelişmeler nedeniyle masaüstü bilgisayarların payı % 67,2'den 

% 61,5'e düştü. Akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazlar, bir anlaşmayı kapatmak söz 

konusu olduğunda masaüstü bilgisayarlar kadar başarılı olmasa da, iyi tasarlanmış bir mobil 

uygulamaya yatırım yapmayı düşünmek mantıklıdır (Saleh, Nov 2018). 

 

YAP – Müşterilerinizi Tanıyın 

Ürünleriniz hangi popülasyonda hedefleniyor? Ürün yelpazeniz Nesil Z ve Millennials olarak 

adlandırılan gençler ve genç yetişkinler için geliştirildiyse, daha eski bir müşteri tabanından farklı 

pazarlama araçları seçmek isteyebilirsiniz. Nesil Z ve Millennials zamanlarını çoğunlukla 

Instagram, Snapchat ve Youtube'da geçirirken, eski nesiller en iyi E-posta veya Facebook 

aracılığıyla hedeflenebilir. Kuponlar, kuponlar ve sadakat programları da eski bir müşteri tabanı 

için daha iyi çalışır. Öte yandan, genç müşteriler ağırlıklı olarak etkileyicilere güveniyor ve blog 

yazarlarının ve Youtuberların önerilerini marka tanıtımından daha fazla kullanıyor (Paduszyńska, 

Mar 2019). 

 

YAPMA – Gizli Maliyetleri Dahil Et 

Son araştırmalar, işlemlerini hiçbir zaman sonlandırmamış olan tüm çevrimiçi müşterilerin 

yaklaşık beşte birinin, gizli maliyetler veya maliyet yapısı ile ilgili netlik eksikliği nedeniyle bunu 

yaptığını göstermektedir (Baymard Institute, Eyl 2019). İşleri daha da kötüleştirmek için, 

müşteriler herhangi bir şekilde hatalı veya manipüle hissedilirse, işletmenizin potansiyel 

maliyetleri kaybedilen işlemlerden çok daha yüksek olacaktır. Blogcular ve etkileyiciler 

tarafından egemen olan bir dünyada, bir şirketin itibar değeri son derece önemlidir. İnsan 

teması unsurunun eksik olduğu e-işletmeler için daha da önemlidir. Müşterilerin % 86'sı negatif 

olandan etkilenirken yaklaşık, % 90'ı olumlu çevrimiçi incelemelerden etkilenmektedir. 

(Dimensional Research, Apr 2013). 

 

YAPMA – Yüksek Dönüşüm Oranları Bekleyin 

Geleneksel bir alışveriş deneyimine benzer şekilde, çoğu potansiyel müşteri çevrimiçi 

mağazanıza göz atmak isteyecektir. Ancak, gerçek hayattaki alışverişin aksine, sanal ortamda 

alışveriş sepetine ürün eklemek çok daha kolay ve aynı zamanda onu terk etmek daha kolay. 

Çevrimiçi hesap oluşturma seçeneği, daha sonra iade edebileceğiniz veya iade edemeyeceğiniz 

bir sepeti yükleme kolaylığına katkıda bulunur. Girişimciler, ödeme prosedürlerini düzene 

sokarak, gizli maliyetleri veya olası yanlış anlamaları ortadan kaldırarak ve mağazadan 

ayrıldıktan sonraki birkaç saat içinde müşterileri takip ederek terk etmeyi azaltabilir. Terk 

edilmiş bir araba, kayıp yerine yeni bir satış fırsatı olarak görülmelidir. (Smith, Mar 2015).  
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YAPMA – Büyük Stokları Tutun 

Bir e-ticaret işletmesi başlatmak için uğraşırken, ihtiyacınız olan son şey, ilk batırma maliyetini 

büyük envanterlerin maliyetine eklemektir. Bozulabilir ürünlerle uğraşıyorsanız, stok maliyetleri 

yeni başlayan girişimciler için gereksiz bir yük teşkil edebilir. Envanterden tamamen kaçınmak 

isteyen e-işletme sahipleri için üç ana seçenek vardır. Aşağıda, belirli avantajları ve 

dezavantajları hakkında bir genel bir fikire sahip olabilirsiniz. Hangi seçeneği belirlediğiniz, 

işletmenizin niteliğine, risk profilinize ve başlangıç sermayesinin miktarına bağlıdır. 

 

Damla nakliye en güvenli seçenek olarak görülür ve risk iştahı azalmış veya yatırım fonlarına 

sınırlı erişimi olan biri için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Bununla birlikte, yalnızca damla 

nakliyeye dayalı bir e-ticaret geliştirmek giderek zorlaşmaktadır. On yıl önce, Amazon'un 

fiyatıyla rekabet edebilirseniz, o günler çoktan gitti. Bireysel nakliye ve üçüncü taraf lojistik 

araçları (3PL) veya Amazon (FBA) tarafından yerine getirilen hizmetlerin bir kombinasyonu, risk 

çeşitlendirme, pazar büyümesi ve müşteri sadakati açısından daha iyi sonuçlar sunmaktadır. 

 

 Adrese teslim Amazon Tarzı 3. Parti Taşıma 

NASIL? 

• Müşteriler web 

sitenize sipariş 

verir 

• müşterilerden para 

tahsil edilir 

• Üzerinde 

anlaşmaya varılmış 

toptan fiyata 

distribütör ile 

sipariş verilir 

• distribütör marka 

müşteriye siparişi 

gönderir 

• Ürünleri 

Amazon’un 

deposuna 

gönderme 

• Amazon’un 

pazarındaki 

ürünleri listeleyin 

• Müşteriler 

Amazon'da sipariş 

veriyor 

• Amazon 

depolama, yerine 

getirme, istemci 

desteğini işler 

• Amazon'a satış ve 

sipariş 

karşılamaya dayalı 

bir ücret ödenir 

• Ürünleri 3PL 

sağlayıcısına 

gönderin 

• Müşteriler web 

sitenize sipariş 

verir 

• Web sitesi siparişi 

3PL'ye gönderir 

• 3PL siparişi 

müşterilere 

gönderir. 

• 3PL'ye aylık ücret 

ile beraber taşıma 

için sipariş başına 

ücret alır 
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OLUMLU 

• Envanter 

depolamaya veya 

siparişleri kendiniz 

göndermenize 

gerek yok 

• Düşük başlangıç 

maliyetleri - 

Envanter için ön 

maliyet yoktur, tek 

ihtiyacınız olan bir 

web sitesidir 

• Düşük işletme riski 

- Düşük maliyetler 

nedeniyle 

• Envanter 

depolamaya veya 

siparişleri kendiniz 

göndermenize 

gerek yok 

• Kolaylık - Ürünler 

gönderildikten 

sonra başka bir 

şey yapmanıza 

gerek yoktur 

• Pazar kapsamı - 

Hemen satış 

oluşturun 

• Envanter 

depolamaya veya 

siparişleri 

kendiniz 

göndermenize 

gerek yok 

• Müşteri akışı 

üzerinde tam 

kontrol 

• Reklamda 

esneklik - Kenar 

boşlukları 

genellikle% 50 

veya daha fazladır 

OLUMSUZ 

• Düşük marjlar - 

Marjlar genellikle 

çok düşüktür (% 

10-30) 

• Zor müşteri 

hizmetleri 

yönetimi - Sipariş 

karşılama üzerinde 

hiçbir kontrole 

sahip değilsiniz 

• Düşük marjlar 

nedeniyle sınırlı 

reklam seçenekleri 

• Yüksek rekabet - 

Diğer mağazalar 

aynı ürünleri 

satacak 

• Kolaylık eksikliği - 

Trafikten, müşteri 

desteğinden vb. 

Sorumludur. 

• Düşük kar - 

Amazon satışların 

büyük bir kısmını 

alır (satışların% 

15'i + yerine 

getirme başına% 

10-15) 

• Ürünleri önceden 

satın alın - Şimdi 

öde, sonra 

kazanın 

• Yüksek marjları 

koruma ihtiyacı - 

Denizaşırı 

ülkelerden ithalat 

veya başka 

yerlerdeki 

maliyetleri 

düşürme 

• Amazon 

kurallarına göre 

• Ürünleri önceden 

satın alın - Şimdi 

öde, sonra 

kazanın 

• Kolaylık eksikliği - 

Trafikten, müşteri 

desteğinden vb. 

Sorumludur. 

• Diğer 

seçeneklerden 

daha yüksek iş 

riski 
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oyna - Amazon 

seni istediğin 

zaman 

yasaklayabilir 

• Marka tanınma 

yok - Amazon'a 

markasını 

kaldırması için 

ödeme 

yapabilirsiniz 

 

 Küçük bir anne-pop mağazası işletiyorsanız ve tanınabilir bir marka kimliği oluşturmak sizin için 

önemlidir, bağımsız bir 3PL sağlayıcısı seçmek daha yüksek derecede esneklik ve özelleştirme 

sunabilir. Ayrıca, ürünlerinizin uluslararası gönderilmesini düşünüyorsanız, 3PL daha iyi kapsama 

alanı ve fiyatlandırma seçenekleri sunabilir. Öte yandan, pazar payınızı hızlı bir şekilde 

büyütmek istiyorsanız ve ürünleriniz çoğunlukla jenerik ise veya satıcıysanız, Amazon ve eBay, 

AliExpress veya Alibaba gibi diğer büyük pazarlar daha iyi bir seçenek olabilir. (Chou, Jan 2016). 
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ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ (KPIS) 
 

Temel Performans Göstergeleri - ya da kısaca KPI'lar - girişimcilerin değerli bilgiler ve netlik 

kazanmasını ve böylece daha iyi ve daha bilinçli iş kararları vermesini sağladıkları için izlemeye 

değer şirket ölçütleridir. Değersiz veri okyanusunda, KPI'lar işletme sahiplerinin güvenli refah 

cennetine ulaşmasına yardımcı olan ışık işaretleridir. 

 

 
 

İyi tasarlanmış bir KPI, bir şirketin performansı hakkında anlamlı bilgiler sağlar ve bu nedenle 

tercihen aşağıdaki kriterlerin tümünü karşılamalıdır: 

• Etkili - KPI’lar şirketin kârlılığını etkiliyorlarsa, 

• Doğru - ilgili veriler doğru bir şekilde ölçülmeli, metrikler iyi tanımlanmış ve hesaplanması 

kolay olmalı, 

• Zamanında - ölçülen veriler istenen zaman aralığıyla ilgili olmalıdır, eğilimler hesaplanmadıkça 

gerçek zamanlı bilgiler eski verilere tercih edilir, 

• İşlem yapılabilir - KPI'lar yalnızca sağlanan bilgiler gerçek iş planlarına ve stratejilerine 

dönüştürülebiliyorsa yararlıdır. 

 

“Çoğu işletme very anlamında zengindir, ancak bilgi anlamında zayıftır.” 

Avinash Kaushik, dijital pazarlama uzmanı 
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Shopify tarafından sunulan damla nakliye için popüler bir uygulama olan Oberlo'ya göre, 

aşağıdaki altı KPI'nın bir çevrimiçi işletmenin başarılı gelişimini izlemek için çok önemli olduğu 

görülüyor (Law, Aug 2018).  

 

1. Alışveriş Sepeti Vazgeçme Oranı 

Potansiyel müşterilerin yaklaşık % 70'i, ödeme yapmaya devam etmek yerine çevrimiçi alışveriş 

sepetlerini terk ediyor. Kararsızlıktan maliyet yapısı hakkında netlik olmamasına, yüksek 

nakliye masraflarına veya teknik sorunlara kadar, alışveriş sepetini terk etme oranının önemli 

olmasının birçok nedeni vardır (Baymard Institute, Eyl. 2019). 

 

 
 

Terk edilmiş alışveriş sepetlerinin ardındaki neden ne olursa olsun, şirketinizin performansının 

sektör ortalamasına uygun olmasını sağlamak için vazgeçme oranlarını izlemek çok önemlidir. 

Bir takip stratejisi olarak, müşterilerinize terk edilmiş alışveriş sepetlerindeki ürünlerle veya 

benzer ürün önerileriyle bir hatırlatma göndermeyi düşünebilirsiniz. 

 

2. Kur çevrim oranı 

Bu metrik, bir müşterinin çevrimiçi mağazanıza göz atarken kaç kez 'doğru karar' verdiğini 

ölçer. Bu kararın ne olacağını tanımlamak size kalmıştır: haber bülteni aboneliği, istek listesi 

ekleme veya çevrimiçi bir işlemin tamamlanması. Web siteniz çok fazla trafik oluşturuyor, 

ancak düşük bir dönüşüm oranına sahipse, müşterilerin istenen işlemi yapmasını engelleyen ne 

olduğunu belirlemek isteyebilirsiniz.  

 

 
 

Son istatistiklere göre, çevrimiçi alışveriş yapanların küresel dönüşüm oranı, 2018'in başında % 

3,2'den, 2018'in son çeyreğinde % 2,7'ye düştü. Bu, 100 çevrimiçi ziyaretçiden yalnızca iki veya 

üçünün, ürünü aldığını göstermektedir. (Clement, Ağu 2019). Bu ilk bakışta dehşet verici gibi 

görünse de, hedefli bir pazarlama kampanyası dönüşüm oranlarını optimize etmeye yardımcı 

olabilir. 

 

3. Müşteri Edinme Maliyeti 

Ek bir müşteri kazanmak için ne kadar para yatırılması gerektiğini bilmek işinizi geliştirmek için 

gereklidir. Pazarlama çabalarına yönlendirilen daha fazla sermaye neredeyse her zaman 

(Çevrim ÷ Ziyaretçi) x 100 

 

1 – (Satın alınan ÷ Alışveriş sepeti) x 100 
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büyüyen bir müşteri tabanına dönüşecektir; ancak, bir müşteri daha eklemenin maliyeti, söz 

konusu müşterinin getirdiği marjinal gelirden yüksekse, paranızı tasarruf etmek daha iyidir. 

 

 
 

Ortalama müşteri edinme maliyetinizi bilmek, yalnızca daha gerçekçi bir pazarlama bütçesi 

hazırlamanıza değil, aynı zamanda potansiyel maliyet tasarrufu sağlayan yolları belirlemenize 

de olanak tanır.  

 

4. Ortalama Sipariş Değeri 

Basitçe söylemek gerekirse, ortalama sipariş değeri, müşterilerin çevrimiçi bir sipariş için 

ortalama olarak harcamaya hazırladıkları para miktarıdır. Bu ortalamanın artırılması, kârı 

artırmanın en kolay yollarından biridir. Adobe, 2012'de çevrimiçi gelirlerin % 40'ının ABD'deki 

müşterilerinin % 8'inden geldiğini tahmin ediyor (Adobe Systems, Eylül 2012). Bunlar geri 

dönen müşterileriniz ve tekrarlanan alıcılar. 

 

 
 

2006 yılında, Amazon’un CEO'su gelirlerinin kabaca % 35'inin çapraz satış ve yukarı satış 

çabalarından geldiğini açıkladı. (Predictable Profits, May 2014). 

 

5. Müşteri Yaşam Boyu Değeri 

Bu, müşterilerin bir yıl boyunca net kârlara ne ölçüde katkıda bulunduğunu ölçmeyi amaçlayan 

karmaşık bir metriktir. Mutlaka en kesin KPI olmasa da, yine de e-işletme sahipleri için en 

yararlı metriklerden biridir. Her müşterinin işinize ne kadar katkıda bulunduğunu tahmin 

etmek, yeni müşteri eklemeleri için yatırım getirisini belirlemenize yardımcı olur ve mevcut 

müşterileri elde tutma konusunda ne kadar başarılı olduğunuzu anlamanıza olanak tanır. 

 

 
 

(Ortalama sipariş değeri) x (Bir müşterinin yıllık ortalama satın alma sayısı) x (Aylık veya yıl 

cinsinden ortalama müşteri elde tutma) 

 

Toplam sipariş ÷ Sipariş adedi 

 

Yeni müşteriler için harcanan para ÷ Edinilen Müşteri 
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Müşterinin değerini tahmin etmeye başlayabilmeniz için önce diğer üç KPI'nın hesaplanması 

gerekir: (1) ortalama sipariş değeri, (2) bir müşteri tarafından yapılan ortalama satın alma 

sayısı ve (3) ortalama müşteri elde tutma süresi. Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, bu 

KPI'nın deneyimli işletme sahipleri için yeni girişimcilere göre daha yararlı olacağıdır. Bazı 

güvenilir ortalamaları hesaplamak için, en az birkaç yıl süren bir veritabanına sahip olmanız 

gerekir.  

 

6. Brüt kar marjı 

Son olarak bu iyi bilinen KPI, çevrimiçi veya şebekeden bağımsız olarak herhangi bir işletme 

tarafından izlenebilecek en önemli metriktir. Sonuçta, işletmeler kâr elde etmeden varlıklarını 

haklı çıkarmazlar. Brüt kar marjı, net gelirinizi toplam gelirlerin yüzdesi olarak göstererek tam 

olarak ne kadar para kazandığınızı bilmenizi sağlar. 

 

 
 

2014 yılında 4.000'den fazla e-ticaret firması üzerinde yürütülen bir pazarlama araştırma 

çalışmasına göre, küçük şirketler için ortalama 10.000 $ kazancın brüt karı % 30 civarındaydı 

(Marketing Sherpa, Şub 2014). 

 

(Gelir - Satılan Malların Maliyeti) ÷ Gelir x 100 
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GENEL BAŞLANGIÇ VE LANSMAN KONTROL LİSTESİ 

İlk İş Planı 

• Bir e-iş modeline karar vermek, 

• Finansal denklemleri ve ilgili KPI'ları incelemek, 

• İlk iş planını yapmak, 

• Lansman tarihinizi seçin, 

• Ürün fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapın. 

İş kurmak 

• İşletme adını seçin (marka adınızdan farklı olabilir), 

• Limited Şirket (LLC) veya Small Business Corporation (S-Corp) kurmak, 

• Yerel işletme lisansı alma, 

• Bir işletme bankası hesabı açmak, 

• Vergi Numarasını / İşveren Kimlik Numarasını alın. 

Kaynak Markalı Ürünler 

• 15-20 nitelikli tedarikçi bulmak, 

• Ürün numuneleri almak, 

• Tedarikçi maliyetini Amazon fiyatlarıyla karşılaştırın, 

• Maliyetleri hedeflemek için müzakere etmek, 

• Bütçe ve gelir modellerini sonuçlandırmak. 

Marka pazarlaması 

• Doğrudan ve dolaylı rakipleri belirlemek, 

• Rekabetçi marka analizini tamamlamak, 

• Hedef kitleyi ve Facebook kişilerini belirlemek, 

• Marka tarzı rehberinizi ve önemli marka mesajlarınızı hazırlayın, 

• Kolayca markalanabilecek bir alan adı satın almak, 

• Marka adınız için sosyal profiller oluşturmak, 
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• Tasarım logosu ve görüntü  pano, 

• Orijinal ürün fotoğrafları ve stok görüntüleri alın, 

• Fiyatlandırma ve teklif şablonunu tamamlayın. 

İçeriği Başlat 

• 100-200 ürün ve kişisel tabanlı anahtar kelimeleri bulun, 

• Marka tarzı rehberini ve önemli marka mesajlarını sonuçlandırmak, 

• Lansman içeriğinizi planlayın, 

• Lansman içeriğinizi oluşturun. 

Websitesi Kurulumu 

• Bir yayınlama platformu seçin (örneğin, BigCommerce, Shopify, Drupal, WordPress, Wix, vb.), 

• Bir barındırma sağlayıcısı seçin (örn. Siteground, Bluehost, WPX, vb.), 

• Bir SSL Sertifikası (dijital sertifika) ekleyin ve HTTPS'yi etkinleştirin, 

• Temayı ve eklentileri özelleştirin (ör. Google Analytics E-ticaret, SEO, Facebook Pixel vb.), 

• Ana sayfayı özelleştirin ve sayfa ekleyin (ör. Hakkında, Şartlar ve Koşullar, Gizlilik, Nakliye ve 

İade Politikası, SSS vb.), 

• Kategori sayfaları oluşturma ve ürün sayfaları ekleme (yani açıklamalar, fiyatlandırma, ağırlık 

vb.), 

• İletişim Formu / Destek / Sohbet ekleyin, 

• Alıcının Yolculuk içeriğini ekleyin, 

• Kullanılmayan kalan şablon sayfalarını silin, 

• PayPal işletme hesabı ve ödeme ağ geçitleri kurma, 

• WordPress veya benzeri bir e-ticaret eklentisi kullanıyorsanız WooCommerce'i kurun, 

• Nakliye ve sipariş karşılama yöntemlerini ayarlama, 

• Teklif satış hunileri oluşturma (ör. WooFunnels veya Cartflow), 

• Mağaza ve hunilerdeki ödeme ağ geçitlerini test etmek, 

• Amazon Önlisans Programına başvurmayı düşünün. 

E-posta Pazarlama Otomasyonu  

• E-posta pazarlama otomasyonu (ör. Conversio), 



 

 

 

84 

 

• Opt-in yazılımı (Opt-in Monster, Privy), 

• Satın alma öncesi içeriği hoş geldiniz e-posta otomasyonu, 

• Satın alma öncesi teklif karşılama e-posta otomasyonu 

• Terk edilmiş e-posta otomasyonu, 

• Her satın alma e-posta otomasyonu, 

• Yeni müşteri e-posta otomasyonu, 

• Satın alma e-posta otomasyonunu tekrarlayın, 

• E-posta otomasyonunu geri kazanın. 

İlk Web Sitesi Lansmanı 

• Günde 5-10 $ reklam oluşturun, 

• Blogger ürün inceleme kampanyasını başlatın, 

• İçerik kampanyası oluşturun, başlatın ve tanıtın, 

• Tam ölçekli içerik bağlantısı oluşturma kampanyasını başlatın, 

• Konuk ilan kampanyası başlatın. 

Devam Eden Pazarlama 

• Potansiyel müşteri başına maliyeti belirlemek, 

• Edinme başına maliyeti belirlemek, 

• Niş reklam türünü seçin, 

• İçerik kampanyası oluşturun, başlatın ve tanıtın. 
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BÖLÜM 6 
Müşteri 
Hizmetleri 

Kırşehir Valiliği – 
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MÜŞTERİ HİZMETLERİ NEDİR?  
 

Müşteri hizmetleri kelimesi akla geldiğinde, bu açıkça müşterilere hizmet etmek demektir. 

Birçok şirket müşteri deneyimini geliştirmeye eğilimlidir ve bu amaçla müşteri hizmetleri 

oluşturmak için gerekli adımları atmaktadırlar. Müşteri hizmetleri bir süredir varlığını 

sürdürüyor ve dünyanın inovasyonla ilgili yeni beklentilere daha açık hale gelmesiyle, müşteri 

hizmetlerinin şu ya da bu şekilde geliştirilmesi zorunludur. İyi müşteri hizmeti, müşterinin 

gereksinimlerinin karşılandığından emin olarak yüksek kalitede yardım ve rehberlik sağlama 

sanatı olarak tanımlanabilir. Müşteriler, herhangi bir şirket için başarıyı kontrol eden gruptur ve 

hatta işletmenin omurgası olarak kabul edilebilirler. Müşteri hizmetleri, uzun vadeli müşterilerle 

sağlıklı ilişkiler geliştirmeyle bağlantılıdır, böylece şirket büyümesi doğru bir şekilde 

hızlandırılabilir (McKinney, 2017). 

 

 

 
 

 

MÜKEMMEL MÜŞTERİ HİZMETİNİN ÖZELLİKLERİ 
 

İyi müşteri hizmetleri, müşteri hizmetleri ekibinin çalışmaları ile tanımlanabilir. Sonuçlar ve iş 

ahlakı iyi bir müşteri hizmeti ile artırılabilir, çünkü durgunluk aşamaları olsa bile müşteri 

memnun olacaktır (Venpeere, 2019). İyi müşteri hizmetinin önemli özellikleri aşağıda 

açıklanmıştır: 
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• Anında Hizmet: 

Zaman yönetimi önemlidir ve müşteri hizmetleri ve vaatleri 

zaman çizelgesine göre tutulursa, şüphesiz iyi müşteri 

hizmetleri beklenebilir. Müşteriyle iletişim kurmaya 

çalıştığınız her şey, yanlış iletişimden kaçınmak için 

zamanında yapılmalıdır. (Venpeere, 2019) 

 

 

• Yumuşak yaklaşım: 

Kibar bir doğa her zaman müşterileri firmaya 

çekmenin anahtarıdır ve bu nedenle birçok 

başarılı hizmet sağlayıcı, şirketlerinin yaşadığı 

bazı kritik aşamalara rağmen standartlarını 

koruyabilmiştir. Müşterilere karşı kibar ve 

yumuşak bir tutum, müşterinin şirkete güven 

duymasını sağlayacak ve böylece şirketin 

geleceği için etkili olacağını kanıtlayacaktır. (Venpeere, 2019) 

 

• Profesyonellik: 

Profesyonellik her zaman iyi bir müşteri hizmetinin anahtarıdır, çünkü çoğunlukla yanıtın son 

kullanıcılar tarafından nasıl kaydedildiğini kontrol eder. Müşteri hizmetleri ekibi, müşterilerle 

uğraşırken prosedürlerinde profesyonel olmasını sağlar ve resmi olmayan konuşmalardan 

kaçınılır. (Venpeere, 2019) 

 

• Kişiselleştirme: 

Kişisel tutmak, müşterilerin ilgisini zaman zaman koruyabilir ve müşteriyi isimleriyle aramak, 

sadece unvan kullanmaktan ziyade iyi bir sadakat işareti olabilir. Müşterilere gösterdiğiniz 

sadakat ve bağlılık düzeyi nedeniyle şirketinize ve hizmetlerinize olan ilgi artar. (Venpeere, 

2019) 

 

Örnek olay: 

Coca Cola ve Adobe iyi müşteri hizmetleri ile tanınıyorlar, ancak gerçekten markaya uygun mu? 

Biraz daha üzerinde çalışabilecekleri noktalar neler? 
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İYİ MÜŞTERİ HİZMETİNİN KURALLARI 
 

İyi müşteri hizmetini sürdürebilmek için işveren, hizmet ekibini uygun şekilde ele alabilmelidir 

ve ekibe bildirilmesi gereken bazı kurallar vardır. Bunlar, servis ekibine verilen teklif mektubunu 

imzaladıktan sonra uyulması gereken kurallardır. Kurallara uygun şekilde uyulursa, bu disiplinli 

yaklaşım sonucunda daha iyi sonuçlar elde edilebilir (Ward, 2019). Bu kurallardan bazıları: 

1. Personelinizi sakinliğini kaybetmeden durumlarla başa çıkabilmek ve zor müşterilerle 

uğraşmak konusunda serin kalmak için eğitin. 

2. Ekip, vaatlerde dürüstlüğün göz ardı edilemeyeceğini ve verilen vaatlerin gerçekçi 

olması gerektiğini bilmelidir. 

3. Yardımcı olmak önemlidir, ilk elden ilgi müşteri bağlılığını sağlamada önemlidir.. 

4. Şikayetler her zaman şu ya da bu şekilde oradadır, önemli olan personelin onlarla nasıl 

başa çıktıklarıdır. Şikayetler, mümkün olduğunca çabuk ele alınmalıdır, bu durum 

müşterinin şirkete olan güvenini artırır. 

5. Müşterilerin sıkılmalarını önlemek için, telefon görüşmelerinde hızlı yanıt vermek 

önemlidir. 

6. Müşterileri dinleyin ve mümkün olduğunca kibarca cevaplayın. Müşterilerin geri 

bildirimleri en önemli şeydir, bu nedenle dinlemek önemlidir.  

7. Teklifler müşterileri çekmek için vardır ve müşterilere yeni teklifler yapmak müşterinin 

şirkete olan ilgisini korumaya yardımcı olabilir.  

8. Müşteriyle uğraşmak, çalışma ortamındaki titizlik ve dürüstlük söz konusu olduğunda 

ekstra çalışma 

yapmak verimli 

olabilir, şirkete ve 

çalışanlara faydalı 

sonuçlar verebilir 

(Ward, 2019).
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İYİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÖRNEKLERİ 
 

Dünya çapında müşteri hizmetleri konusunda çok sayıda iyi örnek var. Sadece müşteri 

hizmetleri tesislerinin diğer şirketlerden çok daha iyi olması nedeniyle daha yüksek seviyelere 

ulaşan şirketler var. Son kullanıcı ile daha iyi iletişim kurularak rekabetçi hedeflere ulaşılabilir. 

Mükemmel müşteri hizmeti sunan şirketlere birçok örnek vardır ve bu örneklerden biri Ritz-

Carlton Hotel'dir. (Bernazzani, 2019) Bu otelin müşteri hizmetleriyle ilgili hikayeleri o kadar 

inanılmaz ki, bazıları kitaplara bile ulaştı. 

 

Sözü edilen bir örnek, bir zamanlar Ritz-Carlton otelde kalmaya karar veren ve çok memnun 

olduğu için kalış hikayesini anlatması gerektiğini hisseden John DiJulius'un örneğidir. John 

otelde biraz zaman geçirdi ve check-out yaparken bilmeden dizüstü bilgisayar şarj cihazını 

odasında bıraktı. Bunu gören şirket durumu çözme gereğini hissetti, bu yüzden John ofisine 

döndükten sonraki gün, otelde unutmuş olduğu şarj cihazını içeren Ritz-Carlton Sarasota'dan bir 

paket aldı. John, otelin gösterdiği hizmete hayran kaldı. Pakette ayrıca, Kayıp Önleme 

Departmanından sorumlu kişiden John'a kibar sözler içeren bir not da vardı. Notta şöyle 

yazıyordu: 

 

 
Bu fıkra dışında, otelin müşteri konforunu sağlamak ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 

bir çalışanın günlük 2000 $ 'a kadar harcama yapmasına izin verdiği bilinmektedir. 

 

Müşteriler size bir e-posta göndermek için çaba harcadıklarında bir cevap beklerler. Onlara 

müşteri olarak saygı duyduğunuzu ve onların ihtiyaçlarını önemsediğinizi gösterir. Bir ödül 

olarak Zappos, sadık hayranlarına arka planda neler olduğuna dair bir örnek vermek için merkez 

ziyaretleri düzenler. (Kaemingk, 2019) 

 

Arada sırada, herhangi bir sorunu herhangi bir sorun yaratmadan önce tanımak ve 

müşterileriniz için en iyisini yaptığınızı fark etmelerini sağlamak akıllıca olacaktır. Çok sayıda 

müşteri, inovasyonun % 100 oranında çalışmadığını ve sorun çıktığında bunun farkedileceğini 

bilir. Bu durumda, şikayetlerin giderilmesi için, hoş ve mutlu görünmesini sağlamak bir fark 

yaratır. Benzer bir durum Adobe'nin yazılım tesislerinde bir kriz olduğunda da meydana geldi ve 

herhangi bir şikayet ortaya çıkmadan durum ile ilgili önceden bir tweet göndererek tepkiyi 

azalttılar. (Kaemingk, 2019). 

 

“Bay DiJulius, bunu hemen size getirdiğimizden emin olmak istedim. İhtiyacınız olduğuna 

eminim ve her ihtimale karşı size dizüstü bilgisayarınız için ekstra bir şarj cihazı gönderdim.” 
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Benzer örnekler, ünlü şirketler ve firmalar tarafından görülmüştür.  

• Basecamp, 

• Wistia, 

• Warby Parker, 

• Glossier, 

• Whirlaway sports, 

• Lyft, 

• Lego (Bernazzani, 2019). 

 

 

BU GÜNLERDE NEREDE İYİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ 
GÖREBİLİRİZ? 
 

Bu günlerde iyi müşteri hizmetlerini gözlemleyebileceğimiz birçok yer var. Hizmet ve hizmetin 

kalitesi otellerde ve restoranlarda oldukça iyi gözlenebilir. Beş yıldızlı restoranlarda, yemek ve 

çanak çömlek yaklaşık 50 $ mal olsa bile, iyi bir deneyim için 150 $ ödemeye hazırız. Kâr ve içsel 

başarı, çoğunlukla mükemmel müşteri hizmetinden kaynaklanmaktadır. Lekesiz temiz ve iyi 

tasarlanmış bir ortam, ayrıca kibar personelin tüm ilgisi iyi müşteri hizmeti sağlar (ukessays, 

2017). 

 

Bazı mağazalar ve perakendeciler de çok iyi müşteri hizmetleri sunmaktadır, Walmart ve 

Carrefour, bu konudaki çabaları nedeniyle çok sayıda müşteri çektiği bilinen bazı örneklerdir. 

İşinizi güçlendirmek için müşteri hizmetlerine çok dikkat etmek gerekiyor, bu yüzden Walmart'ın 

şu anda Avustralya hariç dünyanın 27 farklı ülkesinde ve tüm kıtalarda mağazaları var (ukessays, 

2017). 

 

Örnek Durum: 

Müşteri Hizmetleri farklı departmanlarda sunuluyor, çağrı merkezleri müşteri hizmetleri merkezi 

olmayı nasıl kanıtlıyor? 

 

 

 

 

 

MÜŞTERİ HİZMETLERİ ARAŞTIRMALARI 
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Müşteri hizmetleri şirket için daha iyi sonuçlar verir ve araştırmalar iyi müşteri hizmetlerinin 

şirketin genel işini arttırdığını göstermiştir. Birçok araştırma, daha iyi müşteri hizmetlerinin 

şirketin ekonomik durumu için daha iyi beklentilere yol açtığını göstermiştir. Böyle bir anket 

2011 yılında Oracle tarafından Amerikan pazarına odaklanan Oracle tarafından gerçekleştirildi. 

Anket, Amerikalı müşterilerin % 86'sının daha iyi müşteri hizmetleri için daha fazla ödeme 

yapmaya istekli olduğunu gösterdi (Patel, 2019). 

 

 
 

Bu, iyi müşteri hizmetlerinin müşteriler üzerindeki etkisini gösterir. Daha iyi hizmetlere yönelik 

bu adımlar kullanılarak daha iyi karlar ve büyüme fırsatları elde edilebilir. Müşteri, hizmet 

planında sadece birkaç değişiklik yapabiliyor ve müşterilerin gereksinimlerini etkili bir şekilde 

karşılayabiliyorsanız size iyi para ödemeye hazır olacaktır. 

 

Benzer sonuçlar, Amerika'daki bir kontrol grubu üzerinde anket yürüten ve Oracle’ın anketinde 

gösterilenlere benzer sonuçlar elde eden American Express'ten de bulundu (Patel, 2019). 

Amerikalıların yaklaşık % 70'inin, daha iyi müşteri hizmetleri sunan şirketlere, öğelerin orijinal 

fiyatından % 13'e kadar daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterdi. Bu, müşteri 

hizmetlerinin kendi başlarına bir şirketin geleceğini doğru yönde ilerletebileceğini 

kanıtlamaktadır, çünkü genel olarak insanlar müşteri hizmetleri için ürünün gerçek fiyatından 

daha fazla ödeme yapmaya isteklidir. Küresel olarak genişleyen şirketler, daha iyi müşteri 

destekleri sayesinde bunu yapmıştır. Jaguar, Mercedes, BMW ve Mitsubishi gibi şirketler, 

müşterilere ihtiyaç duydukları konforu sağlamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiler. 

 

Yapılan diğer araştırmalar, her mutlu müşteri için bilgilerin dokuz farklı kişiye aktarıldığını ve 

şirketin tanıtımının ve ürünlerinin olumlu yönde artırılacağını göstermiştir (Venpeere, 2019). 

Ancak resmin de karanlık bir yanı var, çünkü her mutsuz müşteri ortalama on altı kişiye müşteri 

desteği ile yaşadığı deneyimi anlatıyor. Bu nedenle, müşterileri memnun etmek çok önemlidir 
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ürüne olan ilgilerini korumak için. Müşterilerden gelen eleştirilere açık olmak ve şikayetlerine 

hitap etmek şüphesiz şirketin veya firmanın daha büyük bir organizasyon haline gelme ihtimalini 

artıracaktır. Son kullanıcının deneyimi çok önemlidir çünkü tek bir hata için on altı mutsuz kişiye 

sahip olmak büyük bir bedeldir. 

 

Daha iyi ve verimli müşteri hizmetleri kullanılarak müşteri başarısı sağlanabilir. Neil Patel 

tarafından “Şirket adına gelir elde etmek için müşteri başarısı önemli mi?” Sorusunu sorduğu bir 

anket gerçekleştirildi. Sonuçlar, şirket için gelir elde etmede müşteri başarısının ne derece 

önemli olduğunu gösterdi. Müreffeh ve parlak bir gelecek bekleniyorsa müşteri memnuniyetine 

önem verilmelidir. Bunun en önemli nedeni, firma ile son deneyimi sırasında aldığı mükemmel 

muamele nedeniyle mutlu bir müşterinin her zaman şirkete geri döneceği gerçeğidir (Patel, 

2019). Bu, şirketin müşteri ile ilişkilerini sürdürmesini sağlayacaktır ve müşteri, sahip olduğu 

mükemmel deneyim nedeniyle tanıdıklarına şirketi tavsiye edecektir. Bu şekilde şirket daha 

fazla fayda sağlayacak ve başarı ve büyüme zinciri gelişmeye ve gelecekte daha güçlü olmaya 

devam edecek. 

 

 
 

 

Genel olarak, herkes müşteri hizmetlerinde en iyi uygulamanın gerçekleştirilmesinin zor 

olduğunu bilir, ancak yapılması gerekir. Gerçekten öne çıkmak - ve rakiplerinizden daha fazla 
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sipariş almak ve sadık müşterileri yanınızda tutmak istiyorsanız - müşteri deneyimini her şeyden 

daha ön plana koymak zorundasınız. Müşterilerinizi her zaman ilk sıraya koyacağınızı 

kanıtlayarak onlara önemli olduklarını hissettirin. Dışarıdaki herkes müthiş müşteri yardımı 

sağlamaya çalışıyor. Sizinkini olağanüstü hale getirin ve avantajları yakında göreceksiniz. 

 

2018'de Digital Trends, Yeni Yıl'da ilgi alanlarının ne olacağına dair halka soru soran çevrimiçi bir 

anket gerçekleştirdi. Listede çok sayıda zorlu alan vardı, ancak sonuçlar farklı bir hikaye ortaya 

koydu (Patel, 2019). 

 

 
 

Bu nedenle, müşteri hizmetleri endüstrisinin şirketler için diğer alanlardan çok daha fazla gelir 

sağlaması normaldir. Müşteri hizmetlerinin iyi bir çerçevede ilerlemesi, size daha iyi sonuçlar 

vermekle yükümlüdür ve insanlar şimdi bu gerekliliği fark etmişlerdir. Müşteri hizmetleri; İçerik 

reklamcılığından, mobil cihazlardan, kişiselleştirmeden ve sosyal içerikten daha fazlasını ifade 

eder. Müşteri deneyimi - ve güçlendirme, yerine getirme – sahadaki rakipleri geride 

bırakmaktadır. Kuruluşlar tüketici sadakati ve deneyimine odaklanacak ve alıcılar bu garantiyi 

sağlayan markaları etkin bir şekilde talep edecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

AVRUPA ÜLKELERİNDE MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN DURUMU 
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İtalya: 

 

İtalya, Avrupa'nın köklü ekonomilerinden biridir ve büyümeye devam ederken, diğer ülkelerden 

gelen göçmenlerin karşılaştıkları bazı sorunların yaşandığı bilinmemektedir. Air Italy, bagajların 

ve uçuş süresi ve personeliyle ilgili diğer öğelerin taşınmasında yönetimleriyle ilgili çok fazla 

soruna sahiptir. Böyle bir örnek, Air Italy üzerinden seyahat etmeye karar veren ve bavullarını 

taşıyan havayoluna geldiğinde korkunç bir deneyim yaşayan bir göçmen vakasını belirten Trip 

Advisor web sitesinde alıntılanmıştır. Uçağa binmeden önce kontrol edilen bagajını bulmakta 

sorun olana kadar uçuşun iyi gittiğini belirtti. Yolcu, kontrol edilen çantasının yetkililer 

tarafından bir şekilde kaybolduğu söylenene kadar oldukça uzun bir süre beklemek zorunda 

kaldı. Kayıp bagaj talepleri hattında, birçok başka insanın da aynı sorunla karşı karşıya olduğunu 

keşfetti ve JFK-MXP tarafından çevrimiçi bir check-in sistemi sunulmasına rağmen, sözcü iyi 

tepki vermedi ve kaba bir şekilde davrandı. Sonuçta, bavul kayıp olduğu için müşteri adına kötü 

bir deneyim oldu ve bavuldaki tüm resmi kıyafetleri olmadan iş gezisinde yoğun bir hafta 

geçirmesi gerekiyordu (M, 2018). 

Türkiye: 

 

Türkiye, Suriye'den gelen çok sayıda mültecinin Türkiye'ye girmesi nedeniyle iyi müşteri hizmeti 

standartlarını korumakta sıkıntı yaşamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mültecilerin Türkiye'de 

yerleşmesine izin vererek destek verdi. Kararın büyük bir etkisi oldu, çünkü göçmenlerin alımı 

hızla arttı ve bu da sistemin tıkanmasına neden oldu. Bu nedenle Türkiye şu anda göçmenlerin 

ziyaretlerine bir sınırlama getirmek için mücadele ediyor. Vize politikalarının katılığını artırdılar 

ve bu nedenle göçmenler Türkiye'ye girmeden önce bir dizi yasal zorunluluktan geçmek 

zorundalar. 

 

İsveç ve Danimarka: 

 

İsveç ve Danimarka, Avrupa Birliği'nin Schengen bölgesine dahil edilmiştir. Schengen üyesi 

olmayan vize sahiplerinin, gizlice ülkeye girmeye çalıştığı birçok mülteci vakası yaşanması, 

hükümetlerin vize şartlarını sıkı sıkıya dayatmasına neden oldu. Avrupa Birliği'nin birçok 

ülkesinde insan hareketliliği riskli bir şekilde yükselmeye başlamıştır. Sonuç olarak, göçmenler 

için müşteri hizmetleri her zaman en üst düzeyde değildir. Bununla birlikte, verimlilik 

sağlamakla uğraşırken bile, daha iyi müşteri hizmetleri sağlayan ülke grubunun etkili üyeleri 

olmayı sürdürüyorlar. 
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Güven eksikliği ve dil engelleri bu ülkelere taşınmak isteyen göçmenler için sorunlara yol açarak 

bazı ülkelerin hizmetleriyle ilgili çok fazla sıkıntı yaşanmasına neden oldu. Bu tür kısıtlamaların 

uygulanmış olması ve göçmenlerin bu prosedürleri uygulamak zorunda kalmaları aslında onların 

suçu değildir, ancak esas olarak sistemi onlara karşı artan pozitif bir yaklaşım sergileyecek 

şekilde reform yapmak, onların görevidir. Aksinin gerçekleşmesi ciddi sonuçlar, gelir kaybı ve 

tüm sistem genelinde artan sorunları ortaya koyabilir. 

 

Örnek Durum: 

Asya ülkelerinin daha basit göç imkanları var, Avrupa ülkelerinden farklılar mı? Asya ülkelerinin 

gelirlerini artırmak ve daha iyi müşteri hizmetleri sunmak için hangi düzeltmelerin yapılması 

gereklidir? 

 

 

GÖÇMENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ MUHTEMEL 
DURUMLAR 
 

Dil, kültür ve inançların ciddi yanlış anlaşılmalara yol açabileceği birçok konu nedeniyle 

göçmenlerin ev sahibi ülkelerinde müşteri hizmetlerini kullanırken karşılaşacakları birçok sorun 

vardır. Müşteri hizmetleri hassas bir konudur ve standartları korumak, o kadar çok başka 

sorunla aşırı göç, vize uygulamalarını aşmak vb uğraşırken çok daha zordur. Hepsi servis 

sağlayıcılar üzerinde büyük bir yüke neden olabilir. 

 

Önemli bir konu dağınık nüfusların birleşmesidir. Şu anda 65 milyondan fazla kişi kendi 

ülkelerinden uzakta. Büyük kısmı -% 54 veya 35 milyon - Somali, Afganistan ve Suriye'den 

geliyor. Entegrasyonları çok zaman alacaktır. Gündelik hayatın temel yönleri, işletmelerle 

uğraşma, yönetim ve sosyalleşme söz konusu olduğunda yardıma ihtiyaçları var. Kaldırma yerine 

destek için hazırlanmak, kısa vadeli çözümler bulmak ta sürdürülebilir uzun vadeli bir plana geçiş 

anlamına gelmektedir. 

 

İkinci bir konu, hedef ağlardaki eşitsizliği ele almak olacaktır. Küreselleşme söz konusu 

olduğunda evdeki hayal kırıklığı ve engellenen beklentiler, milliyetçiliğe yönelen uluslarda 

devam eden reddedici gelişmenin arkasındaki politik gücü temsil ediyor. Yerel halkın 

“Ötekileştirilmiş Otoritesi” oluşturan eşitsizlik, göçmenlere yönelik düşmanca eylemlerin 

yoğunluğunu desteklemektedir (Forum, 2019). 

 

Üçüncü kritik konu, kentsel toplulukları çevre hareketine hazırlamaktır. Değişen atmosfer 

bireyleri çok sayıda hareket ettiriyor. Şehir planlamacıları bu hıza ayak uyduramadı ve bu 

nedenle göçmenler gettolarda ve rahat barınaklarda yaşamaya başvurmak zorundalar. 
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Katherine Boo ve Doug Saunders gibi akademisyenlerin kaydettiği gibi, gettolara giren bireylerin 

servetleri, onları içeride tutan veya onlara yardım eden düzenlemelere güveniyor. Bu geçici 

konaklamalar kalıcı evleri olacak mı? (Forum, 2019). 

 

Son olarak, yeni yeniden yerleşim örneklerine hazırlanmak, yüksek öncelikli bir ihtiyaç olarak 

görülmelidir. Kanada, Avustralya ve Avrupa'nın bazı bölgelerindeki geleneksel yeniden yerleşim 

modellerinin güncellenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Önceki on yılların karakteristik finansal 

kalıpları ile henüz değiştirilmemiş kentsel alanlar için tasarlandılar: geçici istihdamların 

geliştirilmesi ve insanların kırsal alanlardan şehirlere ve şehirlerden banliyölere göçü (Forum, 

2019). 

 

 

YÖNETİM KURULLARI İÇİN DAHA İYİ PAZARLAMA 
ARAÇLARI 
 

Pazarlama için tüketicilere yeterli miktarda müşteri hizmetleri sağlama avantajına sahip birçok 

araç vardır. Bu araçlar dünya ekonomisinin önemli ölçüde büyümesine yardımcı oluyor; bu 

nedenle, tüm dünyada istihdam edilmektedirler. Bu araçlara örnek, çevrimiçi işi tamamen yeni 

boyutlara taşıyan e-ticarettir. Burada yeni fırsatların tanıtımında e-ticaretin avantajlarını 

sıraladık (Krause, 2017): 

 

Kolay ve Kullanışlı 

E-ticaret veya çevrimiçi pazarlama ile ilgili en iyi şey, ürünlerin kullanıcı dostu olması nedeniyle 

kullanımı daha kolay ve daha rahat olmasıdır. Ayrıca, müşteriler ürünle ilgili tüm verileri tek bir 

tıklamayla alabilir. Web sitelerine gün boyu erişilebilir ve potansiyel alıcılar dünyanın her 

yerinden alışveriş yapabilir. 

 

Ürün Detayları ve Veri Sayfası 

Ürün açıklaması ve veri sayfaları ürünle ilgili ayrıntılı bilgiye sahiptir, bu nedenle bir müşteri 

ürünü yalnızca görüntülerden değerlendirmekle kalmaz, grafiklerle birlikte ürünün tüm 

ayrıntılarına da danışabilir. 

 

 

 

 

Arama Motorlarında Görünürlük 
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Şu anda çok sayıda e-ticaret web sitesi var ve sayılar her geçen gün artıyor. Bu doygunluk, e-

ticaret işletmelerinin arama motorlarındaki görünürlüğünü de artırır ve bu da daha fazla kişiyi 

çevrimiçi satış ve satın almaya doğru çeker. 

 

Envanter Yönetimi Ucuzdur 

Ürün envanterinin otomatik bir süreç olması durumunda, giderlerin ve sonuç olarak risklerin 

azaltılması anlamına da gelir. 

 

Yetenek 

Bir e-ticaret sitesi veya iş kurmak, bir işi fiziksel olarak kurmak ve fiziksel bir mağazada envanter 

yönetmekle karşılaştırıldığında çok daha kolaydır. Buna ek olarak, bir e-ticaret işletmesi için 

lisans almak daha kolaydır ve sistem, özelliklerinin çoğu için otomatiktir. Tüm bunlar bir e-

ticaret işini daha verimli ve kullanışlı hale getirmek için bir araya geliyor. 

 

Her Yerde Ürün Sat 

E-ticaret işletmeleri sınırlar veya fiziksel konumlarla sınırlıdır. Bir kullanıcı istediği yerden 

erişebilir ve satın alabilir ve fiziksel mağazalara ve işletmelere kıyasla çevrimiçi işletmeyi daha 

verimli hale getirir. 

 

Ekonomik 

Bir e-ticaret işi kurmak için gereken yatırım, fiziksel bir mağazanın ihtiyaç duyduğu yatırımlara 

kıyasla daha büyük olmadığından, pazarlama, müşteri hizmetleri, fikirler vb. alanlar için daha 

fazla bütçe ve planlama ve stratejileri gerektirmemektedir. 
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Kırşehir Valiliği (Turkey) 
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DANİMARKA YASALARI 
 

Çalışmak veya çalışmak için Danimarka'ya taşınmayı düşünüyorsanız, göz önünde 

bulundurmanız gereken bazı önemli noktalar: 

• • Danimarka'da çalışmak istiyorsanız, ülkenize bağlı olarak, oturma ve çalışma izni 

başvurusunda bulunmanız gerekir. Ücretsiz bir iş yapacaksanız veya bir iş arıyorsanız, 

çalışma izni başvurusunda bulunmanız gerekir. Bu link, Danimarkayı ziyaret etmek, vey a 

orada yaşamak veya çalışmak isteyen yabancı uyrukluların resmi portalıdır: 

https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Applying/Work. 

• • Danimarka'daki bazı mesleklerde çalışmak için Danimarka Hükümeti'nden izin alınması 

gerekmektedir. Mesleğinizle ilgili ayrıntılı bilgileri ve diğer ilgili bilgileri buradan kontrol 

edebilirsiniz.: https://www.workindenmark.dk/Moving-to-DK 

• • Danimarka'da bulunuyorsanız, çalışma koşullarınızla ilgili olarak burada kontrol 

edebileceğiniz bazı asgari haklara sahip olursunuz.: https://studyindenmark.dk/live-in-

denmark/working-in-denmark/hours-and-legalities. Ücretlerin öncelikle toplu 

sözleşmelerle belirlendiği Danimarka modeli hakkında da bilgi edinebilirsiniz. 

 

İlginç web sayfaları ve araçlar: 

• EURES, 28 AB ülkesi ile İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'te işçilerin serbest 

dolaşımını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir işbirliği ağıdır. Ağdaki ortaklar arasında kamu 

istihdam hizmetleri (KİH), özel istihdam hizmetleri (PRES), sendikalar, işveren örgütleri ve 

işgücü piyasasındaki diğer ilgili aktörler bulunabilir. Bu ortaklar işverenlere ve iş arayanlara 

bilgi, yerleştirme ve işe alım hizmetleri sunmakla yükümlüdür. Ayrıca, EURES, Avrupa sınır 

ötesi bölgelerindeki işverenlerin ve sınır işçilerinin yararına belirli bilgiler sağlamada ve 

yerleşimleri kolaylaştırmada hayati bir rol oynamaktadır. Uygulamada, EURES hizmetlerini 

portal üzerinden ve Avrupa çapında iş arayanlar ve işverenlerle günlük temas halinde olan 

yaklaşık 1000 EURES danışmanından oluşan bir insan ağı aracılığıyla sunmaktadır. 

https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage 

• Danimarka İş Otoritesi https://danishbusinessauthority.dk/ büyüme için en iyi koşulları 

yaratmaya çalışır ve Danimarka'da bir iş kurmayı kolay ve çekici hale getirir. 

• • Skat vergi ve harçlar için dijital bir araçtır https://skat.dk/.

https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Applying/Work
https://www.workindenmark.dk/Moving-to-DK
https://studyindenmark.dk/live-in-denmark/working-in-denmark/hours-and-legalities
https://studyindenmark.dk/live-in-denmark/working-in-denmark/hours-and-legalities
https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage
https://skat.dk/
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KENDİ YOLUNDAN GİTMEK - İSVEÇ'TE İŞ KURMAK 
 

İŞLETMECİLİĞE BAŞLAMAK İÇİN ÜÇ AŞAMA: 

 

1. İşletme türüne karar verin  

Bir işe başlamadan önce, başlangıçta işletme türüne karar vermelisiniz. En iyi bilinen karar tek 

bir tüccar olarak başlamaktır. Bu, özel bir birey olarak, çalıştığınız ve işten sorumlu olduğunuzu 

gösterir. “Bireysel taahhütler” olarak bilinen ücretleriniz ve sosyal koruma taahhütlerinizde 

başarılı olmakla yükümlüsünüz. (egenavgifter).  

 

 

2. Kuruluşu kaydedin  

Tek bir tüccar olarak çalışmak istediğinizde, kuruluşunuzu İsveç Şirketler Kayıt Ofisine 

kaydettirmeniz gerekmez. Olması gerektiği gibi, kayıt kuruluşun adını korur. Kayıt olmamanız 

durumunda, başka bir kişi benzer ada sahip bir kuruluşa kaydolabilir. 

 

Kısıtlı bir kuruluşa, bir değişim organizasyonuna, kısıtlanmış birliğe veya parasal bağlılığa 

başlayacak olmanız ihtimaline rağmen, kuruluşunuzu İsveç Şirketler Kayıt Ofisine 

kaydetmelisiniz.  

 

İşe kaydolma ve değerlendirme ile ilgili veriler  

• • Bir İsveçli bireysel karakter numaranız olması halinde İsveç Şirketler Kayıt Ofisine 

kaydolma; 

• • Bir İsveç bireysel kişilik numaranız yoksa İsveç Şirketler Kayıt Ofisine kayıt olun. 

 

 

3. İsveç Vergi Dairesi'ne kayıt olun  

Tüm kuruluşlar İsveç Vergi Dairesi'ne (Skatteverket) kaydolmalıdır. Kaydolduğunuz noktada, F-

ücret onayına başvurabilir, işletme KDV'sine kaydolabilir ve işletme olarak kaydolabilirsiniz.
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İTALYAN İŞLETME MEVZUATI 
 

 
 

İtalya'da bir şirket kaydettirmek için, önce bu önemli yasal belgelerin farkında olmanız gerekir: 

 

• İtalyan Medeni Kanunu; 

• Yasama Kararı n. 58/1998 (sözde TUF); 

• Ulusal Şirketler Komisyonu ve borsa (CONSOB) tarafından oluşturulan kararlar kümesi; 

• İtalyan Menkul Kıymetler Borsası tarafından verilen kod; 

• Şirketin kendi Ana Sözleşmesi. 

 

Bu kurallar dizisine ek olarak, yabancı bir girişimcinin, Kanun Hükmünde Kararname gibi yabancı 

uyruklulara ilişkin mevzuatla da tanışması gerekir. Kararname 286/1998. 

 

Genel olarak, halihazırda oturma izni olan AB üyesi olmayan vatandaşlar, serbest meslek sahibi 

olmaları, endüstriyel, mesleki veya ticari faaliyetlerin yürütülmesi veya şirketlere veya 

ortaklıkların kurulması nedeniyle, yeterliliğe sahip olduklarını gösterebildikleri sürece dönüşüm 

talep edebilirler. İtalyan yasalarının gereksinimlerini karşılamaktadır. Ayrıca yeterli barınma 

imkânı sağlamalıdırlar. 
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İtalya'da bir iş kurmak isteyen yabancılar için, oturma iznine sahip olmadan, konsolosluk 

makamları tarafından giriş vizesi verilmesi gerekmektedir. 

 

Yabancı girişimcileri cezbetmek için, İtalyan yasa koyucu 2012 yılından bu yana açıkça yenilikçi 

girişimlere atıfta bulunan “Başlangıç Hukuku” başlıklı özel bir yasa kabul etmiştir. Yani, hedefi 

herhangi bir yeni işletme değil, sadece işi yenilik ve yeni teknolojiyle güçlü bir şekilde bağlantılı 

olanları kapsamaktadır.  

 

 

 

 

 

ROMANYA'DA YENİ BİR İŞ KURULUMU 
 

Romanya'da ikamet etmek için gereken belgeleri edindikten sonra, bir işe başlamak ve bununla 

birlikte gelen her şey - örneğin, bir banka kredisi, hükümet veya AB hibeleri için başvuru 

yapmak, personel almak, bir tedarikçi ve müşteri ağı kurmak - ilk adım her zaman şirketinizi 

yasal olarak kaydettirmektir. Bunu yapmak için, yolun her adımında size rehberlik edecek 

birçok bilgi çevrimiçi bulacaksınız ve elbette, bunalmış hissediyorsanız her zaman bir danışman 

işe alma seçeneği vardır. 
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Romanya'da en yaygın tüzel kişilik bir SRL'dir (Limited Şirket). Bu tür bir şirketin birden fazla 

hissedarı olabilir, bunların bir kısmı veya tamamı yabancı vatandaş olabilir ve faaliyetlerinizin 

gerektirdiği kadar NACE sınıflandırma kodu seçmek genellikle mümkündür. Ayrıca, kendi 

başınıza başlarken, faaliyetleriniz için uygunsa PFA (Kayıtlı Perakendeci) olarak başlamak da 

mümkündür. İlk prosedür daha az karmaşık, pratik olarak ücretsizdir ve daha iyi vergi 

oranlarının tadını çıkarabilirsiniz, ancak bu gelecekteki seçeneklerinizi ve büyümenizi önemli 

ölçüde sınırlar ve aynı zamanda neden olunan herhangi bir borç veya önyargıdan şahsen 

sorumlu tutulacaksınız. Bu nedenlerden dolayı, bir SRL kurmanın ana unsurlarını kısaca 

açıklamaya odaklanacağız. 

 

İlk adım, yeni şirketiniz için resmi bir isim seçmek, mevcut olup olmadığını kontrol etmek ve 

Ulusal Ticaret Siciline ayırmaktır. Bu çevrimiçi 

(https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal adresinde) adresten veya şahsen 

yapılabilir. Adınızın ve logonuzun ticari markasını almak istiyorsanız, bunu Romanya Devlet 

Buluşlar ve Ticari Markalar Ofisi aracılığıyla yapmanız gerekir ve bu noktada web siteniz için 

uygun bir alan adı da kaydetmek isteyebilirsiniz.  

 

Sonraki adımlar:  

• Şirketiniz ve işleyiş şekli hakkında temel bilgileri içerecek şekilde Ana Sözleşme'nin 

hazırlanması (bir model buradan indirilebilir): 

http://www.onrc.ro/documente/acte_constitutive/MODEL%20AC%20SA%20DUALIST.pdf) 

• Bir şirket ofisinin adresini sağlamak (çoğunlukla sadece kayıt amaçlıdır, bu nedenle bu 

konaklama yeriniz, kiralayacağınız bir yer olabilir, hatta işinizin ihtiyaçlarına bağlı olarak 

sanal bir ofis bile kiralayabilirsiniz. ); 

• Bir banka hesabı açmak ve sermayeye ortak olmak; 

• Bir örnek imza sağlamak, yerel Ticaret Ofisinizde belirli formları ve beyanları doldurmak, 

bir kayıt ücreti ödemek ve tüm belgeleri uygun kontrole sunmak.  

 

Son zamanlarda, kayıt prosedürü basitleştirildi ve ücretler büyük ölçüde azaltıldı. Abone 

olmanız için gereken minimum sermaye 200 ley (yaklaşık 70 euro) ve kayıt ücreti yaklaşık olarak 

aynı. Ancak, bir noterin tercüme ve kimliğinin doğrulanmasıyla ilgili maliyetleri ve davanızda 

bunun gerekli olduğuna karar verirseniz elbette danışmanlık ücretlerini de dikkate almanız 

gerekir. 

 

Çoğu zaman, dosyanız tamamlanırsa, şirketinizin resmi belgeleri birkaç gün sonra hazır olur. 

Daha sonra bir mühür sipariş etmeniz ve bir muhasebecinin hizmetlerini tutmanız, mali 

http://www.onrc.ro/documente/acte_constitutive/MODEL%20AC%20SA%20DUALIST.pdf
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belgeleri sizin adınıza imzalamaları için yetki vermeniz, gerekli defterleri almanız ve 

faaliyetleriniz için gerekli olabilecek çalışma izinlerini ve lisansları almanız gerekir. 

 

Yeni bir şirket kurduktan sonra, daha hızlı büyümenize ve daha sürdürülebilir olmanıza yardımcı 

olmak için tasarlayabileceğiniz sayısız finansman programı ve hibesi vardır. Bunlardan bazıları 

Romanya hükümeti, AB veya hatta bazı şirketler tarafından sunulmaktadır - bazı durumlarda 

başvurunuzu oluşturmak için bu alanda uzmanlaşmış bir danışmanın işe alınması gerekebilir. 

Bazı bankalar, özellikle yeni başlayanlar ve KOBİ'ler (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) için kredi, 

komisyonsuz hesaplar veya diğer menfaatler şeklinde teklifler ve programlar sunmaktadır.  

 

Yararlı kaynaklar: 

• Ticaret, Ticaret ve Girişimcilik Bakanlığı tarafından KOBİ'lere adanmış sayfa – 

http://www.imm.gov.ro/?lang=en; 

• Ulusal Ticaret Sicil Memurluğu – https://www.onrc.ro/index.php/en/; 

• Avrupanız: Finansmana Erişim – https://europa.eu/youreurope/business/finance-

funding/getting-funding/access-finance/index_en.htm; 

• https://www.startupcafe.ro/; 

• https://www.finantare.ro/. 

 

Referanslar: 

1. https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-

raspundere-limitata-debutant-srl-d; 

2. https://www.startupcafe.ro/infiintare-firma-srl-pfa-romania.htm; 

3. http://www.avocat-firme.info/etape-infiintare-firma.html; 

http://www.imm.gov.ro/?lang=en
https://www.onrc.ro/index.php/en/
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_en.htm
https://www.startupcafe.ro/
https://www.finantare.ro/
https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d
https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d
https://www.startupcafe.ro/infiintare-firma-srl-pfa-romania.htm
http://www.avocat-firme.info/etape-infiintare-firma.html
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TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA VE İŞLETME 
 

Türkiye'ye giriş 

Giriş ve çıkış işlemleri sınır kapılarında pasaport veya eşdeğer belgeler kullanılarak yapılabilir. 

Vize, vize muafiyeti, oturma izni veya çalışma izni belgesi almak, Türkiye'ye girip burada 

kalmanızı sağlayacaktır. 

 

Bu izin veya muafiyet süresinin bitiminden itibaren en az 60 (altmış) gün geçerli bir pasaport 

veya eşdeğeri bir belge alamazsanız, Türkiye'ye girmenize izin verilmeyecektir. Türkiye'de 

vizesiz, oturma izni veya çalışma izni olmadan giriş ve konaklama, idari para cezası da dahil 

olmak üzere çeşitli yaptırımlara tabidir. Türkiye'ye giriş ve yasal yollarla kayıt, hak ve hizmetlere 

erişim için ön koşuldur. Savaştan, iç savaştan, terörizmden veya baskıdan kaçmak ve girişten 

sonra makul bir süre içinde ilgili birimlere kaydolmak gibi nedenlerle Türkiye'ye giriş idari para 

cezasına tabi değildir. 

 

Vize işlemleri 

Türkiye'ye seyahat etmek istiyorsanız, ülkeniz için belirtilen e-vizeyi ww.evisa.gov.tr adresinden 

almalı veya yabancı misyonlarımıza şahsen başvurarak ziyaret amacıyla vize almalısınız. E-vize, 

Türkiye'ye turizm ve ticaret dışında herhangi bir amaçla seyahat etmek için geçerli değildir; 

çevrimiçi bir form doldurmayı ve vize ücretini kredi kartı ile ödemeyi içerir. Ülkenin uygunluğu 

hakkında bilgi için bkz. www.evisa.gov.tr veya www.mfa.gov.tr. 

 

Oturma izni 

Vize veya muafiyetin izin verdiği süreden daha uzun kalmayı veya ikamet izni almak için 90 

günden fazla kalmayı planlayan yabancılar için zorunludur. Konaklamanızın amacına bağlı olarak 

farklı ikamet izinleri vardır. Oturma izni türleri şunlardır: kısa süreli oturma izni, aile oturma izni, 

öğrenci oturma izni, insan kaçakçılığı mağdur izni veya insani oturma izni. 

 

Oturma izni türleri hakkında ayrıntılı bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: www.goc.gov.tr, 

www.liveinturkey.gov.tr ve www.yimer.gov.tr, veya Yabancılar İletişim Merkezi'ne erişmek için 

Türkiye'den 157 veya yurtdışından +90 312 157 11 22 numaralı telefonu arayın. 

 

Konaklama 

Bir kişinin sürekli olarak barındırıldığı konuta ev denir. Adres sisteminde kayıtlı bir ikamet 

adresinin bulunması zorunludur. Uluslararası koruma veya geçici koruma altında olan kişilerin 

statülerine göre sadece Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen illerde ikamet 

http://www.goc.gov.tr/
http://www.liveinturkey.gov.tr/
http://www.yimer.gov.tr/
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etmelerine izin verilmektedir. Bu kurala uyulmaması, bir vatandaşın haklarının ve haklarının 

kısıtlanmasına neden olacaktır. Yukarıdaki kurallara uygun olarak, bir kişi Türkiye'de nerede 

oturacağını seçmekte özgürdür. 

 

Çalışma ve çalışma izinleri 

Türkiye'de çalışma hakkı Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmıştır ve herkes buna hak 

kazanır. Bir yabancı olarak Türkiye'de yasal olarak çalışabilmek için çalışma izni almanız 

gerekecektir. Ancak, size mülteci veya yardımcı koruma statüsü verildiyse, bu statüyü aldıktan 

sonra bağımsız veya bağımsız olarak çalışabilirsiniz. 

 

Çalışma izinleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilir. Türkiye'de ya da 

yurt dışında herkes çalışma izni başvurusunda bulunabilir. Her iki başvuru türü de bir işveren 

veya işletme tarafından yapılmalıdır. Varıştan önce, başvurusunu yaşadığı ülkedeki bir yabancı 

ülke büyükelçiliğine sunmalıdır. İşveren ile üzerinde anlaşmaya varılan iş sözleşmesi, Türkiye'nin 

dış misyonuna sunulmalıdır. Bunun ardından, çıkarılan referans numarası, muhtemel çalışan 

adına başvuruda bulunması istenen Türk işverene sunulacaktır. İşveren, başvuruyu çevrimiçi 

sistem üzerinden göndermeyi seçebilir. 

 

Çalışma iznine başvurma hakkı belirli koşullara tabidir: Türkiye'de ikamet ediyorsanız, en az altı 

ay geçerli bir ikamet iznine sahip olmanız gerekir; uluslararası koruma başvurusunda 

bulunuyorsanız, başvurunuzdan sonra altı ay, şartlı mülteci veya geçici koruma sahibi olarak 

başvurmanız durumunda, kimlik kartınızın verilmesini takip eden altı ay boyunca beklemelisiniz.  

 

İş aramak 

Türkiye'de iş aramak için: 

• Bir iş arıyorsanız, etrafınızdaki insanları bilgilendirerek başlamak iyi bir fikirdir; 

• İş ilanlarına çevrimiçi göz atabilir veya insan kaynakları web sitelerine kaydolabilirsiniz; 

• Gazetelerde iş ilanlarını takip edebilirsiniz; 

• İstihdam danışmanlığı sunan şirketlere kayıt olabilirsiniz; 

• Doğrudan organizasyonlara ve işletmelere başvurabilirsiniz; 

• Türkiye İş Kurumu'na kaydolabilirsiniz. (İŞKUR). 

 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlar için istihdam ve mesleki eğitim prosedürleri yürüten bir 

devlet kurumudur. Herhangi bir milletten herhangi biri İŞKUR'a kaydolabilir. Yabancı kimlik 

numaranız varsa, İŞKUR web sitesine kaydolduktan sonra veya ilinizde bulunan İl Çalışma ve 

İstihdam Bürosu aracılığıyla İŞKUR tarafından sunulan hizmetleri kullanabilirsiniz. Türkiye'de 
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geçici koruma sakinleri, en az altı ay süreyle geçici koruma altında ikamet ettikten sonra İŞKUR 

tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılabilirler. İŞKUR programları yeni gelenlerin 

işyerlerinde mesleki veya iş başında eğitim almasına yardımcı olur. Daha fazla bilgi için 444 75 

87 numaralı telefonu veya 170 numaralı hattı arayabilir veya şu adresi ziyaret edebilirsiniz: 

www.iskur.gov.tr.  

 

Türkiye'de iş bulmak için yararlı diğer web siteleri: 

• Kariyer.net: iş arama sitesi; 

• Jobs in Istanbul: ana dili İngilizce olan kişiler için işler; 

• Yenibiris: Başka bir iş arama sitesi; 

• Craig's List Istanbul: İstanbul'da istihdam; 

• Secret CV Turkey; 

• Learn4Good.com; 

• Career Jet Turkey; 

• Marmaris Recruitment; 

• MY Executive: Türkiye'de yönetim ve mesleki pozisyonlar; 

• Turkey Talent: Türkiye genelinde endüstri, meslek ve lokasyonlara göre işler. 

 

Türkiye'de İş Kurmak 

Türkiye, dünya çapında yatırımcıları kendine çeken ve büyüyen bir ekonomi olarak ün yapmıştır. 

Genç ve dinamik nüfusu (30 milyondan fazla genci ile), nitelikli ve rekabetçi işgücü, ulaşım, 

telekomünikasyon ve enerji endüstrileri ve merkezi konumu söz konusu olduğunda altyapı 

geliştirmiştir. Türkiye yaklaşık 12 milyar dolar doğrudan yatırım almaktadır ve 50.000'den fazla 

yabancı tarafından işletilen şirket bulunmaktadır. Türkiye'ye benzer şartlar altında ve Türk 

vatandaşlarına benzer haklarla yatırım yapabilirsiniz. 

 

Türkiye'de mevcut bir şirkete yatırım yapabilir veya kendi işinizi kurabilirsiniz. Ayrıca, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı'na Türkiye'de toplam 500.000 $ sabit sermaye yatırımı yaptığınızı 

kanıtlarsanız, Türk vatandaşlığına başvurma hakkınız olacaktır.

http://www.iskur.gov.tr/
http://www.kariyer.net/
http://www.jobsinistanbul.com/
http://www.yenibiris.com/
http://istanbul.tr.craigslist.com.tr/
http://www.secretcv.com/
http://www.learn4good.com/
http://www.careerjet.com.tr/
http://marmarisrecruitment.com/
http://www.myexecutive.com.tr/
http://www.turkeytalent.com/


 

 

 

112 

 

Bu yayın “AB ekonomilerini güçlendirmek, beşeri sermayeyi güçlendirmek” projesinde (Kısaltma “REUERHC” - 
Eylem no 2018-1-IT01-KA202-006739) - “Erasmus Plus KA2 Stratejik Ortaklıklar” programı”. 
 
Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteği ile finanse edilmiştir. 
Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz. 

 

 

 

“AB Ekonomilerini Güçlendirmek, Beşeri 
Sermayeyi Güçlendirmek” 

 

(KISALTMA “REUERHC”)  

PROJE NO. 2018-1-IT01-KA202-006739 

 

ERASMUS PLUS KA2 MESLEKİ EĞİTİM 

KAPSAMINDA STRATEJİK ORTAKLIKLAR – 

YENİLİK GELİŞTİRME 
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