
ILO - İŞKUR – KOSGEB 

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK
EĞİTİMİ



EĞİTİMİN GENEL 

AMACI

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri

Ülkede girişimcilik kültürünün 

yaygınlaştırılması

Başarılı işletmelerin kurulması genel 

hedefine uygun olarak 



EĞİTİMİN AMACI

Girişimcilerin

 İş kurma ve yürütme konularında bilgi ve  
beceri sahibi olmaları

 Kendi rol ve sorumluluklarının farkına 
varmaları ve

 Kendi iş fikirlerine yönelik  iş planı 
hazırlayabilecek

 Bilgi ve  deneyim kazanmaları amacıyla 
düzenlenir.



KOBİ

Nedir ?



KOBİ

En fazla 250 sigortalı çalışanı olan
 Yıllık cirosu ve varlıklarının toplamı 
40 milyon TL.’yı aşmayan
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme 

demektir. 

Sokak aralarında faaliyet gösteren 
küçük esnaftan,  onlarca kişi istihdam 
eden sanayi kuruluşlarına dek tüm 
işletmeler KOBİ kapsamındadır. 



KOBİ’lerin Türk ekonomisindeki 

ağırlığı nedir?

 Toplam işletme sayısındaki payı % 99.9

 Toplam üretimdeki payı %60

 Toplam istihdamdaki payı % 81

 Toplam yatırım tutarındaki payı % 62

 Toplam ihracattaki payı % 60



KOBİ’lerin ortalama yaşam 

süresi

 Yeni kurulan KOBİ’lerin 

 Yüzde kaçı

 5. yaş gününü 

 Kutlayabilmektedir? 



İş Kurma Hayatta Kalma Oranları

 Dünya’da yeni kurulan işyerlerinin ilk 
5 yıl içinde ayakta kalma oranı % 20 
ile % 40 arasında gerçekleşmektedir. 

 Ülkemizde de TUİK tarafından imalat 
sanayinde 10 kişiden fazla istihdamı 
olan işyerleri bazında yapılan bir 
araştırmanın sonuçlarına göre ilk 5 yıl 
sonunda ayakta kalma oranı % 40 
civarındadır. 



Girişimci Özellikleri

Fırsatları görebilmek
 1800’lerde, bir ayakkabı şirketinin sahibi 

pazar araştırması yapmak üzere Afrika'ya 
aralıklı olarak iki pazarlamacı gönderir. 

Birinci pazarlamacı araştırma sonrası patronu 
arar ve: "Burada bizim için hiçbir fırsat yok, 
çünkü hiç kimse ayakkabı giymiyor."der. 

Birkaç ay sonra giden ikinci pazarlamacı 
patronu aradığında; "Afrika'da inanılmaz 
fırsatlar var. Burada hiç kimsenin ayakkabısı 
yok."der. 



Girişimcilik eğitiminde yanıt 

bulacağınız sorular ? 

 İş fikirleri nelerden doğar ?
 Pazar araştırması nasıl yapılır ?
 Pazarlamanın öğeleri nelerdir ?
 Bir iş nasıl tanıtılır ?
 Üretim planı nasıl hazırlanır ?
 Yönetim planı nasıl hazırlanır ? 
 Finansal işlemler nasıl yönetilir ?
 Başvuru formu (iş planı) nasıl 

doldurulur ve sunulur ?



Eğitimin amaçları

Eğitimin sonunda katılımcıların;

• İş kurmak için gerekli kişisel 
özelliklere sahip ve iş kurmaya hazır 

olup olmadıklarını görmeleri  

• İş fikirlerinin ne olduğunu, nasıl 
üretilip değiştirilebileceğini bilmeleri

• Pazar araştırmasının ve 

• Pazarlama sürecinin başlıca 
öğelerini tanımlayabilip 

açıklayabilmeleri



Eğitimin amaçları

• Üretim planının 

• Yönetim planının ve  

• Finansal  planın başlıca 
öğelerini tanımlayabilip, 

açıklayabilmeleri

• Başvuru formunu 
doldurabilmeleri

• Beklenmektedir.                        



Eğitim Yöntemi

Eğitim yöntemi ile bilgilerin kalıcılığı 
arasındaki ilişki nedir ?

 Okuyarak 

 İşiterek

 Görerek

 İşitip görerek

 Yaparak 

 Yapıp anlatarak                                       



Eğitim yöntemi ile anımsama  

arasındaki ilişki

 Okuduğumuzun;       %  10’nu

 İşittiğimizin;              %  20’sini

 Gördüğümüzün;       %   30’unu

 Görüp işittiğimizin;   %   50’sini

 Yaptığımızın;             %   80’ini

 Yapıp anlattığımızın;   %  90’ını

ANIMSARIZ



Eğitimde kullanılacak yöntemler             

 Örnek olay çalışmaları

 Grup çalışmaları 

 Sunumlar

 Bireysel çalışmalar

 Hazırlanan bireysel çalışmaların 

değerlendirilmesi 



Soru

İnsanlar neden 

kendi işlerini 

kurmak isterler?



İNSANLAR KENDİ İŞLERİNİ KURMAK 

İSTERLER.

Çünkü

 Kendi kendilerinin patronu olmak
isterler.

 Diğer bir değişle;

 Kişiler kendi hedeflerini belirlemek ve hedeflerini
gerçekleştirmek isterler.

 Kendi kararlarını almak isterler.

 Başkalarından emir almadan çalışmak
isterler.



İNSANLAR KENDİ İŞLERİNİ KURMAK 

İSTERLER.

Çünkü;
 İş Fikirlerinin gücüne inanırlar.

 Kendi yeteneklerini kullanmak ve
 geliştirmek isterler

 Hayallerini gerçekleştirmek isterler

 Para kazanmak isterler

 Eğer mevcut işyerlerini sevmiyorlarsa

 Mevcut yetenek, bilgi ve deneyimlerine karşın iş
bulamamış olabilirler.



İNSANLAR KENDİ İŞLERİNİ KURMAK 

İSTERLER.

Çünkü;

Esnek bir çalışma programına
sahip olmak isteyebilirler.

İnsanlar kendi işlerini kurarken
genellikle yukarıdaki gerekçelerin
bir bileşenine sahiptirler.



İş kurma gerekçeleri arasında

 Kendi kendilerinin patronu olma 

isteği ağır basanlar,

 Yapılan araştırmalara göre

 Zorluklara daha fazla dayanırlar, 



İş kurma gerekçesi

Kendi işinizi kurma kararınızın

altında hangi gerekçeler yatarsa

yatsın;

İş kurmanın bir de DİĞER yüzü

olduğunu akıldan çıkartmamak 

gerekir!   



Soru 

 Bir girişimci adayını  

bekleyen risk ve zorluklar 

nelerdir?



Girişimci adayını bekleyen 

güçlükler ve riskler

 Tüm sorumluluğu ve riski üstlenmenin

gerekliliği,

 Kararları kendiniz almak ve sonuçlarına

katlanmanın zorunluluğu,

 Garantili ve sürekli bir gelirin yokluğu,

 Yalnızlık,

 Dayanışmanın olmayışı,



Diğer güçlükler ve zorluklar

 Ülkemizde iş danışmanlığı alınacak kurumların
eksikliği ;

 Hastalanmanız halinde yaşanabilecek geçim sıkıntısı;

 İşin sizin ayıracağınız süreye ve çabaya bağlı olması
(örneğin, eğer şehir dışına çıkmanız halinde, işi kim
yürütecek ?);

 Kesin bir iş çıkış saati olmaması ;

 Ücretli yıllık izin uygulamasının olmaması ;

 Ailenize ve sosyal yaşamınıza yeterli süre
ayıramamak



Girişimcilik nedir?

Girişimcilik; 

risk alarak, 

yenilikleri yakalama, 

fırsatları değerlendirme ve 

tüm bunların hayata 

geçirilme sürecidir.



Girişimci kimdir?

 Girişimci, 

 bir ihtiyacı teşhis ederek, 

 iş fikrine dönüştüren ve

 gerekli riskleri üstlenerek 

 ticari işletme kuran kişi olarak 

tanımlanır. 



Girişimcilerin ülke ekonomisi 
açısından önemi

Girişimcilik, günümüzün en büyük sosyal 

ve ekonomik güçlerinden biri olarak 

görülmektedir. 

 Ülkelerin ekonomik gelişmesi, girişimcilik 

kültürünün gelişmesi ile mümkün 

olmaktadır. 

 Bir toplumda tüm bireylerin girişimci 

olması ne yazık ki mümkün değildir. 



Girişimci  modelleri

Girişimcilerin önünde genellikle iki tür model 
söz konusudur. Bunlar;

 yatırımcı girişimcilik ve

 kendi işini kuran girişimcilik modelleridir.

 Yatırımcı girişimcilik, büyük finansal yatırım 
gerektiren ve bunun sonucunda büyük 
kazançlar hedefleyen yatırımcıların yer 
aldığı modeldir. 

 Kendi işini kuran girişimcilik modelinde 
girişimciler ilk aşamada kendi geçimlerini 
sağlamayı hedeflemektedirler.  



Soru 

Bir girişimcinin başarılı 

olması için neler 

gereklidir?



Başarılı bir girişimci 

Uygun kişisel özelliklere

 Bilgi, beceri ve deneyime  
(işletme, finans, pazarlama 

konularında)

Kaynaklara 

Sahip olan veya sahip olabilecek 
olan kişidir



Girişimcinin Kişisel özellikleri

Meraklı olmak

 Açık fikirli olmak

 Yaşama olumlu bakış

Olaylara nesnel bakabilmek

 Sorun çözücü olmak

 Sorunları fırsat olarak görmek

 Sorunları başkalarının gözüyle de 
görebilmek



Girişimcinin Kişisel özellikleri

 Risk almak(hesaplanmış) diğer bir değişle 

cesaret

 Rekabeti sevmek

Çalışkanlık

 Kararlı olmak

 Kendini geliştirmeye çalışmak

 Yaptığı hatalardan ders alabilmek



Girişimcinin Kişisel özellikleri

 Başka kişilerin yaptığı hatalardan ders 

çıkarabilmek 

 İnsanlarla kolay iletişim kurabilmek 

Meydan okumayı sevmek

Önyargılı düşünmemek

 Kolay vaz geçmemek, sebat etmek

Olaylara geniş açıdan, kuşbakışı 

bakabilmek



Girişimcinin Bilgi, Beceri ve 

Deneyimleri

 Hangi iş alanını seçerse seçsin 

 O ALANDA

 Pazarlama

 Üretim

 Yönetim

 Finans

Konularında bilgi, beceri ve deneyim 
sahibi olmalıdır!!!!!!!



Girişimcinin gereksinim duyacağı 

Kaynaklar

 Zaman

 Yer

 Para

 Hammadde

 Alet, donanım

 Pazar

 Çevre



Girişimcinin iş kurma aşamasında ihtiyaç 

duyacağı Finansmanın Kaynakları

 Özvarlık

 Aileden veya dostlardan alınan 

borç/yardımlar

 Hibeler (örn. Ulusal: KOSGEB destekleri ,

Uluslararası  : AB-Dünya Bankası hibeleri)  

 Ulusal ve Uluslararası Finans 

kuruluşlarından alınan krediler

 Satıcı kredileri



ALIŞTIRMA

 1. İş alanını belirleme çalışması.docx

 2. Girişimcilik becerilerimi nasıl geliştirebilirim faaliyet 

planı.docx

1. İş alanını belirleme çalışması.docx
2. Girişimcilik becerilerimi nasıl geliştirebilirim faaliyet planı.docx


İyi bir iş fikrinin özellikleri

Nelerdir ?



Başarılı bir iş fikrinin özellikleri 

 İnsanların satın almak isteyecekleri bir 
mal veya hizmeti 

 İnsanların karşılaştıkları sorunlara bir 
çözüm sunacak erişilebilir bir ürün veya 
hizmeti

 Girişimcinin bilgi ve deneyim sahibi 
olduğu bir mal veya hizmeti 

sunmayı hedeflemelidir.      



İyi bir iş fikrinin birinci özelliği 
 Ne yazık ki çoğu insan, insanların satın alıp

almayacağını düşünmeden piyasaya sunabilecekleri
belirli bir yetenek veya ürünleri olduğunu düşünerek
iş kurmaktadırlar.

Örneğin; elektrikli otomobil tasarlayan 
bir girişimci 

 Eğer aracın hızı en fazla 30 km / saat ise

 Bu aracın satış olanağının yüksek olmadığını ve 

 Aracın hızını yükseltmeden işini kurmaması  

 Gerektiğini bilebilmelidir.









İyi bir iş fikri aşağıdaki konuları 

kapsamalıdır

 Müşterim kim ve ben bu kişilerin 
hangi ihtiyaçlarını karşılayacağım?

 İşletmem hangi mal veya hizmeti 
sunacak?

 İşletmem mal veya hizmeti nasıl 
pazarlayacak? Doğrudan tüketicilere 
mi? Toptancılara mı? Perakendecilere 
mi?



İyi bir iş fikri aşağıdaki konuları 

kapsamalıdır

 İşletmem kıt kaynaklara bağlı mı 
olacak? 

 Aradığım işgücünü bulabilecek 
miyim? 

 Doğaya saygılı bir işletme mi olacak? 

 Kaynak: Kendi iş fikrini bul – Uluslararası Çalışma 
Örgütü yayını



İyi bir iş fikrinin birinci özelliği

 Pazara inovatif diğer bir değişle yeni bir 

ürün sunulacaksa;

 Bu durumda pazar araştırmalarının 

ürünün pazarda tutunacağını 

desteklemesi gerekir.

 Eğer ürün başka pazarlarda başarıyı 

yakalamışsa bu başarı öyküsünü iyi 

incelemek gerekir.  



İyi bir iş fikrinin ikinci özelliği

AFRİKA’DA ELEKTRİK ENERJİSİ 

SORUNU

Afrika'da elektrik enerjisi 

sorunu.docx

Afrika'da elektrik enerjisi sorunu.docx


İyi bir iş fikrinin ikinci özelliği

 Afrikada elektrik üretimi.docx

 Yer çekimi ışığı -1.jpg

 Yerçekimi ışığı -2.jpg

Afrikada elektrik üretimi.docx
Yer çekimi ışığı -1.jpg
Yerçekimi ışığı -2.jpg


İyi bir iş fikrinin üçüncü özelliği

Ne yazık ki bazı girişimciler ise bir iş fırsatını 
görmekte, ancak ardından bu fırsatı kullanacak 
olanaklara sahip olmadıklarını görmektedirler.

Örneğin; internet üzerinden ürün pazarlama fikrinin 
kazançlı olabileceğini düşünen bir girişimci

 eğer ağ tasarım

 e-ticaret konusunda 

bilgi ve deneyim sahibi değilse bu durumda 
başarı şansının düşük olduğunu görecektir.  



 Yemek sepeti.docx

 yemeksepeti-satis-sonrasi-pay.jpg

Yemek sepeti.docx
yemeksepeti-satis-sonrasi-pay.jpg


İş fikirleri üretmek

 İş fikirlerini değerlendirirken açık fikirli
olunuz.  Başlangıçta ümitsiz görünen fikirler
en çok para kazandıran fikirler haline
gelebilir. 

 İyi bir iş fikri MUTLAKA yenilikçi veya
heyecanlı olmak zorunda değildir. 

 Bir elektronik eşya onarım  işletmesi
kurmak kesinlikle yenilikçi bir girişim
değildir. Ancak talebin olması ve etrafta
başka işletmenin bulunmaması halinde bu iş
fikrinin de uygulanabilirliği vardır.



İş fikirleri oluşturma süreci 

 Geçmiş deneyimler

 Aileden gelen beceriler

 Hobiler

 Çevreyi dikkatle gözlemek 

 Pazardaki mevcut talep- gereksinim

 Yöredeki çeşitli teşvikler - imkanlar

 Diğer iş sahiplerinin gereksinim ve fikirleri

 Gelişmeyi ve gelecekteki talebi öngörmek            



ALIŞTIRMA

 8. Beyin fırtınası tekniğini kullanma.docx

 9. Yapılandırılmış Beyin fırtınası tekniğini kullanma.docx

8. Beyin fırtınası tekniğini kullanma.docx
9. Yapılandırılmış Beyin fırtınası tekniğini kullanma.docx


İş Fikirleri Üretme – Grup 

Çalışması
Aşağıda verilen önermelerin her biri 

için ayrı bir iş fikri bulunuz.  İyi bir iş 

fikri;

 Belirlenmiş bir sorunu çözer.

 İnsanların henüz fark etmediği bir sorunu tespit eder

 Bir ürünü moda(trend) ile ilişkilendirir.

 Ortak bir ürünle bir müşteri grubunu yakalar

 Var olan bir ürün veya hizmeti tamamlayabilir.

 İki veya daha fazla ürün veya hizmeti birleştirir

 Eski bir fikri yeni şekilde sunar.







İş fikri üretme örnek olay

AYDIN İNCİR.doc

AYDIN İNCİR.doc


ALIŞTIRMA

 3. İş fikirlerini tanımlama çalışması.docx

 4. Kurulmuş bir işletmenin iş fikri analizi formu.docx

3. İş fikirlerini tanımlama çalışması.docx
4. Kurulmuş bir işletmenin iş fikri analizi formu.docx


ALIŞTIRMA

 5. Çevremizdeki insanların ihtiyaçları listesi.docx

 6. Var olan ve olmayan iş alanları alıştırması.docx

 7. Çevreyi inceleme çalışması.docx

5. Çevremizdeki insanların ihtiyaçları listesi.docx
6. Var olan ve olmayan iş alanları alıştırması.docx
7. Çevreyi inceleme çalışması.docx


ALIŞTIRMA

 10. Yapılabilir iş fikirleri listesi.docx

 11. Saha çalışması formu.docx

10. Yapılabilir iş fikirleri listesi.docx
11. Saha çalışması formu.docx


GZFT 

ANALİZİ



GZFT Analizi

Güçlü yönler    Zayıf yönler 

Fırsatlar                   Tehditler 



Örnek

Örnek GZFT çalışması.docx

Örnek GZFT çalışması.docx


GZFT Analizi

Güçlü yönler    Zayıf yönler 

İçsel etkenlerdir.  



GZFT Analizi

Fırsatlar               Tehditler  

Dışsal etkenlerdir.  



GZFT  Analizi ne işe yarar? 



GZFT Analizi 

İşletmelerin belirli bir anda 

 konumlarını değerlendirmek 

ve 

Faaliyetlerini planlamak için 

 kullandığı bir yöntemdir.  



GZFT Analizi

Faaliyet planı nedir?

Güçlü yönleri nasıl artırabilirim ve 
fırsatlardan nasıl yararlanabilirim?  

Zayıf yönleri ve tehditleri 

nasıl azaltabilirim ? 

Çalışmasıdır. 



ALIŞTIRMA

 12. GZFT çalışması.docx

 13. Nihai iş fikri özeti.docx

12. GZFT çalışması.docx
13. Nihai iş fikri özeti.docx


MODÜL 2

 SORUMLU GİRİŞİMCİ;

 İşini kurarken kısa vadeli düşünmez

 Aksine gelecek 5 yıl ve ötesini 
düşünerek 

 Adımlarını atar.

 Maceralardan uzak durur.

 Lütfen bu konuda örnekler veriniz.



Sorumlu girişimciliğin bir diğer 

ölçütü

 Doğal kaynakları kirletmeden, verimli 

ve sürdürülebilir şekilde kullanabilmesi

 Çevreyi kirletmemesi, eğer mümkün 

değilse bu konuda yeterli önlemleri 

alarak kirliliği en aza indirmesidir. 

 Kaynak: Kendi iş fikrini bul – Uluslararası Çalışma 

Örgütü yayını



Üretim ve çevre

Çoğu işletme üretim esnasında 

hammaddeye ihtiyaç duyar.

 Bunlar;

 Yenilenebilir (ağaç)

Geri dönüşür malzemeden (hurda plastikten)

 Yenilenemez (çimento)

Geri dönüşmeyen malzeme (ağaç) 



Üretim ve çevre

 Sağlıklı bir çevre işletme için avantajdır

 Doğal çevre turist çeker

 Doğal kaynakların aşırı kullanımı 

kaynakların tükenmesine neden olur

Örneğin ağaçların aşırı kesimi ormanın yok 

olmasına neden olur.

 Toprak erozyonu ve iklim değişikliği takip 

eder.

 Eğer işletme keresteye veya verimli 

toprağa ihtiyaç duyuyorsa olumsuz 

etkilenir.



İşletmelerin çevre için 

yapabilecekleri

 Azalt

 Yeniden

Kullan

• Geri 

Dönüştür

• Atık 

Kaynak: Kendi işini kur – Uluslararası Çalışma 
Örgütü yayını  



ALIŞTIRMA

 22. Çevre koruma önlemleri.docx

22. Çevre koruma önlemleri.docx


İşletme nedir ?
 İŞLETME kısaca mal ve hizmet 

üretiminin gerçekleştirildiği ekonomik 
birimdir.

 Faaliyet konularına göre;

 Mal ve

 Hizmet üreten işletmeler olarak ayrılır. 

 Büyüklüklerine göre;

 Büyük

 Orta ve

 Küçük ölçekli işletmeler olarak ayrılır. 



İşletmenin temel fonksiyonları

 Pazarlama 

 Üretim 

 Finansman 

 Muhasebe 

 İnsan kaynakları 

 Bu FONKSİYONLAR iş planının 
tanıtımı sırasında ayrıntılı olarak 
açıklanacaktır.



İşletme türleri

Şahıs şirketleri

1.Şahıs firması

2.Adi Ortaklıklar

3.Kollektif Ortaklıklar

4.Komandit Ortaklıklar

Sermaye şirketleri

1.Limited şirket

2.Anonim şirket

3.Kooperatifler



Şahıs firması
Avantajları :

 Kuruluş için yazılı bir sözleşme gerekmez

 Sermaye tabanı yoktur

 Firma sahibi tüm varlıkları ile sınırsız bir şekilde

sorumludur

 Ruhsat alınarak işe başlanabilir

 İşletme sahibi gelir vergisine tabidir.

Dezavantajları :

 Şahıs işletmelerinde büyük miktarda sermaye

temin etmek zordur

 Şahıs işletmelerinde, firma sahibinin işletmenin

borçları açısından sınırsız bir sorumluluğu vardır

 İşletmenin ömrü işletme sahibinin ömrü ile

sınırlıdır



Şahıs firması

Şahıs işletmeleri genellikle

küçük işletmelerdir. 

İşletmenin faaliyetleri

genişledikçe diğer firma 

türlerine, örneğin; anonim

şirket statüsüne dönebilirler.



Adi Ortaklıklar

İki ya da daha fazla kişinin ticari faaliyette
bulunmak üzere bir araya gelerek
oluşturdukları ortaklıklardır.

 Hukuki bir kişiliği yoktur.

 Düşük maliyetle kolayca kurulabilir.

 Ortakların sınırsız sorumlulukları vardır. Eğer bir
sözleşme yapılmamışsa Borçlar Kanununa göre
kar ya da zarar ortaklar arasında eşit paylaştırılır. 
Sözleşme yapılmışsa koşullara göre kar ya da 
zarara katılım söz konusudur. 

 Adi ortaklığın dezavantajları şahıs firmalarında
olduğu gibidir. 



Kollektif Ortaklıklar

Bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında

işletmek amacıyla gerçek şahıslar

arasında kurulan ve ortakların

hiçbirinin sorumluluğu şirket

alacaklarına karşı sınırlı olmayan

şirketlerdir.



Kollektif Ortaklıklar
Avantajları

 Tüzel kişiliği de olan bu ortaklık türünde ortaklar şirketin

borçlarından dolayı tüm varlıklarıyla zincirleme sorumludurlar.

 Alacaklılar ortaklığın borçlarından dolayı ortaklardan dilediğine

karşı yasal yollara başvurabilir.

 Bu tür ortaklıklar, birbirini iyi tanıyan kişiler tarafından

kurulmalıdır.

 Gelir vergisi açısından ortaklığın ayrı bir hesabı bulunmamakta, her 

bir ortak ayrı ayrı gelir vergisine tabi olmaktadır.

 Stopaj ve KDV açısından vergi sorumlusu olmaktadırlar.

 Ortakların şirketten aldığı kar payı ticari kazanç sayılır. 

Dezavantajları :

 Ortaklığın ömrü, ortaklar arasındaki anlaşmanın devam etmesine

bağlıdır.

 Fon sağlama olanağı sınırlıdır.



Komandit Ortaklık
Bir ticari işletmeyi işletmek üzere bir
ticaret ünvanı altında kurulan ve
alacaklılara karşı ortakların bir
bölümünün sınırlı, bir bölümünün sınırsız
olarak sorumlu olduğu ortaklıklardır.

 Sorumlulukları sınırlı olamayan ortakların
gerçek kişi olması gerekir. 

 Sınırlı sorumluluk koyulan sermaye kadar
olmaktadır.

 Gerek avantaj ve gerekse dezavantajları
açısından kollektif ortaklığa benzer.



Limited şirket
Avantajları

 Yeni Türk Ticaret Yasasına göre tek kişi tarafından da kurulabilir.

 En çok elli ortakla kurulabilir.

 Ortakların sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlıdır.

 En az sermaye miktarıTL.10.000 dır.

 Ortaklara sermaye payları için hisse senedi verilmez.

 Kanunen yasaklanmamış her türlü faaliyette bulunabilirler.

 Bankacılık ve sigortacılık faaliyetinde bulunamazlar.

 Şirket kurumlar vergisine tabidir.

 Sermaye artırmak ve faaliyet alanını genişletmek için ortakların

oybirliği gerekir.

Dezavantajları :

 Hisse senedi ve tahvil ihraç edemezler. Bu nedenle yeni ortak almak

ve fon yaratmak zordur.



Limited Şirket

• Tek ortaklı limited şirkette

• Bu  ortağın;

• Adı

• Yerleşim yeri

• Vatandaşlığı

• Tescil ve ilan edilecektir.

• Limited şirketlerde 2012 öncesinde en az 
sermaye tutarı TL.5.000.- idi. Yeni yasa ile 
daha önce kurulan şirketler bu tutarı 3 yıl 

içerisinde TL.10.000.-’ya yükseltmek 
zorundadırlar. 



Anonim şirket
 Sermaye belirli paylara bölünmüştür.

 Ortakların sorumluluğu koydukları sermaye ile

sınırlıdır.

 En az sermaye miktarı TL.50.000 olmalıdır. 

 Hisselerin nominal değeri bir kuruştur.

 Kanunen yasak olamayan her türlü amaç için

kurulabilir.

 Bir anonim şirketin kurulması için en az bir ortağın

olması gerekir.

 Ana sözleşmenin yazılı olması ve kurucular tarafından

imzalanması ve noter tasdiki gerekir.



Anonim şirket

 Ortak sayısı 250’yi aşan A.Ş.ler halka açık olarak

kabul edilir.

 Sermaye, bilanço kalemleri değiştiğinde sabit

kalır. Kayıtlı sermaye sistemi getirilmiştir. 

 Şirket kurumlar vergisine tabidir. 

 İştirak kazançları, kooperatiflerin risturn dağıtımı, 

portföy işletmeciliği kazançları vergiden istisnadır. 



Kooperatifler
Tüzel kişiliği bulunan, ortaklarının belirli ekonomik

menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine
ait ihtiyaçlarını, karşılıklı yardım, dayanışma ve
kefalet yoluyla sağlayıp korumak amacıyla
kurulan şirkettir. 

 Gerçek kişiler ile kamu tüzel kişileri, özel idareler, 
belediyeler, köy muhtarlıkları, dernekler tarafından
kurulabilir. 

 Değişir ortaklı ve sermayelidirler. 

 Kooperatifler en az yedi kişi ile kurulur. 

 Kuruluşta ortaklar üstlendikleri sermayenin dörtte
birini ödemek zorundadırlar. Geri kalan kısmı ise iki
yıl içinde ve eşit taksitle ödemelidirler. 



İŞ KURMA SÜREÇLERİ

 Firmaların kayıt işlemleri



İş kurma süreçleri

 Esnaf  ve sanatkar kayıt işlemleri



Esnaf ve sanatkar kimdir?

İster gezici ister sabit mekanda 

bulunsun

Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayici 

Belirleme Koordinasyon Kurulunca 

belirlenen esnaf ve sanatkar  meslek 

kollarına giren

Ekonomik faaliyetini sermayesi ile 

birlikte bedeni çalışmasına dayandıran

Kazancı tacir veya sanayici niteliğini 

kazandırmayacak miktarda olan



Esnaf ve sanatkar kimdir?

Basit usulde gelir vergisine veya 

işletme hesabı esasına göre 

deftere tabi olanlar veya vergiden 

muaf bulunan

Meslek ve sanat sahibi kişilerdir. 



Esnaf ve sanatkar kimdir ?

Özel şartlar;

1) Satın aldıkları malları olduğu gibi veya 

işledikten sonra satanların yıllık alımları 

tutarının  2017 yılı için TL.85.000.- veya yıllık 

satışları tutarının TL.115.000.- yı aşmayanlar 

2) Diğer işlerle uğraşanların yıl içinde elde 

ettikleri brüt satış hasılatlarının TL.90.000 .-

yı aşmayanlar 

3) Her iki gruptaki işleri birlikte yapanlar için, 

2.bentte yer alan gelirin 5 katı ve yıllık satış 

tutarı toplamının TL.85.000 yı aşmayanlar



3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

kapsamına alınan il ve mesleklerde 

faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan 

sicile kayıt sırasında meslek dalı ile ilgili 

ustalık belgesi istenir. 

Esnaf ve sanatkarlar başka bir il sınırında 

işyeri açtıklarında, bulundukları ildeki Esnaf 

ve Sanatkar Siciline ve ilgili odaya kayıt 

olmak zorundadırlar.



Vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar

Kimler vergiden muaftır?



Vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar

 Evde pasta, börek üretip pastanelere satan 

kişiler

 Evde ev tipi dikiş makinesi ile tekstil 

ürünleri dikip mağazalara satan kişiler

(Dikiş makinesi sanayi tipi ise muaf değil) 

 Seyyar kalaycılar, hallaçlar, ayakkabı 

boyacıları vb..

 El dokuma işleri, bakır işlemeciliği,  çini, 

çömlek yapımı, baston yapımı, sedef kakma 

işlemeciliği gibi kaybolmaya yüz tutmuş 

geleneksel el sanat ürünleri yapanlar,



Gelir vergisine tabi olan

 ticaret ve sanat erbabı 

 kazancın tespit yöntemi bakımından 

 ikiye ayrılmaktadır.

1) Basit usulde gelir vergisine tabi 

olanlar

2) Gerçek usulde gelir vergisine tabi 

olanlar 



Basit usulde vergilendirme

Vergiden muaf olmayan küçük 

esnaf ve sanatkar için getirilmiş 

özel bir vergileme biçimidir. 

 Gerçek gelir üzerinden vergi 

ödenmesi esastır. 



Basit usulde vergilendirmenin sağladığı 

kolaylıklar

Defter tutulmaz

 Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar 
beyanname verilmez

 Geçici vergi ödenmez

 Bu mükelleflerin mal teslim ve hizmetleri 
KDV’den istisnadır. 

Ticari kazancın tespitinde amortismana 
tabi varlıkların alış ve satışları dikkate 
alınmaz. 

Alınan ve verilen belgelerin kayıtları vergi 
yükümlüsünün bağlı oldukları meslek  
odalarındaki bürolarda tutulmaktadır. 



Kimler basit usulde 

vergilendirilmektedir ?

Genel şartlar;

1) Kendi işinde bizzat çalışmak veya 

bulunmak

2) İşyeri kirasının veya mülkiyetinin iş 

sahibine ait olması halinde yıllık emsal 

kira bedelinin 2017 yılı için TL.4.300.-

yı aşmaması                                 

( Büyükşehirlerde TL.6.500.-)  

3) Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri 

nedeniyle gerçek usulde gelir vergisine 

tabi olmamak



Kimler basit usulde 

vergilendirilmektedir ? 
Özel şartlar;

1) Satın aldıkları malları olduğu gibi veya 
işledikten sonra satanların yıllık alımları 
tutarının  2017 yılı için TL.90.000.- veya 
yıllık satışları tutarının TL.130.000.- yı
aşmaması 

2) Diğer işlerle uğraşanların yıl içinde elde 
ettikleri brüt satış hasılatlarının 
TL.43.000.-yı aşmaması 

3) Her iki gruptaki işleri birlikte yapanlar için, 
yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 
TL.90.000.- yı aşmaması



Kimler basit usulden 

yararlanamaz ? 

1) Kollektif şirket ortakları 

2) Sarraflar ile kıymetli maden ve 
mücevherat alım satımı ile uğraşanlar

3) Gelir vergisi kanunu 94. maddesinde 
sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve 
onarma işini  taahhüt edenler

4) Sigorta prodüktörleri  

5) Her türlü ilan ve reklam işiyle uğraşanlar

6) Taşınmaz ve gemi alım satımı ile 
uğraşanlar



Kimler basit usulden 

yararlanamaz ? 
 Aracılık işi yapanlar

 Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum 
ve çakıl üretim işletmeleri,  tuğla ve  kiremit 
üreticileri 

 Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar

 Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan iş grupları 

 Zirai mahsul ( canlı hayvan dahil) satın alarak 
bu ürünleri kısmen veya tamamen tüketici 
dışında kalanlara satan tüccarlar 

 Her türlü TV, video, radyo, müzik seti, 
bilgisayar,  soğutucu, çamaşır ve bulaşık 
makinesi vb.  Alım satımı ve üretimi ile 
uğraşanlar (ikinci el dahil) 



Kimler basit usulden 
yararlanamaz ? 

95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

büyükşehir belediyesi olan illerin

mücavir alan sınırları dahil olmak üzere 

büyükşehir belediye sınırları içinde aşağıda 

belirtilen faaliyetleri yapan mükellefler, 

gerçek usulde vergilendirilme kapsamına 

alınmıştır. 



Kimler basit usulden 
yararlanamaz ? 

a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar 

b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar 

c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar

d) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım 

işleriyle uğraşanlar

e) Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler 

f) Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler 

Bu mükellefler, basit usulden yararlanmaya ilişkin genel 

ve özel genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıklarına 

bakılmaksızın gerçek usulde vergilendirileceklerdir. 



Basit usule tabi olma

 şartlarından herhangi birini 

 takvim yılı içinde kaybedenler

 ertesi takvim yılı başından itibaren

 gerçek usulde vergilendirilir. 

Ortaklıklarda,  ortakların birinin gerçek 

usule tabi olması diğer ortakları da gerçek 

usule tabi hale getirir. 



 Herhangi bir şekilde gerçek 

usulde vergilendirilecek olanlar ve 

gerçek usulde  vergilendirilen 

mükellefler,  basit usule tabi 

olmanın şartlarını arka arkaya 2 

hesap dönemi boyunca taşımaları 

ve yazılı talepte bulunmaları 

halinde yeniden basit usule 

dönebileceklerdir.



Kazancın tespiti sırasında

mal ticareti ile uğraşanlarca, 

 hesap dönemi sonundaki mal mevcudunun  

değeri   HASILATA , 

 hesap dönemi başındaki mal mevcudunun 

değeri GİDERLERE 

 EKLENİR.



2017 yılı gelirlerine 

uygulanacak vergi tarifesi

 13.000 TL’ye kadar                           % 15

 31.000 TL’nin  13.000 TL.si için 

 1.950 TL, fazlası                                % 20

 71.000 TL’nin  31.000 TL’si için

 5.550 TL, fazlası                                % 27

 71.000 TL’den fazlasının 

 71.000 TL’si için 16.350 TL, fazlası   % 35 



Verginin ödenme zamanı

Şubat ayı içerisinde verilecek beyannameler 

üzerinden hesaplanan gelir vergisi

 Şubat ve Haziran aylarında 

 iki eşit taksitte ödenecektir. 

 Eğer ticari faaliyet dışında başka bir geliri 

varsa örneğin kira geliri,

 bu durumda beyannamesini Mart ayında 

verecek

 hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz 

Aylarında iki eşit taksitte ödenecektir.  



Vergi dairesine bildirim 

yükümlülüğü

 İşe başlama 

 Adres değişikliği, iş değişikliği

 İşi bırakma



İşe başlama bildirimine eklenecek 

belgeler

Onaylı nüfus cüzdanı örneği 

 İkametgah belgesi 

 İşyeri mülkiyetinin yükümlüye ait olması 

halinde emsal kira bedelinin tespiti 

amacıyla emlak vergisine esas olan vergi 

değerini gösteren belediyeden  onaylı 

belge

 İşyeri kira ise kira sözleşmesinin bir 

örneği 



Belge düzeni 

Yükümlüler,

 Gelirleri ile ilgili olarak  

 fatura 

 perakende satış vesikası 

 Mevzuatta sayılan diğer belgeleri 

 Düzenlemek ve kullanmak zorundadırlar. 

 Bu belgeler yalnızca;

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu 

( TESK) tarafından bastırılmaktadır.  

Yükümlüler bu belgeleri bağlı oldukları oda 
veya birlikten alacaklardır. 



Vergi yükümlüleri

Belge vermedikleri günlük hasılatları 
için 

 gün sonunda tek bir fatura 
düzenleyebilirler. 

 alıcıya ilişkin bilgiler kısmına 

 “…..  Tarihli toplam hasılat” 
yazabilirler. 

Ancak müşterilerinin istemeleri 
halinde fatura veya perakende satış 
vesikası vermek zorundadırlar.  
(dolmuş işletenler hariç) 



Basit usulde vergilendirilen 

yükümlüler

Taşıt ve diğer sabit kıymetlerini satmaları 

halinde  fatura düzenleme yükümlülükleri 

bulunmamaktadır. 

Taşıt araçları  satışının noter satış 

sözleşmesi ile

 Diğer sabit kıymet satışlarının ise  satın 

alan yükümlülerce düzenlenecek gider  

pusulası ile 

İspatlanması mümkündür. 



Belge düzenlememe veya 

almama cezası

Bir takvim yılı içinde 2 kez belge 

almadığı veya vermediği tespit edilen 

mükellefler

safi kazançları % 50 artırılarak 

vergilendirileceklerdir. 



Kayıt tutma yeri

Öncelikle mesleki yönden bağlı olunan 

odalar bünyesinde kurulacak bürolarda 

tutulacaktır. 

 Mesleki yönden bağlı oldukları oda 

bünyesinde büro kurulmamış ise 

 Kayıtlar diğer meslek odalarında kurulmuş 

bürolarda tutulacaktır. 

 İsteyen vergi yükümlüsü kayıtlarını 

kendileri tutabilecektir. 



Belgeler nereye teslim 

edilecektir ?

Vergi yükümlüleri 

 birer aylık mal alış ve giderleri ile 

gelirlerini gösteren belgeleri

 izleyen ayın 10’na kadar kayıtların 

tutulduğu bürolara vereceklerdir.  



Belgelerin saklanma ve vergi dairesine ibraz 

sorumluluğu

Cari yıl içerisinde kayıtların tutulduğu 
bürolara aittir. 

Kayıtların tutulması ve vergilendirmeyle ilgili 
tüm ödevler bürolarca yerine getirilecektir. 

Yıllık beyannamenin verilmesinden sonra o 
yıla ilişkin belgeler saklanmak üzere  vergi 
yükümlüsüne teslim edilir. 

Belgeler, bulundukları yılı takip eden takvim 
yılı başından  başlayarak 5 yıl süre ile 
saklanmalıdır.  



Yıllık beyanname verme

İzleyen yılın Şubat ayı içerisinde büro 

personeli veya vergi yükümlüsü 

tarafından vergi dairesine verilecek 

veya gönderilecektir. 



Basit usule tabi yükümlülerin  

yanında çalışanların durumu

Yükümlünün kendi işyerlerinde 
bilfiil çalışmaları  veya bulunmaları 
şarttır. 

 İşlerinde yardımcı işçi veya çırak 
çalıştırmaları  bu şartı bozmaz. 

 Bu çalışanların vergi karnesi 
almalarını ve karnelerinde yazılı 
vergilerini ödemelerini sağlama 
yükümlülüğü vardır. 



İŞLETMENİN HUKUKİ
SORUMLULUKLARI

BULUŞ (İCAT)

Yaratıcı Yenilik 

(İNNOVASYON)

PATENT

MARKA





İCAT  VE  İNOVASYON

• Singer dikiş makinasını bilinenin aksine 
Isaac SINGER değil “Boston’lu bir mucit 
olan Elias HOWE” icat etmiştir. 

• Ancak icadını inovasyona dönüştüremeyen 
HOWE hem icat ettiği makineye isim 
verme hem de bundan milyarlarca dolar 
kazanma hakkını kaybetmiştir.  

• SINGER ise bu inovasyonu HOWE’ın dikiş 
makinesi için aldığı patentten yararlanarak 
yapmıştır.

Kaynak: Müftüoğlu T.(2007) Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler. 6.Baskı.Ankara Turhan Kitabevi Syf:231. 



Patent nedir ?

 Patent: Buluş sahibinin, icat ile ilgili 

ürünü belirli bir süre üretme, 

kullanma veya satma hakkıdır. Bu 

hakkı gösteren belgeye de patent 

denir. Türk Patentlerinin maksimum 

korunma süresi 20 yıldır. Patent almak 

üzere başvurulması gereken kurum 

Türk Patent Enstitüsüdür (TPE).



http://www.turkpatent.gov.tr/portal/default.jsp
http://www.turkpatent.gov.tr/portal/default.jsp


Marka nedir?

 Marka:Bir işletmenin mal veya 

hizmetlerinin diğerlerinden ayırt 

edilebilmesini sağlayan ve baskı yoluyla 

yayınlanabilen her türlü işarettir. 

 Kişi adları dahil sözcükler, şekiller, 

harfler, sayılar, renk kombinasyonları 

veya bütün bu işaretlerin 

kombinasyonları marka olabilecek 

işaretlerdir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9Fletme


Marka nasıl kayıt altına alınır?

 Şirketlerin kuruluşları esnasında Ticaret Siciline 

Tescil edilmeleri Marka Tescili değildir. Aynı 

unvanda yüzlerce şirket çok küçük takı 

değişiklikleriyle kurulabilir. 

 Marka Tescili sadece Türk Patent Enstitüsü’ne 

yapılan müracaattan sonra sağlanabilir.  



Örnek

 Ali Yılmaz adı marka olarak tescil 

ettirildiği durumda aynı adı taşıyan 

herkes bu markayı kullanabilir.



Hangi sözler marka olarak 

tescil edilemez?
 Daha önce alınan markalarla birebir veya ayırt edilemeyecek 

kadar benzer sözler

 Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan, veya belirli 

meslek, sanat veya ticaret grubuna ait olanları ayırt etmeye 

yarayan işaret ve adları tek başına veya esas unsur olarak 

içeren işaretler

 Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri,  coğrafi 

kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler, sözler  

ÖRNEK Çukurova  sözcüğü pamuk için kullanılamazken 

dolmakalem için kullanılabilir. “Ayvalık” zeytinyağı için 

kullanılamazken başka ürünler için kullanılabilir. “En iyi yerli” 

“şahane lezzet” gibi sözler kullanılamaz.



Hangi sözler marka olarak tescil 

edilemez?

 Kamuyu ilgilendiren, tarihi kültürel 

değerler bakımından halka mal olmuş, 

ilgili kurumların tescil izni vermediği 

diğer amblemler, işaretler

 Dini değer ve sembolleri içeren 

işaretler

 Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı 

işaretler



Marka ne kadar sürede alınabilir?

 T.P.E başvurusunun hazırlanması  1 gün

 İnceleme dönemi                         4 – 6 ay 

 Bülten süresi                                 3 ay

 Belgenin alınma süreci                10 -12 ay



Marka kullanımının yaygınlığı

 T.P.E ‘den  halen 300.000 firma bir veya 

birden fazla marka tescili yaptırmıştır.

 TOBB verilerine göre Türkiye’de firma 

sayısı yaklaşık 1.200.000 olduğuna göre;

 Bu durumda 900.000 firma tescilsiz 

marka kullanmaktadır.  



Markanın geçerlilik süresi
 Başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır 

 10 yılın sonunda yenileme harcı yatırılarak

 10’ar yıllık periyotlarla dilenildiği kadar 
uzatılabilir. 

 9,5 – 10 yıl arası normal yenileme

 10 – 10,5 yıl arası cezalı yenileme 
dönemidir. 

 Bu süre sonunda yenileme yapılmamışsa

 MARKA düşer ve hiçbir hak talep 
edilemez.



2017 Marka tescil ücretleri

 Tek sınıflı marka başvuru ücreti   TL.215.-

 Marka başvuru ek sınıf ücreti      TL.215.-

 Marka tescil belgesi düzenleme ücreti  

TL.560.-

 E-imza gideri TL.130.-

 Marka vekilleri hizmet bedeli hizmetin 

niteliğine göre yaklaşık TL.100.- den 

başlayan tarife

 Bu durumda tek sınıflı marka tescil gideri 

yaklaşık  TL.1.000.- dır. 



Markada sınıflar

NICE kodları olarak adlandırılmaktadır.

Türk Patent Ofisinin internet sitesinde 

yer almaktadır.

45 adet sınıf bulunmaktadır.

Örnek



 1.SINIF

 Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, 
tarım, bahçecilik

 ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. 

 İşlenmemiş suni reçineler  ve işlenmemiş 
plastikler.

 Gübreler ve topraklar.

 Yangın söndürücü maddeler.

 Ev ve kırtasiye amaçlı olmayan 
yapıştırıcılar



Markanın iptali

 Markanın tescil tarihinden itibaren 5 

yıl süreyle kullanılmaması 

durumunda marka iptal edilir.



Markanın ihlali durumu

Marka sahibinin izni olmadan ayırt 
edilemeyecek kadar benzer logo ve 

isim kullanılması durumunda bu 
ürünleri satmak suç sayılmaktadır. 

Marka sahibinin lisansının sınırlarını 
izinsiz genişleterek kullanmak veya 

başkasına devretmek de suç 
sayılmaktadır.  



Markanın ihlali durumu

Marka sahibi firmalar markalarına 

tecavüz durumunda mahkemeye 

gidebilirler.

Tecavüzü tespit davası açabilirler.

Ayrıca tecavüzün durdurulması için 

de dava açabilirler. 



Markanın ihlali durumu

Taklit ürünlere el konulduğunda bu 

ürünlerin mülkiyetinin kendilerine 

verilmesini isteyebilirler. 

Taklitçilerin maddi ve manevi 

cezalandırılmasını ister ve tazminat talep 

edebilirler. 

Mahkeme kararlarının halka 

duyurulmasını da isteyebilirler.   



Marka ihlali durumunda 

yaptırımlar

556 sayılı kanunda 28 Ocak 2009 tarihinde 
yapılan değişiklik gereği; 

Taklitçilere verilecek cezalar artırıldı. 

1) Bir yıldan üç yıla kadar hapis

2) 20.000 güne kadar adli para cezası 

(Sanığın sosyal ve ekonomik durumuna göre

20 TL – 100 TL / gün hesabıyla 

TL.400.000.- den başlayıp TL.2.000.000.- a kadar )



ÖRNEK

 Marka tescili öyküsü.docx

Marka tescili öyküsü.docx


Modül 3

İş planı 

kavramının 

tanıtımı



İş planı;

 İş fikrinden yola çıkarak,

 piyasa ve talep yapısının,

 ürünün veya hizmetin üretim ve 

 satış süreçlerinin,

 gerekli makine ve donanımın, 

 hammadde ve işgücünün,

 gereken başlangıç finansmanının,

 potansiyel kazanç düzeyinin,

 belirlenmesi için yapılan çalışmadır.



İyi bir iş fikrinin özellikleri

İyi bir iş fikrinin birinci özelliği ne 

idi?

Bunu nasıl anlarız?



İş fikrinin geçerliliğini sınamak

Bir iş fikrinin pazar gücünü 
ölçmek için hangi 

araştırmalara ihtiyaç 
vardır?



Pazar araştırması

Pazar Araştırmasının 

belli başlı hedefleri 

nelerdir?



Pazar araştırması ne sağlar? 

Girişimcilerin; 

 Girişim için yüksek tutarlar 
harcamadan önce iş fikirlerinin 
uygulanabilir olup olmadığını 
görmelerini,

 Doğru müşterileri hedeflemelerini,



Pazar araştırmasının hedefi 
 Rekabet koşullarının incelenmesini;

 Diğer bir değişle;

 Rakiplerinizin güçlü ve zayıf yönlerinin
resminin çıkarılması

 Sizinkilerle kıyaslanması

 Müşterilerinizin rakipler yerine sizden
ürün satın almalarını teşvik edecek

 Pazarlama stratejilerinin 
belirlenmesini, 



Pazar araştırması ne sağlar? 

Girişimcilerin; 

 Müşteri gereksinimlerini, isteklerini ve 
taleplerini önceden tahmin etmelerini 
ve

 İş fırsatlarını belirlemelerini 

Sağlar



Pazar Araştırma

Pazarın özellikleri;

1.İhtiyaç ve isteğin olması

2.Satın alma gücünün var olması

3.Ürün veya hizmet için talebin 

sürekli olması  



Pazar Araştırma

Pazar araştırmasının 

aşamaları nelerdir?



Genel hedefler ve amaçları belirlemek



Yöntem ve teknikleri belirlemek



Bilgi toplamak



Bilgiyi incelemek, ayrıştırmak,değerlendirmek ve 
yorumlamak



Varsayım ve sonuçlar 



Kararlar

Sonuç  :  PAZARLAMA   PLANI

Pazar araştırmasının aşamaları



Örnek; Ayşe Hanım, mahallesinde çocuk 

elbiseleri satan bir mağaza olmadığını görerek iş 

kurma fırsatı  olup olmadığını araştırmak istiyor. 

 Araştırmanın  Genel Hedefi;

 Mahallede bir çocuk giysi mağazasına 

gereksinim olup olmadığını araştırmak

 Araştırmanın  Amacı;

 Aileler çocuk giysi gereksinimlerini nereden 

karşılıyorlar?

 Hangi üreticilerin malını satın alıyorlar?

 Hangi tür ve kalitede elbise satın alıyorlar?

 Alamadıkları ancak almak istedikleri ürünler var 

mıdır?  

Genel hedef ve amaçları belirlemek



Pazar Araştırma- REKABET

Bir ürün veya hizmetin potansiyelini 
değerlendirmede temel ölçüt mevcut 
ve potansiyel rakiplerinizi incelemektir. 

Bunu yaparken girişimci şunları dikkate 
almalıdır: 

1.Rakipler kimlerdir ?

2.Onların sundukları ile sizin sunacağınız 
ürünler nasıl kıyaslanabilir?



Pazar Araştırma- REKABET

3. Tanıtım stratejileri ve planları

4. Rakiplerinizin fiyat politikaları

5.Rakiplerinizin/rakiplerinize ürün 
özellikleri/ürün üstünlüğünüz



Pazar Araştırması 

yöntemleri
 İki yöntem vardır

1) Dolaylı araştırma 

Örneğin; internetten, Ticaret ve Sanayi Odası 

dergilerinden, ulusal ve yerel basından, ekonomi 
dergilerinden,  TUİK raporları, danışmanlık 

firmalarının raporları

2) Doğrudan araştırma (anket) 

Bir işletmenin gereksinimlerine göre özel düzenlenmiş 
bir araştırmadır. Hedef kitleyi temsil eden az sayıda 

kişinin seçilmesini, bu kişilerden doğrudan bilgi 

alınmasını içerir. Örnek grubun büyüklüğü, hedef 

kitlenin büyüklüğü ve bu işe ayrılan bütçeye 

bağlıdır.                                                                 



Bilgi toplama
Müşterilerin araştırılması

Dünyada tüm insanların satın almak 
isteyecekleri bir ürün veya hizmet 
bulunmamaktadır. Bu nedenle her 
işletme potansiyel müşterilerinin kimler 
olabileceğine karar vermeli, Pazar 
araştırması faaliyetlerini bu kişilere 
yöneltmelidir.  

SORU ;

Potansiyel müşteriler hangi şekilde 
birbirlerinden ayrışır?



Bilgiyi incelemek, 
değerlendirmek ve yorumlamak

 Örnek; Ayşe Hanım mahallesinde yaptığı anket 
çalışması sonucunda orta kalitede uygun fiyatlı 
çocuk elbisesi satan bir mağaza bulunmadığını, bu 
alanda bir boşluk olduğunu görmüştür. 

Raporlamak 
 Örnek;  Her hanede ortalama 2  çocuğun 

bulunduğu  1.000 hanelik bir mahallede ankete 
katılan kişilerin %60’ı,  mahallelerinde açılacak bir 
çocuk elbisesi mağazasından TL.10 – TL.25 fiyat 
aralığında yılda en az 3 ürün alacaklarını 
belirtmişler

Ancak Ayşe Hanım bir işletme açmaya karar 
vermeden önce yaklaşık yıllık cirosunu 
hesaplayabilir mi? 



Anket tasarlama 

Anket hazırlama bilgi 

notu.docx

Anket hazırlama bilgi notu.docx


Alıştırma

Siz okulların ve dershanelerin 
bulunduğu semtte bir 
kafeterya açmayı 
düşünüyorsunuz.

Bu iş fikrinizi sınamak için bir 
anket tasarlayınız 



Alıştırma için 

hazırlanan örnek anket

Anket hazırlama alıştırma çözümü.docx

Anket hazırlama alıştırma çözümü.docx


ALIŞTIRMA

 14. Pazar araştırması.docx

14. Pazar araştırması.docx


Soru

Pazarlama nedir?



Pazarlama 

 ürünün tüketiciler için

uygun fiyat,

uygun dağıtım ve 

uygun tanıtım çabaları 
ile sunulması 

eylemlerinin tümüdür.



Pazarlama Planı

 Ürün

 Fiyat

 Yer

 Tanıtım

PAZARLAMA KARMASI (ÜFYT)



Pazarlama Planı

 Ürün ( özellikleri, kalitesi, ürün yelpazesi, 
servis olanakları …)

 Fiyat ( ucuz mu, pahalı mı, fiyat aralığı, 
fiyat istikrarı, satış koşulları …) 

 Yer ( ulaşılabilirliği, kapsadığı alan, ürünün 
teslimatı ) 

 Tanıtım ( tanınırlığı, imajı, reklam, müşteri 
hizmetleri) 



ÜRÜN
 Tüketiciler ürün veya hizmetleri

 Temel ihtiyaçlarını ve

Özel ihtiyaçlarını karşılamak için

 Satın alırlar.

 Temel ihtiyaçları karşılamak tek başına 

yeterli değildir.

 Tüketicilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak 

işletmenizi daha rekabetçi ve kalıcı 

yapabilir.

Kaynak: Kendi işini kur – Uluslararası Çalışma Örgütü 

yayını



ALIŞTIRMA

 15. Pazarlama karması - ürün.docx

 16. Pazarlama karması - ürün özellikleri.docx

15. Pazarlama karması - ürün.docx
16. Pazarlama karması - ürün özellikleri.docx


Pazarlama Planı

SATIŞ

Başarılı satışın bileşenleri nelerdir?



Pazarlama Planı-Satış

 Ürün bilgisi

 Satış tekniklerini bilme

 Uygun davranış ve iletişim becerileri



Ürün bilgisi

 Ürünün özellikleri ve yararı

 Geçmişi

 Pazar durumu

Pazarlama Planı-Satış



Ürün Hayat Eğrisi

Tanıtma:     Ürünün pazara girişinde satışlar 
oldukça düşüktür ve çok yavaş 
ilerlemektedir. Maliyetler yüksek, gelirler 
düşüktür. Fiyatlar genellikle yüksektir.

Gelişme: Ürüne olan talebin arttığı 
dönemdir. Satış gelirleri hızlı bir artış gösterir 
ve önemli ölçüde kâr sağlanır. Kârlılık 
nedeni ile pazara yeni şirketler girer ve

rekabet başlamış olur.



Ürün Hayat Eğrisi

Olgunluk: Satışlardaki artış oranı düşmeye 

başlar, talep, zamanla ikame edici talep 

halini alır. Satış ve kâr en yüksek düzeye ulaşıp, 

azalmaya başlar. Bu dönemde pazara çok 

rakip girmiştir, satışların yüksek olmasına 

rağmen  maliyetlerin artması nedeniyle kâr 

düşer.

Gerileme: Bu son dönemde satışlardaki düşme 

hızlanır, olgunluk döneminde başlayan 

kârdaki düşüşler daha da artar. Ürün, Kârlılığını 

yitirmeye başlar ve eski ürünün yerini yeni 

ürünler alır.



Satış teknikleri
 Müşterilerin gereksinimlerini belirleyiniz

 Ürününüzü tanıyınız

 Ürünün özellikleri ile sağladığı yararları 
eşleştiriniz

 Teklifinizi yapınız

 İtirazlarla başa çıkınız

 Satışı sonuçlandırınız

 Süreci izleyiniz

Pazarlama Planı-Satış



İyi bir satıcı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır

 Coşkulu 

 Kendini müşterinin yerine koyabilme

 Satış becerileri

 Yardımsever

 Sorun çözücü

 Dürüst

 Olaylara olumlu yaklaşan

 İnsanlarla kolay ilişki kurabilen      

Uygun davranış ve iletişim 

becerileri



Pazarlama Planı-Fiyatlama

Fiyatlandırma 

Yöntemleriniz neler 

olabilir?



Maliyete göre fiyatlama

Toplam birim maliyete belirli bir kar eklenir. 

Örnek : 1000 adet gömleğin üretim ve 

pazarlama maliyeti TL.10.000 olsun. 

Bu durumda bir gömleğin maliyeti TL.10 dır.

Eğer üretici %20 karla ürününü satmak isterse 

Satış fiyatı 

TL.10 + %20 (TL.2) = TL.12.- olacaktır. 

Bu yöntemin eksiklikleri vardır.  

Tek başına uygulama şansı düşüktür.



Talebe göre fiyatlama

Bu yöntemde talebin yoğunluğu 
dikkate alınır. 

Talep yüksek olduğunda yüksek fiyat,

Talep düşük olduğunda düşük fiyat 
uygulanır.

Bu durumda maliyetler aynı olsa bile 
fiyatın belirleyicisi taleptir. 



Rekabete dayalı fiyatlama

Bu yöntem tek başına uygulandığında 

maliyetler ve Pazar talebi göz ardı edilir. 

Rakiplerin fiyatları esas alınır. 

Bu yöntem ürünler benzer olduğunda ve 
satın alma kararında fiyatın tek önemli 

faktör olması durumunda etkindir. 



Rekabete dayalı fiyatlama

 Fiyatınızı belirlerlerken müşterilerinizin benzer 
ürünlere ödediği fiyatı

 Eğer ürününüz müşterilerin özel ihtiyaçlarını 
karşılıyorsa ve 

 Bu ihtiyaç rakipler tarafından karşılanmıyorsa 
size ödeyebilecekleri ek tutarı da kapsamalıdır. 

 Rakiplerin fiyatının çok altında bir fiyat 
tüketicilerde ürün kalitesi konusunda kuşku 
uyandırabilir!!!!

Kaynak: Kendi işini kur – Uluslararası Çalışma 
Örgütü yayını



Pazarlama Planı-Fiyatlama

 Yeni Ürün Fiyatlama Stratejileri

Pazarın Kaymağını Alma: Ürün olabildiğince yüksek 

fiyat ile pazara sunulur. Ürün öncelikle satın 

almaya eğilimli kişilere yöneliktir ve Pazar 

genişledikçe başlangıçta yüksek olan fiyat 

düşürülmeye başlanır.

Pazara Nüfuz Etme: Pazara nüfuz etme ya da pazarı 

ele geçirmede, fiyat nispeten düşük tutulur. 

Pazarda hızlı biçimde, geniş bir Pazar payı almak 

amaçlanmıştır. Rakiplerin pazara girişleri 

önlenmeye çalışılır.



Pazarlama Planı-Fiyatlama
 Psikolojik Fiyatlandırma Stratejileri

Küsüratlı (Kalanlı) Fiyatlama: Fiyatın yuvarlak 

rakamının çok az altında belirlenmesi ile,alıcılarda 

fiyatın düşük olduğu kanısı yaratılmaya çalışılır. 

Örneğin, 500..-TL yerine 499..-TL belirlenmesi gibi.

Prestij Fiyatlama: Fiyat, kaliteyi gösterecek biçimde 

yüksek belirlenir.

Alışılmış Fiyat: Fiyat uzun süre değiştirilmez ve 

tüketiciler fiyata alışırlar.

 İndirimler

Ticari indirimler aracılara verilen indirimlerdir. Miktar 

indirimi, belirli bir miktar ürün/hizmet

alanlara yapılan indirimdir. Peşin ödemelerde 

yapılan indirim ise peşin ödeme indirimidir.



 Satış fiyatınız maliyet hesabınızla çok yakından 

ilişkilidir. 

 Satış fiyatınız tüm maliyetleri karşılamalıdır. Aksi 

durumda işletmeniz zarar eder. 

 Ancak fiyatlamada maliyetler tek etken değildir.

 Diğer etkenler,

 Hedef müşterilerinizin ödemeye hazır olduğu tutar 

(talep)

 Rakiplerin fiyatı

 Sizin karlılık politikanız, iş stratejiniz 

 FİYATLAMA TÜM BU UNSURLAR  DİKKATE 

ALINARAK YAPILIR. 

Pazarlama Planı-Fiyatlama



Fiyatlama alıştırması

 17. Pazarlama karması - fiyat.docx

17. Pazarlama karması - fiyat.docx


İşyeri seçimi

 Bu konu önemlidir.

 Tüketicilere yönelik açılacak bir gıda veya 

giyim perakende satış işletmesinin

 İşlek bir yol üzerinde bulunması

 AVANTAJLI BİR DURUMDUR.

 Bu her işletme için böyle midir?



Pazarlama Planı-Dağıtım 
Kanalı

Üretici – Tüketici :

Bu tür dağıtım kanalı en kısa ve aracı 

içermeyen, “doğrudan pazarlama” kanalıdır. 

Sebze, meyve, tereyağı vb. pazarda satılan 

bazı tarım ürünlerinde genellikle 

kullanılmasına rağmen, az sayıda da olsa bazı 

tüketim ürünlerinde de kullanılır.



Pazarlama Planı-Dağıtım Kanalı

Üretici – Perakendeci – Tüketici : Bu kanal 

türünde, aracı devreye girdiğinden,“dolaylı 

dağıtım” olarak da adlandırılır. Perakendeci 

fazla miktarda satın aldığından, 

üretici,ürünlerini doğrudan perakendeciye 

satar. 

Otomobil, mobilya gibi ürünlerde bu tür kanal 

seçilir.

Çabuk bozulabilecek ürünlerden olan meyve ve sebze 
büyük mağazacılığın gelişmesi sonucu,doğrudan büyük 

perakendecilere satılmaktadır.



Pazarlama Planı-Dağıtım 
Kanalı

Üretici – Toptancı – Perakedenci – Tüketici: 

Bu kanal türü en yaygın olarak tüketim ürünlerinde 

kullanılır. Özellikle kolay satılan tüketim ürünlerinin 

dağıtımında çoğunlukla bu sistem kullanılır. 

Sigara, kibrit, çikolata, şekerleme ve bisküvide 

olduğu gibi.



Pazarlama Planı-Dağıtım Kanalı
Üretici – Acenta – Toptancı – Perakendeci –

Tüketici: 

En uzun kanal türüdür.

Çoğunlukla dayanıklı tüketim ürünleri ile tarım 

ürünlerinde kullanılır. Sözgelişi, tarım ürünleri 

açık artırma ile komisyoncu ya da acentaya 

satılır. Bunlar da toptancılar aracılığıyla 

perakendecilere ulaşmaya çalışırlar.



Pazarlama Planı-Dağıtım 
Kanalı

Dağıtım kanalında yer alacak aracı 
sayısının kesin olarak bilinmesi 
güçtür. 

Aracı sayısının belirlenmesi, dağıtımı 
oluşturan şirketin dilediği Pazar 
yoğunluğuna bağlı olduğu kadar, 
Pazar koşullarına ve olanaklarına 
da bağlıdır. 



Pazarlama Planı-Dağıtım Kanalı

Genel olarak dağıtımın yoğunluğuna ilişkin üç 

ölçüt vardır.

1.Yoğun Dağıtım

2. Seçici Dağıtım

3.Özellikli Dağıtım



Pazarlama Planı-Dağıtım Kanalı

Yoğun Dağıtım:

Bu dağıtım türünde ürün, olabildiğince çok 

sayıdaki dağıtım noktalarında satışa sunulur. 

Teşhir yerlerinin ve satış noktalarının, ürünün satın 

alınmasında önemli olduğu durumlarda 

kullanılabilecek bir dağıtım şeklidir. 

Çok sayıda aracı kullanıldığından,üretici 

işletmenin denetimi en aza iner. 

Şekerleme ve çikletler, meşrubat gibi kolay satılan 

ürünlerin dağıtımında rahatlıkla kullanılabilir.



Pazarlama Planı-Dağıtım Kanalı
Seçici Dağıtım

Özellikli ve yoğun dağıtım arasında yer alan bir 
dağıtım türüdür. Az sayıda aracının kullanılması söz 
konusudur. 

Dağıtım kanallarında yer alacak aracılar belirli

kriterlere göre azaltılır, ancak yeterli sayıda 
olmalarına özen gösterilir. 

Mobilya, dayanıklı ev eşyaları ve giysiler gibi ürünler 
için bu dağıtım sistemi yaygın olarak kullanılır.



Pazarlama Planı-Dağıtım 

Kanalı
Özellikli Dağıtım 

Bu dağıtım türünde ise, belirli bir bölgede ürün 
satışının yapılabilmesi için, bir ya da birkaç 
aracı kuruluşa yetki verilir. 

Bu sistemde ürünün dağıtımında en yoğun 
denetimi oluşturmak, ürünün imajını korumak 
ve artırmak gibi amaçlar vardır. 

Tüketicilerin, markaya bağlılıklarının olduğu ve  
aracılardan özel satış çabaları beklendiği 
durumlarda başarı ile uygulanabilir.

Örneğin,  taşıt aracı ve markalı giysilerde bu 
dağıtım şekli kullanılmaktadır.



ALIŞTIRMA

 18. Pazarlama karması - yer.docx

18. Pazarlama karması - yer.docx


Pazarlama Planı-Satış

Tanıtımın yararları 

nelerdir?



Pazarlama Planı-Satış

Tanıtımın yararları
 İnsanlara varlığınızı gösterir

 Sunduğunuz teklifleri insanların fark etmesini sağlar

 Satışları artırır

 Piyasada boşluk yakalamanızı sağlar

 Daha rekabetçi yapar 

 Marka yaratmanıza katkı yapar

 Müşteri sadakatini destekler

 Piyasada Pazar payınızı korumanızı sağlar

 İşletmenizle ilgili bir imaj yaratmanıza katkı yapar



Pazarlama Planı-Satış

Tanıtım türleri  

nelerdir?



Tanıtım türleri 
 Doğrudan tanıtım ( örneğin e-posta yoluyla 

Kulaktan kulağa bilgi yayma, ağ oluşturma,)

 Reklam yaparak ( örn. Gazete, TV, internet 

üzerinden reklam, broşür)

 Görünürlük sağlamak ( örneğin sponsor olmak)

 Satış teşvikleri vermek ( örn. İndirim kuponu,  ürün 

tanıtım standları açmak)

 Kaynak: Kendi işini kur – Uluslararası Çalışma 

Örgütü yayını



Pazarlama Planı-Satış

Tanıtımın formülü 

nedir?



Pazarlama Planı-Satış

Tanıtımın Formülü

Dikkat çekmek
İlgi uyandırmak
İstek uyandırmak
Harekete 
geçirmek



Pazarlama Planı-Satış
Tanıtım kampanyası

İşletmenin genel hedef ve amacını belirleyiniz

Tanıtım hedeflerini belirleyiniz

Araştırma giderleri, etkinliği , zaman çizelgesi

Tanıtım kampanyasını tasarlayınız

Denemesini yapınız, düzeltiniz

Tanıtım kampanyasını uygulayınız



Pazarlama Planı

REKLAM NEDİR?



PAZARLAMA PLANI-REKLAM

Belirli bir ücret karşılığında ürünler, 

hizmetler ya da fikirlerin kitle iletişim 

araçlarıyla hedef pazara duyurulmasıdır.



Pazarlama Planı-Reklam

Reklamın belli başlı 

amaçları nelerdir?



Pazarlama Planı-Reklam

Reklamın amaçları;

 Bilgilendirme

 İkna etme

 Hatırlatmaya 

Reklam mesajının hazırlanmasında yaratıcı fikirlerin 

bulunması gereklidir. Mesaj,hedef kitleye, ürünün 

ilgi ve istek yaratacak yönünü vermelidir. Bunun 

dışında ürünün diğer ürünlerden ayrılan özelliklerini, 
sağlayacağı yararları da kapsamalıdır.



Pazarlama Planı-Reklam

Reklam aracının seçiminde nelere öncelik 

vermek gerekir?



Pazarlama Planı-Reklam

Reklamla ulaşılmak istenen 

amaç,

Bu işe ayrılacak bütçe,

Hedef pazarın özellikleri



Pazarlama Planı Hazırlama

Ürün / hizmet tanıtım planı

İşletmenizin pazarlama çalışmaları için yıllık 

tanıtım planı hazırlanmalıdır.

Ürün veya hizmetlerinizin; 

 Müşteriye hangi zaman diliminde

 Hangi ulaşım kanallarıyla tanıtılacağını 

 Açıklayınız.



ALIŞTIRMA

 19. Pazarlama karması - tanıtım.docx

19. Pazarlama karması - tanıtım.docx


Pazarlama Planı Hazırlama

ÖRNEK 

Tanıtım bütçesi.doc

pazarlama.aktiviteleri..doc
Tanıtım bütçesi.doc


İşyerinin görünümü

Müşterileriniz işyerine geldiğinde

 Ne gördüklerini ve hissettiklerini

 Düşünmek zorundasınız!

 İşyerinin dekorasyonu

Web sitesinin olup olmadığı

 Kurumsal kimliği yansıtan tabela vb. 

 Paketleme malzemeleri

Çalışanların kıyafetleri

 İş kartları



İşyerinin görünümü - ÖRNEK

Ayşe Hanım;

 İşyeri dekorasyonunun çevre dostu 
olması gerektiğini düşünerek kahve 
ve yeşil rengi tercih etmiş

 Ağaçtan askılar kullanmış

 Çiçek saksıları yerleştirmiş

 Doğadan sesleri yayınlamış

 Çalışanlar sade, açık renk giysiler 
giymiş ve sade makyaj yapmış

Kaynak: Kendi işini kur – Uluslararası Çalışma 
Örgütü yayını



Pazarlamanın özellikleri
 Pazarlama müşteri odaklıdır

 Pazarlama bilgiye dayanır

 Pazarlama “ deneme yanılma 
yöntemine” karşıdır

 Pazarlama çabaların yoğunlaştırılmasını 
gerektirir

 Pazarlamada esas olarak karşılıklı yararlar 
gözetilir

 Pazarlama geleceği tahmin etmeye 
dönüktür

 Pazarlama işletmede merkezi bir role 
sahiptir



Pazarlama karması alıştırma

 Pazarlama karması alıştırmaları.docx

.

Pazarlama karması alıştırmaları.docx


Pazarlama Planı

Girişimci bu 

çabaları neden 

yapar?



Pazarlama Planı

Rekabet



Pazarlama Planı

Rakiplerinizin 

ürünleri ile kendi 

ürünlerinizi nasıl 

kıyaslarsınız?



Yıl; 1970’ler 

Siz ilçenizde bir sinema salonu açmak üzeresiniz 

ve de ilçede başka sinema salonu 

bulunmuyor;

Bu durumda rekabet

Var mıdır ?

Yok mudur?

Pazarlama Planı-Örnek



Pazarlama Planı-Örnek-Yanıt

İlk bakışta rekabetin olmadığını düşünmek 

cazip gelebilir.

Ancak, sizin işletmenizin karşılamayı 

amaçladığı gereksinimi bir kez daha 

gözden geçirirsek ki burada eğlence ve 

sosyalleşme gereksinimi söz konusudur.

İnsanların boş zamanlarında yaptıkları 

alternatif etkinlikleri dikkate almanız gerekir.



Pazarlama Planı-Örnek-Yanıt

Bu etkinlikler:

 Ev gezmeleri ,

 Pikniğe gitmek , 

 Kahvehaneye gitmek

 Spor karşılaşmalarına ve benzerlerine gitmek 

olabilir. 

 Bunların, potansiyel alıcılarınız üzerinde ne 

ölçüde size rakip olduğunu değerlendirmeniz 

gerekir. Bu durumda rekabet araştırması alıcı 

araştırmasıyla birlikte ele alınmalıdır. 



SATIŞ TAHMİNLERİ

 Doğrudan dağıtım yapan işletmelerde 

genellikle

 Açılışta satışlar düşük başlar

 Zaman içerisinde artma eğilimi kazanır!



SATIŞ TAHMİNLERİ

 Eğer işletme ürünlerini toptancılar veya 

perakendeciler aracılığı ile dağıtıyorsa

 İlk aylarda satışlar yüksek olabilir (aracılar 

stoklarını doldurmak için sipariş geçebilirler)

 Ardından satışlar birkaç ay düşebilir

 Aracılar stoklarını eritip yeni sipariş 

geçtiklerinde satışlar istikrara kavuşur

 Artık nihai tüketicilerin talebi yansır

Kaynak: Kendi işini kur – Uluslararası Çalışma 

Örgütü yayını

.



Pazarlama Planı Hazırlama

Satış hedefleri tablosu 

oKurulacak işletmenin en az ilk yıl 
ulaşmayı planladığı aylık ürün ya 
da hizmet satışlarını

o birim ve tutar olarak gösteren

o “ürün/hizmet satışı 
planı(aylık)”tablosu 
hazırlanmalıdır.



ALIŞTIRMA

 20. Satış hedefleri tablosu.docx

20. Satış hedefleri tablosu.docx


Pazarlama Planı Hazırlama

o İşletmede hedef alınan yıllık satış 

yada hizmet gerçekleşmelerinin 

yıl içi dönemlerdeki dağılımının 

nasıl olduğu önemlidir.Aylara 

göre satış düzeyindeki 

değişmeler tabloya 

yansıtılmalıdır. 



Pazarlama planı çalışması

Katılımcı, kendi iş fikri veya belirlediği 

herhangi bir iş fikri için “Pazarlama Planı” 

hazırlayacaktır. 

Yapılan çalışma alınan eğitim çerçevesinde 

hazırlanacak ve atölye çalışması 

esnasında tartışmaya açmak üzere, sınıf 

içerisinde sunumu yapılacaktır.



Üretim Planı

Üretim Planının bileşenleri 

nelerdir?



Üretim Planı - Bileşenleri

Üretim Sistemi Geliştirme Planı

Makine-Ekipman Bulundurma 
Planı

Hammadde  ve  Diğer Girdileri 
Bulundurma Planı

Üretim İşgücü Bulundurma Planı

Tesisat ve donanım planı



Üretim sistemi geliştirme planı

Belirlenen başlangıç üretim modelinden yola 
çıkarak;

1) İşletmenin kuruluşundan başlayarak 
kapasite kullanım oranları ne olacak?

2) Öngörülen kapasiteye ulaşmak için neler 
yapılması öngörülmektedir?

3) İşletme ölçeği ne olacaktır?

4) Yeni ürün çeşitlerini üretmek için yeni makine 
ve alet alınmalı mıdır? 

Sorularını yanıtlamaktır 

Üretim Planı



Üretim Planı

Üretim/hizmet sunum sürecinin aşamaları

 Müşterinin üretim veya hizmet sürecine  

dahil olduğu ve

 Çıktığı süreci açıklayınız. 



Üretim Planı

ÖRNEK 

Ürün hizmet üretim sürecinin aşamaları.docx

Ürün hizmet üretim sürecinin aşamaları.docx


Üretim Planı

İş Akış Şeması

 Siparişin alınmasından 

 Ürün / hizmet satışına kadar 
geçen

 Süreci ana aşamaları ile

 Açıklayınız



Üretim Planı

ÖRNEK 

İş Akış Şeması.doc

İş Akış Şeması.doc


Üretim planı atölye çalışması

 Katılımcılar kendi iş fikirleri veya 

seçecekleri her hangi bir iş fikri 

doğrultusunda

 Üretim planı çalışması yapıp sınıfta 

sunacaklardır. 



Yönetim Planı
Teknik becerilerine dayanarak işlerini kuran 

girişimciler,

yönetim faaliyetine gereken önemi 
vermemektedir. 

İşletmenin başarısı için,

Yeterli bir yönetim sistemi kurulmalı,

Girişimciler yöneticilik 
becerilerini de 

geliştirebilmelidir!



Yönetim Planı
Girişimci yalnızca ürünün belirlenmesi, 

üretimi ve satışı ile uğraşmayacak,

Pek çok yönetsel sorunla ilgilenmek 
zorunda kalacaktır.

Örneğin;

 İşe adam alma

 Ücret düzeyini belirleme

Çalışanların görev dağılımı

Çalışanların performanslarını izleme

Maliyetleri hesaplama ve izleme

 Vergi ve sigorta işlemleri



Yönetim Planı

 İşletmede düzenli ve sürekli işleyen bir 

yönetim sistemi kurulmalıdır. 

 İşletmede;

 Yapılacak işler

 İşleri yapacak kişiler

 Kişiler arasındaki ilişkiler

tanımlanmalıdır. 



PERSONEL SEÇİMİ
 Aile bireylerini işe alarak yola çıkabilirsiniz.

 Ancak diğer çalışanlarla olası tartışmaları ve 

kırgınlıkları önlemek için 

 Aile bireylerinin yeterli bilgi ve beceriye sahip 

olduklarından

 Yalnızca akraba oldukları için işe 

alınmadıklarından emin olunuz.

 Diğer çalışanlarla aynı koşullara tabi olmalılar, 

imtiyazlı olmamalıdırlar.

Kaynak: Kendi işini kur – Uluslararası Çalışma 

Örgütü yayını 



Personel seçimi nasıl 

olmalıdır?



Personel seçimi 

 Yapılacak görevleri sıralayınız. ( Benzer 

görevleri gruplandırınız)

 Hangi görevleri yapabilmeye zamanınız 

veya beceriniz olmadığına karar veriniz.

 Bu görevleri yapabilecek personelin hangi 

becerilere, deneyime sahip olması 

gerektiğine karar veriniz.

 Her görev için kaç personele ihtiyaç 

olduğuna karar veriniz.



Personel seçimi 

 Her görev için iş tanımı hazırlayınız. (işin 

adı, görevler, sorumluluklar, nitelikler ve 

beceriler)

 Personel politikası hazırlayınız

- Çalışma saatleri

- Ücret düzeyi

- İzin günleri vb. 



Personel seçimi

 Faaliyete geçerken

 Belirlediğiniz adaylar arasından veya 

 İş ilanı vererek uygun personeli seçmek 

durumundasınız.

 Adaylarla görüşme sırasında;

 Davranışlarını

 İşe bağlılık derecelerini ölçmeye çalışınız.

Kaynak: Kendi işini kur – Uluslararası Çalışma 

Örgütü yayını



Personelin işe alışması

Çalışanların yeni iş ortamında kendilerini 

rahat hissetmeleri ve

 Yapacakları işleri tanımaları için 

 Bir alıştırma sürecine ihtiyaçları vardır. 



Yönetim Planı

Örgütlenme

Girişimciler işletme ölçekleri büyüdükçe

Örgütlenme ihtiyaçları artar.



Yönetim Planı
İşletmeler ölçek büyümesine paralel olarak 

organizasyonları iki şekilde değiştirirler.

 Yatay Genişleme

 Dikey Genişleme



Yönetim Planı
 Yatay Genişleme; Girişimcinin işletme 

yönetimindeki yetkileri yeni yöneticilere 

aktarmasıdır.

Muhasebe, Finansman,Üretim,Pazarlama 

v.s gibi.

Dikey Genişleme: İşler yoğunlaştıkça yatay 

genişleme alta doğru genişler.

Örneğin; Pazarlama (satış ve tanıtım gibi iki 

gruba ayrılabilir.)



Küçük ölçekli bir işletmenin örnek  
Organizasyon şeması

İŞLETME YÖNETİMİ

Girişimci

ÜRETİM

Usta

PAZARLAMA

Pazarlama 

personeli



Orta ölçekli bir işletmenin örnek  
Organizasyon şeması

Genel 
Müdür

Pazarlama 
Müdürü

Satış Tanıtım

Muhasebe 
Müdürü 

Finansman

Üretim 
Müdürü

Ustabaşı



Yönetim Planı

Girişimcinin 

organizasyon yapısını 

etkileyen faktörler 

nelerdir?



Yönetim Planı

Belli başlıları

Ürün türleri

Müşteri grupları

Hedef bölgeler



Yönetim Planı – İşletmelerin 

gelişimi
Genellikle kuruluş aşamasında bu 

tanımlamalar önemsenmemekte,

Girişimci veya dar bir kadro bu işlevleri 

üstlenmektedir. 

 İşler geliştiğinde,

 Finansman

Muhasebe

 Tanıtım

 Pazarlama gibi farklı uzmanlık gerektiren 

işlerin başkalarına devredilme aşamasına 

gelinir. 



Yönetim Planı

İŞLETMELERİN GELİŞİMİ

 ANCAK İŞ AKIŞ ve 

ÖRGÜTLENME ŞEMALARI 

AÇIKÇA TANIMLANMAMIŞSA

SORUNLAR ORTAYA ÇIKAR!



Yönetim Planı

• İşletmede çalışacak Personelin sayısı

• Niteliği, görev ve sorumlulukları  

Mesleki yeterlik belgesi sahipleri ayrıca 

belirtilmelidir. 



Yönetim Planı - Örnek
 Genelde gelinlik sektöründe kalifiye eleman 

sorunu yaşanmaktadır. Girişimcinin bu alandaki 
uzmanlığı personeli yetiştirme bağlamında 
kendisine avantaj sağlayacaktır.

 İlk aşamada 2 personel işe alınacaktır. Bunlar:  

 Makineci: İşinde en az 2 yıl deneyimli, seri halde 
dikiş yapabilecek bir bayan görevlendirilecektir.

 Nakışçı: İşinde en az 2 yıl deneyimli, nakış 
konusunda el becerisi yüksek bir bayan 
görevlendirilecektir. 



Yönetim  planı

 Görev ve sorumluluklar listesi

 Lokanta işletmesinde personelin görevleri.docx

Lokanta işletmesinde personelin görevleri.docx


ALIŞTIRMA

 21. Personel ücret tablosu.docx

21. Personel ücret tablosu.docx


Yönetim planı atölye 

çalışması

 Katılımcılar kendi veya seçecekleri her 

hangi bir iş fikri doğrultusunda 

 Yönetim planı hazırlayacaklar ve sınıfta 

tartışmaya açacaklardır. 



Finans ne demektir? 

Finans kısaca

• Fon 

• Yani

• Para  demektir. 



Finansal yönetim nedir?

• Finansal yönetim;

• İşletmenin gereksinim duyduğu fonları

• En uygun koşullarda sağlamak

• Bu fonları korumak

• Etkin olarak kullanmaktır.



Finansal yönetimin amaçları 

nedir?

 İşletmenin yatırım yapacağı varlıkların 

seçimi

 Varlıklara yatırılacak fon tutarlarının 

belirlenmesi

 Fonların hangi kaynaktan nasıl 

sağlanacağının belirlenmesidir.



Finansal yönetimin amaçları 

nedir?
 İşletmenin elde ettiği karların

 Ne kadarı ortaklara dağıtılmalı veya kişisel 

giderler için kullanılmalı

 Ne kadarı işletmede bırakılmalıdır

 Sorularına yanıt aranmasıdır.



Finansal Plan

Finansal Planın 

Bileşenleri nelerdir?



Finansal Plan

 İşin Kurulması için gerekli başlangıç maliyetleri 
ve diğer başlangıç giderlerinin hesaplanması

 Sabit ve Değişken işletme giderlerinin 
hesaplanması

 İşletme sermayesinin belirlenmesi

 İşletmenin Nakit Akımının hesaplanması 

 Üretim/satış hedeflerinin belirlenmesi

 İşletmenin Karlılığının yıllara göre hesaplanması

 İşletmenin  kara geçiş noktasının 
hesaplanması

 İşletmenin finansal kaynaklarının hesaplanması



Finansal Plan

Başlangıç yatırım ihtiyacı 

tablosu



Başlangıç yatırım ihtiyacı 

tablosu

• Üretim veya hizmet süreçlerinin 

incelenmesi sonucu;

• İş fikrinin gerçekleştirilmesi için  gerekli 

yatırım yapılacak mallar ve konular 

belirlenir.



Finansal plan

Yeni kurulan işletmelerde başlangıç 

yatırım tutarları nelerden oluşur?



Finansal plan

 Sabit varlıklar nelerdir?

 Ekonomik ömrü en az 1 yıl olan varlıklardır. 



Makine, teçhizat

Makine ve teçhizat 

seçiminde hangi özellikler 

ön plana çıkar?



Makine ve teçhizat seçiminde 

sorulacak sorular

Makine ve teçhizat nasıl çalışır? Sık arıza 

yapar mı?

 Daha iyi bir makine veya teçhizat var mı?

 Hangi makine ve teçhizatın kullanımı en ucuz 

ve kolay?

 Bu makine veya teçhizatı kullanabilir miyim? 

Özel bir eğitim almalı mıyım? Nereden? 

Kaça? 

Makine ve teçhizat ne kadar çalışır? (Faydalı 

ömrü) 



Makine ve teçhizat seçiminde 

sorulacak sorular 

Makine ve teçhizatın garanti süresi var mı? 

Ne kadar?

 Satıcı makine ve teçhizatı ücretsiz kuracak 

mı?  Servis hizmeti var mı?

 Yedek parça kolaylıkla bulunuyor mu? Ne 

kadar sürede bulunur? Ucuz mu?



Makine ve teçhizat seçimi

Bilgi kaynakları:

Makine ve teçhizat satıcılarının önerileri 

 Sektörde çalışan arkadaşların deneyimleri 

ve önerileri 

 İnternet üzerinden araştırma



Makine ve teçhizat seçimi

 Paranın karşılığını alabilmek için;

 Yanıtlanması gereken diğer sorular:

 Yeni makine ve teçhizat mı almalıyım?

 İkinci el mi almalıyım?

 Kiralamalı mıyım?

 Finansal kiralama mı yapmalıyım?

 Bu makineye sahip bir işletmeye işleri  

fason mu yaptırmalıyım?

Kaynak: Kendi işini kur – Uluslararası Çalışma 

Örgütü



Finansal Plan

 Başlangıç yatırım ihtiyacı tablosu.docx

 Makine ekipman gereksinim tablosu.docx

Başlangıç yatırım ihtiyacı tablosu.docx
Makine ekipman gereksinim tablosu.docx


Finansal plan

İşletme giderleri;

 işletmenin planladığı ürünü veya hizmeti 

üretmesi ve

 müşterilere sunması aşamasında 

 Yapılacak her türlü gideri göstermektedir.



Üretici iseniz Hammadde 

stoğu

 Hammadde satın alırken 

nelere dikkat etmek 

gerekir?



Hammadde stoğu

 Hammadde stoğunu belirlerken dikkat 

edilmesi gereken konular;

 Siparişlerin müşterilere zamanında teslimi 

için işletmede yeteri kadar hammadde 

bulunmalı

 Ancak aşırı stok sermayenizi israf eder.

 Bu nedenle yeteri kadar ancak 

olabildiğince düşük stok tutmalısınız. 

 Stok miktarını nasıl hesaplayabiliriz? 



Hammadde miktarını hesaplama

 Satış tablosundaki rakamları esas alarak 

 İşletmenizde bulunması gereken yeterli 

stok miktarını hesaplayabilirsiniz.

 Hammaddeyi güvenilir tedarikçilerden 

sağlamak

 Kaliteli hammadde kullanmak 

 Ürünlerinizin pazardaki değerini artırır.

Kaynak: Kendi işini kur – Uluslararası Çalışma 

Örgütü 



Eğer ticaret 

yapacaksanız?

Ürünlerin seçiminde nelere 

dikkat etmek gerekir?



Ticaret yapacaksanız

Müşterileriniz hangi tür ve kalitede ürün 

talep ediyorlar?

Müşterileriniz kalite belgesi istiyorlar mı?

Müşterileriniz çevreye ve sağlığa ne ölçüde 

duyarlı?

Müşterileriniz ne kadar ödemeyi 

düşünüyorlar? 

 Her ürün türünden haftalık veya aylık satış 

tahmininiz nedir?

 Ürünleri doğrudan üreticiden alabilir misiniz?



Ticaret yapacaksanız
Satış tahminlerinizle bağlantılı olarak 

bulundurmanız gereken ürün 

stoğunu hesaplayabilirsiniz.

Stok miktarını olabildiğince düşük 

tutmalısınız. 

Kaynak: Kendi işini kur – Uluslararası 

Çalışma Örgütü 



Finansal Plan

Yıllık işletme giderleri tablosu.docx

Yıllık işletme giderleri tablosu.docx


Yıllık işletme giderleri tablosunun 

bileşenlerini hesaplama

Hammadde ve diğer girdilerin belirlenmesi

Hammadde ve yardımcı malzemelerin fiyat ve diğer 

açıklamaları içeren “hammadde ve yardımcı 
malzemelerin temin koşullarını” gösteren bir tablo 

hazırlanmalıdır. 

Ürününüzün oluşumunda kullanılan hammadde ve 

yardımcı malzemelerin birim ürün içerisindeki miktarı 

ne olacaktır.?

Hammadde temin koşulları tablosu.docx

Üretim planına göre üretimde kullanılacak girdi ihtiyacı 

yıllık olarak hesaplanmalıdır. 

Yıllık hammadde temin planı.docx

Hammadde temin koşulları tablosu.docx
Yıllık hammadde temin planı.docx


Finansal plan

Maliyet türleri nelerdir?



Finansal Plan

Sabit Maliyet

Değişken Maliyet

Toplam Maliyet

Birim Maliyet



Finansal Plan

 Sabit Maliyet: Üretim miktarı ne olursa olsun 

değişmeyen maliyettir.

 Değişken Maliyet:Üretim miktarına bağlı 

olarak değişen maliyete denir.

 Toplam Maliyet=Sabit Maliyet +Değişken 

Maliyet

 Birim Maliyet: Ürün başına düşen maliyete 

denir.



Finansal plan

 Yıllık işletme giderleri tablosu.docx

Yıllık işletme giderleri tablosu.docx


İşletme sermayesi nedir?

İşletme faaliyete geçtiğinde;

 Üretilen mal veya hizmet bedelinin tahsil 

edilmesine kadar 

 Hammadde, işçilik vb. işletme giderlerini 

karşılayacak 

 Finansman kaynağıdır.

 İşletmenin düzenli ve aksamadan faaliyet 

göstermesi için gerekli para tutarını 

gösterir.                        



Finansal Plan

İşletme sermayesi tablosu.docx

İşletme sermayesi tablosu.docx


İşletme sermayesinin düzeyine 

etki yapan unsurlar

 İşletmenin faaliyet konusu

 İşletmenin büyüklüğü

 Satışlarındaki düzenlilik

 Satışlarda artış oranı



Finansal plan

 On yıllık işletme giderleri

 On yıllık işletme giderleri tablosu.docx

 On yıllık işletme giderleri hesaplama yöntemi.xlsx

On yıllık işletme giderleri tablosu.docx
On yıllık işletme giderleri hesaplama yöntemi.xlsx


Hesaplamalar

 Bu noktaya kadar eksik kalan boyut 

nedir?



Hesaplamalar

İşletmenin geliri



Finansal plan

Gelir – gider tablosunda;

 İşletme gelirleri kısmına, 

 Ürün satış tablosunda  yer  alan ürünlerin 

 Yıllık satış miktarı ile

 Tahmini satış fiyatlarının çarpımından  çıkan 

sonuç yazılır.

 Tabloda her ürün grubu ayrı ayrı yazılır.

 Gider kalemleri ise yıllık işletme giderleri 

tablosundan  alınır.



Finansal plan

Gelir gider tablosu :

o İşletmenin sadece yıllık işletme brüt 

gelirini göstermeyi amaçlar. 

o İşletme gelirlerinin net sonuçlarını, diğer bir 

değişle vergi sonrası net karı

o Yatırım harcamalarının karşılanışı gibi mali 

değerlendirmelerde gerekli diğer bilgileri 

içermez.



Finansal Plan

Gelir gider tablosu örnek.docx

Gelir gider tablosu örnek.docx


Finansal plan

Toplam yatırım ihtiyacı  bir iş fikrinin 

gerçekleşmesi için gerekli tutardır.

Nasıl hesaplanır? 



Finansal plan

Toplam yatırım ihtiyacı;

 Başlangıç yatırımı ve

 İşletme sermayesinin 

 Toplamıdır. 

 Örnek işletme için toplam yatırım ihtiyacını 

hesaplayınız.                      



Finansal yönetim ilkeleri

 Bir işletme gelir ve giderlerini  titizlikle 

hesaplayabilmelidir.

 İşletme ayakta durabilmek için mutlaka kar 

etmelidir.

 Diğer bir yaşamsal konu; 

 Nakdin kontrolüdür. 

 Kar ile eldeki nakit arasında çok önemli 

fark vardır.  



Kar ile eldeki nakit arasındaki fark

Eğer siz adedini TL.10.- ya mal ettiğiniz 

gömleğin tanesini TL.15.-’dan satarsanız

 Henüz müşteriniz size ödeme yapmamış 

olsa bile kar etmiş olursunuz.

 Diyelim ki müşteriyle 1 ay vadeli ödeme 

konusunda anlaştınız. 

 Yine diyelim ki müşteriniz sözünü tutup, size 

gününde ödeme yaptı.

 Ancak sizin yarın ödemeniz gereken 

malzeme faturanız var. 

 Bu durumda ne yaparsınız? 



Kar ile eldeki nakit arasındaki fark

 Finansal  nedenlerle  kapanan firmaların 

büyük çoğunluğu gerçekte karlıydılar.

 Ancak ellerindeki nakit bittiği için kapandılar.

 Başarılı işletmelerin ortak özelliği sahiplerinin 

finansal konularda ellerinin sıkı olmasıdır.

 Bu kişiler finansal plan yapmakla kalmayıp, 

 Bu planları dikkatle izlemişlerdir. 

 Tahminlerle, gerçekleşmeler arasındaki 

farkları titizlikle izlemiş,  işler kontrolden 

çıkmadan önlem alabilmişlerdir. 

 Bu kişiler hatalarından ders çıkarmakta ve 

işletmelerini daha iyi yönetmektedirler.



Nakit akış tablosu

İşletmenin yatırım döneminden başlamak 
üzere tüm dönemlerinde her türlü nakit 
girişi ve çıkışını gösteren tablodur. 

Nakit akım hesaplamaları sonucunda 
işletmenin gelir-gider yapısının ötesinde 
yatırım, kredi ödemeleri, vergi ödemeleri 
gibi nakit hareketlerinin işletme finansal 
yapısı üzerindeki etkileri görülür.Bu tablo 
işletmenin karlılığı ile ilgili bilgi vermez.

Nakit akım tablosunda ay sonu eldeki 
nakit satırındaki değerlerin eksi olmaması 
gerekir. Bu durum işletmenin kuruluş ve 
işletme dönemi nakit ihtiyacının 
çözülemediğini gösterir.



Nakit akış tablosu

 Nakit akış sorunu geçici ise, bu durum 

firmaların kapanmasını gerektirmez.

 Ancak,  süreklilik gösterirse, muhtemelen 

firmanın kapanmasına neden olacaktır.

 Etkin nakit akış yönetiminde günlük nakit 

giriş ve çıkışları tahmin edilir.

 İşletmenin ağırlıklı nakit giriş kalem olan 

“ALACAKLARIN” takibi önemlidir.



Nakit akış tablosu

 Nakit Akış Tablosu örnek.docx

 Aylık Nakit akış Tablosu örnek.docx

Nakit Akış Tablosu örnek.docx
Aylık Nakit akış Tablosu örnek.docx


Karlılık hesabı

İşletmenin başlangıç sermayesi, 

İşletme sermayesi ihtiyacı dahil 

Tüm gelir ve gider kalemlerini 
göz önüne alarak,

İş fikrinin dönemsel ve toplam 
kar/zarar durumunun 

incelenmesini sağlayan 
hesaplamadır. 



Karlılık hesabı örnek

 Karlılık hesabı tablosu.docx

 Yatırımın geri dönüş süresi hesabı.docx

Karlılık hesabı tablosu.docx
Yatırımın geri dönüş süresi hesabı.docx


Finansal plan

 Yatırım dönemi finansman tablosu nedir?



Finansal plan

İş planının önemli adımlarından bir tanesi 

finansman kaynaklarının araştırılmasıdır. 

Yatırımın gerçekleştirilmesinde gerekli ilk 

yatırım ve işletme sermayesinin temini 

için, 

Özkaynak, kredi, borç sağlanması ile 

ortaklık kurma türü tüm potansiyel 

finansal kaynaklar belirlenir. 



Finansal plan örnek

 Yatırım dönemi finansman tablosu.docx

Yatırım dönemi finansman tablosu.docx


Finansal Plan Alıştırma

 Finansal plan alıştırma.docx

 Finansal plan alıştırma yanıt.docx

Finansal plan alıştırma.docx
Finansal plan alıştırma yanıt.docx


Finansal plan

İşletmelerde finansal başarısızlığın nedenleri;

 İşletmenin toplam varlığı toplam 

borçlarından fazla olabilir, 

 Ancak  işletmede sipariş miktarının sık 

değişikliğe uğraması,  alacakların tahsil 

edilememesi  vb. nedenler başarısızlığı yol 

açabilir.

 Bu işletmeler kısa vadeli borçlarını 

çeviremezler.



Finansal plan

 Bu durum  bir miktarın borcun 

ödenememesi ile başlayıp,  

 Sırası ile arka arkaya vadesi gelecek 

borçların ödenememesi ile sürebilir. 

 İflas;

 İşletmenin borçlarının kayıtlı değeri,  

varlıklarının kayıtlı değerinden daha fazla 

olabilir. 

 Bu durumda işletme borçlarını 

ödeyemez.  



Finansal plan

Başarısızlığın diğer finansal nedenleri;

 Yetersiz işletme sermayesi 

 Aşırı derecede kısa vadeli borçlanma

 Aşırı derecede borçlanma



2017 yılında uygulamaya giren;

İş modeli ve 

Yeni Girişimci Destek Başvuru 
formunun tanıtımı

2017.03.16_YENİ_GİRİŞİMCİ_DES
TEĞİ_BAŞVURU_FORMU.pdf

KOSGEB ağ sitesinden (www.kosgeb.gov.tr)

2017.03.16_YENİ_GİRİŞİMCİ_DESTEĞİ_BAŞVURU_FORMU.pdf


Üretim planı

• NACE KODLARI

• KOSGEB AĞ SİTESİNDEN İŞLETMEMİZİN 

DESTEKLENEN İŞ KOLLARINA 

• GİRİP GİRMEDİĞİNİ KONTROL EDİNİZ  

• NACE  KOD NUMARASINI  YAZINIZ.

• ARA BUTONUNA BASINCA  FAALİYET ADI 

KENDİLİĞİNDEN GELECEKTİR.



İş fikrini tanıtma

Önce kendinizden özellikle iş deneyiminizden 

bahsediniz.

 İş fikrinizi kısaca açıklayınız.

 Ardından yaptığınız Pazar araştırması 

sonucu ulaştığınız pazarda gördüğünüz 

boşluktan, iş fırsatından bahsediniz.

 Son olarak da bu işe ne kadar hazır 

olduğunuzu, motivasyon kaynağınızı 

belirtiniz.



Başlangıç sermayesini 

hesaplama

 Finansal plan tanıtımında aktarıldığı 

üzere bir işi kurup hayata geçirmek için 2 

tür finansal kaynağa gereksinim vardı.

 Bunlar??? 



Finansal kaynak ihtiyacı

 Bir işi kurup hayata geçirmek için gereken 

sermaye türleri:  

 Başlangıç yatırım sermayesi

 İşletme sermayesi



Finansal plan
 Sahip olduğumuz başlangıç sermayesini 

açıklayınız.

 Eğer varsa öz sermaye dışında Finansal 

kaynaklarınızı 

Örneğin bankadan veya üçüncü 

kişilerden borç alma imkanınız olup 

olmadığını

 Bankadan kredi almayı düşünüyorsanız 

kredi notunuzu yazınız.



Girişimcilik ve risk alma

Girişimcileri bekleyen risk ve zorlukları 

tanıtırken

 Düzenli bir gelirin yokluğu gerçeğinden 

bahsetmiştik.

 Bu bölümde riskin boyutunu aktarmak 

amacıyla;

 Ailenizin geçimini sağlamak için başka bir 

gelir kaynağınızın olup olmadığını

 Düzensiz bir gelire sahip olmaya ne kadar 

süre dayanabileceğinizi belirtiyorsunuz.



Pazarlama Planı

Yer seçimi 

 Yer seçiminde belirleyici özellikler gerekçeleri ile 

açıklanmalıdır.

 Seçilen mekanın konumu (Örneğin hangi semtte 

? Cadde üzerinde mi? Sanayi Bölgesinde mi?  ) 

 Pazara yakınlığı

 Yerin avantaj ve dezavantajları 



İşletmenin türü 

 Kuracağınız işletmenin türü (hukuki 

statüsü) konusunda bilgi veriniz.

Örneğin;

 Şahıs firması mı yoksa

 Limited Şirket mi?

 Ardından neden bu türü seçtiğinizi 

açıklayınız.



Örnek

 İşletme türü olarak şahıs işletmesini 

seçtim. 

 Bu türü seçme nedenim;

 İşletmeyi tek başıma kurup yürütecek 

bilgi, beceri,  deneyim ve finansal 

kaynağa sahibim. 



Pazarlama planı

Seçilen Yerin 

Fiziki özellikleri açıklanmalıdır.
( Örneğin kaç m2 genişliğinde?)

 Bir lokanta ise

 yemek salonu kaç m2

 Mutfak kaç m2

 Bulaşıkhane kaç m2

 Yemek salonuna kaç masa sığacak?

 Yazlık mekan var mı?



Pazarlama planı

 Ürün / hizmet tanımı  

 Üretmeyi yada pazarlamayı 

düşündüğünüz ürün türlerinizi 

ayrıntılı yazınız. 

 Örnek: 80 randımanlı beyaz undan 

yapılan 450 gram ekmek 



Üretim Planı

Üretim planı bölümünde açıklanan

 İş akış şemasını hazırlayınız.

 Diğer bir değişle;

 Siparişin alınmasından 

 Ürün / hizmet satışına kadar geçen

 Süreci ana aşamaları ile

 Açıklayınız



Üretim Planı

ÖRNEK

İş Akış Şeması.doc

İş Akış Şeması.doc


Pazar Araştırması

Ürün/Hizmetlerin sunulacağı hedef 

pazar/bölge ; 

Eğer ürünlerinizi yurt veya bölge çapında 

pazarlayacaksanız; 

İş fikrinin ilişki içerisinde olacağı PAZARI 

tanıtınız.



Pazar araştırması

Eğer ürünlerinizi bir il ve/veya  ilçelerinde 

tüketicilere pazarlayacaksanız;

 İl ve/veya ilçeleri 

 nüfusu ve özellikleri ile tanıtınız.



ÖRNEK

 Hedef pazar çalışması.docx

Hedef pazar çalışması.docx


Pazar araştırma

o Potansiyel müşteriler kimlerdir?

o Potansiyel müşteriler;

 Yaş

 Gelir durumu

 Cinsiyet

 Bölge

 Tüketim alışkanlığı açısından 

açıklanmalıdır.



Pazar araştırma

Örnek:

o Ayşe Hanımın Potansiyel Müşterileri;

o Mahallesinde orta gelir grubuna giren 

çocuklu

o Çocuk giysilerini kendileri dikmeyip yıl 

içinde mevsimine göre  TL.10 – 25 

aralığında ortalama 3 adet hazır ürün 

o satın alan anneler 



Pazar araştırma

 Örnek potansiyel müşteriler çalışması.docx

Örnek potansiyel müşteriler çalışması.docx


Pazarlama Planı 

Müşteriye ulaşım kanalları 

 Reklam ya da tanıtım çalışmalarınız ve 

müşterilerle bağlantı kurma metotlarınız 

neler olacaktır açıklanmalıdır.

 Potansiyel müşterilerinizi birebir ziyaret mi 

edeceksiniz? 

 Tabelanın ölçüsü ve türü, broşürlerin sayısı 

vb.



Pazar araştırma -Rakip analizi

Girişimci;

 İş fikri ile ilgili sektörde var olan veya 

potansiyel rakiplerinin sayısını 

 Pazara hakim olan firmaların 

yapılanmalarını,

 Sektörde ne kadar süredir bulunduklarını,

 Başlıca ürünlerini, 

 Pazarlama stratejilerini, tanıtım araçlarını 

ve

 Pazarın ne kadarını elinde tuttuğunu 

incelemelidir. 



Rakip analizi

Rekabete Yönelik Önlemler

o Kurulacak işletmenin rakipler karşısında 

alacağı önlemler;

o Rakiplere karşı üstün olacağı (güçlü 

olacağı) yönler ve 

o Rakipler karşısında zayıf olacağı yönler 

açıklanmalı ve zayıf yönlere karşı 

planlanan önlemler belirtilmelidir.



Pazarlama planı 

Ürün / hizmet fiyatı

 Finansal planlama bölümünde tanıdığımız 

maliyet hesaplama yöntemini kullanarak 

maliyetinizi hesaplayınız.

 Ardından pazarlama planı bölümünde 

tanıdığımız fiyatlama yöntemlerini 

kullanarak 

 HER BİR ÜRÜN İÇİN

 TAHMİNİ SATIŞ FİYATINIZI belirleyiniz. 



Pazarlama Planı Hazırlama

Ürün veya hizmet fiyatının NASIL  BELİRLENDİĞİ

 Ürün/hizmetin satış fiyatını belirlerken 

politikalarınız nelerdir? 

Gerekçeleri ile açıklamak gerekmektedir.



ÖRNEK 

 Fiyatlar belirlenirken önce maliyetler 

hesaplanacak ve satış fiyatları mutlaka 

maliyetlerin üzerinde belirlenecektir. 

 Ayrıca işletmenin Pazar profilinde ağırlıklı orta 

gelir grubuna giren aileler yer aldığından bu 

grubun bütçeleri de dikkate alınacaktır. 

 Son olarak rekabet koşulları dikkate alınacak, 

fiyatlar başlıca rakip “TOKSATAR A.Ş” nin

fiyatlarının biraz altında belirlenecektir. 



FİNANSAL PLAN

Kara geçiş noktası

 Finansal plan bölümünde aktarılan 

 Karlılık tablosunu ve 

 Yatırımın geri dönüş süresini hesaplama 

yöntemlerini 

 Kullanarak

 İşletmenizin ne kadar sürede kara 

geçeceğini sayısal verilerle destekleyerek 

yazınız. 



ÖRNEK
 Kuruluş dönemi:

 Başlangıç yatırım sermayesi ihtiyacı:  60.056 TL

 İşletme sermayesi ihtiyacı:                   25.519 TL

 Toplam yatırım ihtiyacı:                        85.575 TL

 Birinci yıl:

 Satış gelirleri:                                        433.900 TL

 Yıllık işletme giderleri:                  (-)    306.226 TL

 Gelir gider farkı:                                   127.674 TL

 Amortismanlar:                             (-)        5.222 TL

 Vergi öncesi kar:                                  122.452 TL



ÖRNEK (devam)

 Vergi öncesi kar:                    122.452 TL

 Vergiler                              (-)    24.490 TL

 Vergi sonrası kar:                      97.962 TL

 Amortismanlar                   (+)    5.222 TL

 Net nakit akımlar:                   103.183 TL

 Yatırımın geri dönüş süresi: (Toplam yatırım tutarı/net nakit 

akımlar) x 360 gün

 Yatırımın geri dönüş süresi: (85.575 / 103.183) x 360 gün

 Yatırımın geri dönüş süresi: 299 gün



Yönetim Planı

• İşletmede çalışacak Personelin sayısı

• Özellikleri, görev ve sorumlulukları 

belirtilmelidir. 

Mesleki yeterlik belgesi sahipleri ayrıca 

belirtilmelidir. 



Yönetim Planı
• ÖRNEK HAZIR GİYİM SATIŞ MAĞAZASININ

Satış personelinde aradığı özellikler:

En az 5 yıl deneyimli, 25-30 yaş arası, 

kıyafetine özen gösteren, müşteri ilişkileri 

güçlü satış personeli

Hazır giyim satış personelinin görevleri.docx

Hazır giyim satış personelinin görevleri.docx


Değerler, bir işletmenin 

İlkeleri 

Standartları ve 

Faaliyetlerine verdiği 

önemdir. 

İşletmenin değerleri 



Değerler dizisinin varlığı

Çalışanların tüm faaliyetlerinde 

odaklanacakları konuların 

belirlenmesine yardımcı olur. 

Etkili olabilmesi için çalışanların 

inanması ve paylaşması gerekir. 

Değerler bir firmanın;

 misyon,

 vizyon ve 

stratejik hedeflerinin temelini 

oluşturur. 



Bol buluş Endüstriyel Tasarım firmasının 
işletme değerinin ifadesi ; 

“ Bizim çok fazla enerji ve coşkumuz var. 
Biz birbirini düşünen, destekleyen ve 
birlikte eğlenen aktif ve özverili bir 

ekibiz.” 

Bu ifade, çalışanlar hakkında çok şey 
söylemekte, aynı zamanda çalışanlara 

müşterilere nasıl hizmet verecekleri 
konusunda yol göstermektedir.  

Örnek



Bir işletmenin faaliyetlerine rehberlik eden 

AMACIN  ifadesidir. 

Ne yaptığınızın bir özetidir. 

Misyon, işletmenin değerleri üzerine 
kurulur. 

Çalışanlar  ve  müşteriler tarafından 
kolayca anlaşılabilmelidir. 

“Biz hangi işkolundayız?” sorusuna yanıt 
aranarak yola

çıkılır.

Misyon



Örneğin hamile bayanlar için elbise üreten 
Hep şık mağazası,  

Misyonunu

“ Hep Şık, modayı izleyen anne adayları 
için giysiler tasarlar, üretir ve satar” 

cümlesiyle ifade etmektedir. 

Bu cümle ile

Ne yaptıklarını

Özellikli ürünlerini

Hedefledikleri Pazar dilimini 

Dikkatli bir şekilde tanımlamaktadırlar. 

Misyon



Çokyazar kalem firması 

Kendisini hediyelik eşya sektöründe 
görmekte ve kendisini markalı 

çakmak gibi ürünlerle  rekabet eden 
bir konuma oturtmaktadır. 

Misyon cümlesi şu şekildedir;

Çokyazar, kalitesiyle yalnızca bir 
kalem değil sevdiklerinize özel 

günlerinde sunabileceğiniz  ürünler 
sunar.  

Misyon cümlesine örnek



Hedefleri tanımlarken işletmeye 
yol gösteren,  işletmeyi uzun 

vadeli hedeflerine yönlendiren 
ifadedir. 

Vizyon süre sınırlaması bulunan, 

Ulaşılması kolay olmamakla 
birlikte 

Ulaşılması olası hedeflere 

Sahip olmayı gerektirir. 

Vizyon



Gerçekçi vizyonlar 
ulaşılabilirdir. 

Personelin moralini yükseltir. 

Örneğin 5 yıllık sürenin 
sonunda iş ortamının nasıl 

olacağını düşünerek

vizyon oluşturmaya 
başlayınız.

Vizyon



ÖRNEK 

“ Bol buluş,  önümüzdeki  5 yıl  

içerisinde  Avrupa çapında 

hizmet veren öncü tasarım 

grubu olarak saygı duyulmayı 

amaçlamaktadır” 

Vizyon



Vizyon

ÖRNEK

“ Ayşe Teyze bebe konfeksiyon,  5 yıl  

içerisinde açacağı imalathanede 

üreteceği  bebe dış giyim ürünleriyle 

sektörde modanın adresi olmayı 

hedeflemektedir ”



Vizyonunuzu oluşturduktan 
sonra bunu gerçekleştirmek 

için artık ne yapılması 
gerektiğini tasarlayabilirsiniz. 

Bu hedefler, pazarlama, finans, 
kalite, ürün farklılaştırma, 

personel konularını 
kapsayacaktır. 

Hedefler



Önümüzdeki bir yıl içinde ulaşmaya 
çalışacağınız hedefler 

ÖRNEK 

 İlk yıl 1.000  tulum, 1.500 hırka ve 2.000 
adet  çocuk elbisesi pazarlanacaktır.

 İlk yıl işyerinde 3 personel 
çalıştırılacaktır. 

 291.000 TL yıllık satış geliri elde 
edilecektir.

Kısa vadeli hedefler



Önümüzdeki  2 – 3  yıl içinde 
ulaşmaya çalışacağınız hedefler 

Örnek 

Yıllık satış geliri bir önceki yıla 
kıyasla %10 artırılacaktır”

“Alacağım yeni dikiş makineleriyle 
kapasitemi % 20 artıracağım” 

“ Üç yıl içerisinde ürünlerimi  
yalnızca il içinde değil  çevre 
illerde de pazarlayacağım“ 

Orta vadeli hedefler



Önümüzdeki  3  yıldan sonraki  yıllarda  ulaşmaya 
çalışacağınız hedefler 

Örnek 

 5. yılda ikinci şubeyi açacağım. 

 İkinci şube ile birlikte çalışan sayısı 10’a 
çıkarılacaktır. 

 10 yıl içerisinde ihracat bölümünü  kurup  
satışların yarısını yurt dışı pazarlara 

yönlendireceğim. 

Uzun vadeli hedefler



• Üretim / hizmet sunum sürecinde 

• Gerekli olan 

• Ruhsat ve izinler

• Standartlar

Üretim planı



ÖRNEK

• Alınması gereken ruhsat ve izinler var mıdır? 

• Örneğin Terziler Odasına kayıt

• Belediyeden işyeri açma ruhsatı 

Ürünleri üretirken belli standartlara uymak zorunda mısınız?

Örneğin : TSE standardı veya Gıda maddeleri tüzüğü vb.

Üretim planı 



Pazarlama planı 

 Beklenmedik durumlara ilişkin öngörüler

 İş planı dışında karşılaşabileceğiniz 

 Olumlu veya olumsuz durumlar nelerdir?

 Bu durumlara karşın tedbirlerinizi yazınız. 



Pazarlama planı hazırlama

ÖRNEK 
 Yufkacı açtınız; 

 Bir sabah ustabaşı kendi işyerini açmaya 
karar verip “yarın işe gelmiyorum” dedi. 

 Veya

 Market açmaya karar verdiniz, işyerini 
kiralayıp, tadilat yaparken; 

 Yolun karşısına bir hipermarket açılacağını 
duydunuz.

 Ne yaparsınız?



İş Planı hazırlama -
Grup çalışması 
 Aşağıda verilen konulardan biri için İŞ PLANI hazırlayınız. 

1) Temizlik malzemeleri üretmek veya pazarlamak

2) Oto yedek parçaları üretmek veya pazarlamak

3) Semtinizde bir hediyelik eşya mağazası açmak

4) Süt ürünleri üretmek  veya pazarlamak

5) Yurt çapında yaygın bir hamburger zincirine bağlı işletme 
açmak

6) Semtinizde unlu mamuller üretmek 

7) Bilgisayar onarım ve bakım işletmesi kurmak

8) Plastik ev eşyaları üretmek veya pazarlamak

9) Ayakkabı ve deri aksesuar üretmek veya pazarlamak

10) Konfeksiyon üretmek veya pazarlamak

11) Çorap üretmek veya tuhafiye mağazası açmak

12) Dijital baskı yapmak ve afiş hazırlamak



İş Planı Hazırlama

Katılımcılar, kendi iş fikirleri 
veya seçecekleri 

herhangi bir iş fikri ile ilgili 
bir iş planı 

hazırlayacaklardır.



İŞLETMENİN GELECEK 

PROJEKSİYONU

FİNANSAL TAHMİN TABLOSU

Önümüzdeki 3 yıl için 

GELİR VE GİDER TAHMİNLERİNİZİ

 Yapıp, TABLOYA aktarınız. 



İŞLETMENİN GELECEK 

PROJEKSİYONU

 SABİT DEĞERLER TABLOSU

ÇALIŞAN BİLGİLERİ

 YGD Başvuru formu tablolar.xlsx

YGD Başvuru formu tablolar.xlsx


BÖLÜM 4

 Kosgeb’den talep edilen destekler

Örnek

 Kosgebden talep edilen destekler.docx

Kosgebden talep edilen destekler.docx


İş planı neden önemlidir? 

 İşinizi kurarken konuyla ilgili her şeyi 

kaydetmeniz için

 İş fikrinizi sınamanız için

 Gereken finans tutarını hesaplamanız için

 İş fikrinizi başarılı bir işletmeye 

dönüştürmede nelere gereksinim 

duyduğunuzu görmeniz için   



İş planı neden önemlidir? 

 İşletmenizi kurduktan sonra başlangıçtaki 

tahminlerinizle gerçekleşenleri 

kıyaslamanızda bir başvuru noktası olarak 

kullanmanız  için

 İş fikrinizi diğer kişilerle tartışabilmeniz için

 Potansiyel finans kaynakları üzerinde 

olumlu bir izlenim bırakabilmeniz için              



İş planı hazırlama 

çalışmalarınızda

Tüm bu konuları dikkate almanızı önerir

Başarılar dileriz. 


