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IV

ÖNSÖZ

Sevgili lise ve sanat eğitimi öğrencileri,

Bu ders kitabı ,Eğitim ve Bilim Bakanlığı 2015 yılı müfredatına uygun olarak size sunulan 
yeni iş konseptine göre basılmıştır. Bu ders kitabı küresel iş dünyasında, inovasyon ve girişimcilik 
alanında, teori ve pratikte uygulayarak inovasyon sürecinizi ve girişimci fikirlerinizi besleyen 
kıvılcımdır. Bu kitap sayesinde pratik yollarla modern girişimciliği, yenilikleri anlamayı, 
finansı, iş fikirlerini, yeni inovativ yönetim biçimlerini tanımayı, hayatınızda odaklanmayı, daha 
ekonomik bir biçimde üretip yerli veya uluslararası pazarda nasıl rekabetçi hizmetler sunabilmeyi 
öğreneceksiniz. 

Başarılı girişimci, risk almaya hazırdır, başarıya ulaşmak için motivasyonu üst safhada 
olup, başarısızlıktan cesareti kırılmaz ve rekabette her zaman bir adım öndedir. Bu kitap ile 
sunulan teori ve pratik sayesinde Makedonya ekonomisi ve daha geniş bir alanda, rekabetçi ve 
potansiyel girişimciler olacaksınız. Ekonomik büyümenin motoru özel sektör iken, özel sektörün 
temel direği ve hareket unsuru, girişimci ve yönetsel özelliklere sahip girişimcilerdir. Ancak 
mikro ve makro düzeyde sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye sahip olmak için daha iyi ve daha 
rekabetçi bir yenilikçi ve girişimci Makedon toplumu yaratmamız gerek. Girişimci toplumumuz 
yaratıcı, yenilikçi ve risk alıp yeni ve cesur fikirlerin uygulanmasına yol açan toplum olmalıdır. 
Bu fikirlerin uygulanması ve siz sevgili lise ve sanat eğitimi öğrencilerinden ortaya çıkacak yeni 
fikirler, öncelikle Makedonya ekonomisi ve ötesi için yeni endüstriler, teknolojik üretkenliği 
artıracak ve böylece sürdürülebilir ve uzun vadeli bir ekonomik büyümenin önünü açacaktır. 
Makedonya Cumhuriyetinde küçük ve orta ölçekli işletmeler gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 
içinde önemli bir paya sahiptir böylece dış ticaret ve iş gücümüzün büyük bir yüzdesini istihdam 
etmektedir. Bu yüzden, gençler arasında girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve ekonomik 
kalkınmaya yatırım yapmak için kurumsal düzeyde girişimcilik ve kalite yönetimi özellikle 
önemlidir. Çalışabileceğiniz küçük ve orta ölçekli işletmeler ekonomik kalkınmaya yardımcı olur. 
Küçük ve orta ölçekli işletmeler bilgide rekabet avantajını kurarken, bilgi yenilik ve yaratıcılığın 
ekonomik faaliyette belirleyici bir faktör haline geliyor, çünkü bilgi doğru bağlamda gelişme 
eğilimindedir.

Sevgili öğrenciler, sizlere olan sonsuz saygımdan dolayı dünya standartlarına ve 
deneyimlerine göre hazırlanmış, Makedonca’ya uyarlanmış ve Makedonya ekonomisi koşulları 
ile orta öğretim sistemine uygun bu eşsiz eseri size ithaf ediyorum.

Yazar tarafından
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Giriş

Üçüncü sınıf lise ve orta öğretimde sanat eğitimine dair “İş İnovasyonu ve Girişimcilik” 
ders kitabı, ortaokul öğrencilerine yönelik öğretmelik eğitimi sürecinde bir proje etkinliği olarak 
tasarlanmıştır. 2015 yılından itibaren Milli Eğitim ve Bilim Bakanlığı müfredatına göre uygun 
olarak, Makedonya Cumhuriyeti Eğitimi Geliştirilme Bürosu, Ders Kitaplarının hazırlanması 
doğrultusunda kavram, metodoloji ve prosedürlere uygun olarak tüm yasal düzenlemeler ve kurallar 
göz önünde bulundurulmuştur. 

Öğretim konusu, uygun öğretim birimleri ile beş ana konuya ayrılmıştır. İnovasyon sorunu, 
iş dünyasındaki ikilemler, yaratıcı ve inovasyon süreçlerinin yönetimi, yönetim seviyeleri, kendi 
işinizi kurmak için kaynak yönetimi, bir iş modeli uygulamak ve iş modellerini test etmek konuları 
geçmektedir. Aynı zamanda yönetim, kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve temel işlevler ve 
anlam için gerekli kaynaklara odaklanır. Şirketin promosyon karışımı için modern güncel konular 
ve tematik bütünler, tanıtım biçimleri, internet tanıtımı, planlama ve promosyon etkileri işlenir; 
bunlar, bir internet pazarlama stratejisi geliştirmek ve promosyon karışımını iyileştirmek için en 
önemli göstergeleri bulmak için temel araçlardır. 

Metodolojik birimler, öğrencilerin kitaptaki içeriğe daha kolay hakim olabilmeleri için 
yapılandırılmış, resimlendirilmiş ve sistematize edilmiş, öğrencilerde bilişsel, mantıksal, düşünce 
ve motivasyonel süreçlerdeki artışı etkileyecek konuların, alıştırmaların, örneklerin ve uygulama 
çözümlerinin sonunu cevaplamak için sorular verilmektedir.

 Kitap, güncel sorunlar, çağdaş edebiyat, dünya deneyimleri, iş dünyasının en iyi uzmanları 
ve küresel iş seçkinleri tarafından kullanılan örnekler ve uygulamalarla yazılmış, orta öğretime 
uyarlanmıştır. Geliştirme sürecinden geçen inovasyon, organize, sistematik ve rasyonel bir faaliyettir. 
Girişimcilerin çalışmalarında çizilen ana çizgilerden biri inovasyondur. Girişimciler çoğunlukla 
sınırlı kaynaklara (finansal, teknolojik) sahip olduklarından, yüksek düzeyde beceriklilik göstermeli 
ve inovasyon yardımıyla işyerinde daha yüksek performans elde etmelidirler. İnovasyon, inovasyon 
süreci boyunca, değişimi çeşitli üretim ve / veya hizmet faaliyetlerini yürütmek için bir fırsat olarak 
kullanan girişimciler için özel bir silahtır. Kural olarak, girişimciler bir çeşit yenilik getirir. 

Yazar Tarafından 
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bu konuyu
okuduktan sonra

aşağıdaki hedefleri
gerçekleştirebilme
yeteneğine sahip

olacaksınız

1. yönetim kavramını tanımlayacak
2. yönetimin temel işlevlerini tanıyacak
3. yönetimin temel seviyelerini belirleyecek
4. yönetim tarzlarının uygulama yollarını 

açıklayacak
5. iş yapmanın temel görevleri hakkında 

faydalı bilgiler edinecek ve uygulayabilecek 
(pazarlama, üretim, yönetim ve insan 
kaynakları, planlama ve finansal analiz ve 
mevzuat)

6. farklı inovasyon türlerini ayırt edebilecek
7. inovasyondan yararlanmanın etkisini bilecek 

ve pratikte uygulayabilecek
8. inovasyonu kullanmanın potansiyel riskini 

tanıyacak ve anlayabilecek
9. bir işletmedeki inovasyon yönetim sürecini 

anlayacak ve açıklayabileceksiniz

ANAHTAR
KELİMELER

Yönetim
Yönetici

Fonksiyonlar
İnovasyon
Yenilikçilik

İnovasyon süreçleri
İşletme

Planlama
Оrganize etmek
Koordinasyon
Кontrol etmek
İnovasyon riski

Kaynak yönetimi
Yönetim süreci
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BÖLÜM 1

YARATICI VE 
İNOVASYON 

SÜREÇLERİNİN 
 YÖNETİMİ

 > Yönetim kavramının tanımlanması
 > Yönetimin temel işlevleri
 > Yönetim hiyerarşisi seviyeleri
 > Yönetim tarzları ve uygulamaları
 > Bir işletmeyi yürütmek için birincil görevler
 > İnovasyon, inovasyon süreci ve inovasyon türleri
 > Etkiler, inovasyon riski ve inovasyon yönetimi süreci
 > Gerçek uygulamadan örnekler
 > Sorular
 > Аlıştırmalar
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1. ДЕФИНИРАЊЕ НА МЕНАЏМЕНТОТ 
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1 Bower L. Joseph, The craft of general management, Harvard business school, Boston, 2013, p. 198 

1. YÖNETİMİN TANIMI

Yönetim, şirketin işleyişindeki önemi nedeniyle, tüm işletme işlevlerini kapsayan, 
mikroekonomi biliminde özel bir ilgi alanıdır. Artan ilgi şunlardan kaynaklanmaktadır: 
sorumlulukları hedeflerin verimli bir şekilde yerine getirilmesine yönlendiren yönetimin sosyal 
karakterinden; yönetimin endüstriyel inovasyon toplumunun temel bir özelliği olduğu gerçeğinden; 
yönetimin, medeniyet var olduğu sürece temel ve baskın bir kurum olarak kalması nedeniyle ticari 
teşebbüste belirli bir organ olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Modern bir ulusun temel 
özelliği, işletmelerinin yönetimi kaliteli yöneticiler aracılığıyla yönetilmesidir.

Yönetim bilimi, endüstriyel inovativ, küresel ve modern bir toplumun temel bir özelliğidir. 
Uygulamada uygarlığın başlangıcından beri var olmuştur. Yönetim, diğer insanların (yöneticilerin) 
yardımıyla ve işletmenin önceden tanımlanmış hedeflerine ulaşmak için kaynakların yardımıyla 
işin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için evrensel bir süreç olarak tanımlanır. 

Modern ekonomik işlemlerde yönetim kadar önemli bir faktör yoktur. İşletmede baskın bir 
faaliyet olarak yönetim kavramının birden fazla anlamı vardır. Yönetim bir çalışma biçimi olarak 
tanımlanır ve yönetici bu işi yapan kişidir.1

Yönetim, diğer insanların yardımıyla ve işletmenin önceden tanımlanmış hedeflerine 
ulaşmak için kaynakları dahil ederek, işin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinin evrensel 
bir sürecidir.

Resim 1. Yönetim pozisyonları ve kadın yöneticiler

kaynak: www.busines.com.pictures 

1 Bower L. Joseph, The craft of general management, Harvard business school, Boston, 2013, p. 198

http://www.busines.com.pictures
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Yönetim, kaynakları birleştirmek ve bunları kuruluşun hedeflerine ulaşmak için kullanmaktan 
sorumludur. Kaynaklar, çabasıyla işin yapıldığı kişileri ve maddi kaynakları içerir: para, 
hammaddeler, makineler, ekipman, varlıklar, vb. Esasen, yönetim, yöneticilerin maddi kaynakları 
kullanmak için insan çabasını etkin bir şekilde yönlendirmekten sorumlu olduğu zaman vardır.2 
Mali kaynaklar sınırlıdır ve bunların uygun şekilde tahsis edilmesinden yönetici sorumludur. Bu 
nedenle yönetimin hedeflere ulaşmada etkin olması, belirlenen hedeflerin zamanında ve doğru bir 
şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir.

2. TEMEL YÖNETİM FONKSİYONLARI|

İş ve iş faaliyetleri yönetici tarafından başlatıldığında ve yürütüldüğünde, görevleri yerine 
getirme potansiyeli ile sorumlu ve eksiksiz olmalıdır. Özünde, yönetim, iş ve yürütme faaliyetlerini 
yönetmek için hedeflenen hedefe yönelik olarak işlev görür. Yöneticinin iş sırasında gerçekleştirdiği 
faaliyetler, yönetiminin ana işlevleridir. Her fonksiyon, yöneticinin ve insan kaynakları yöneticilerinin 
işletmeyi hedeflerine ulaşma yönünde hareket ettirmeye yardımcı olduğu araçları içerir. Yönetimin 
içeriğine bakacak olursak, yönetimde bir araç olarak işlev, görevleri, sorumlulukları ve faaliyetleri 
yerine getiren yöneticinin kendisi aracılığıyla bir faaliyet ve araçlar alanı anlamına gelir. Yönetim 
fonksiyonları, tüm yöneticilerin yönetim fonksiyonlarının performansına dahil olduğu evrensel bir 
uygulamaya sahiptir. 

Yönetim, yöneticilerin gerçekleştirmesi gereken çeşitli işlevleri veya birincil faaliyetleri 
içerir onlar da: planlama, organize etme, koordine etme, motive etme ve kontrol etme dir.3

а) Planlama, ulaşılacak amaç ve görevlerin yanı sıra bu hedeflere ulaşmak için alınacak 
eylemlerle ilgili yolları, yani önlemleri ve adımları belirlemeyi içerir. 

b) Örgütlenme, çalışmadaki her katılımcının görev ve sorumluluklarını belirlemek anlamına 
gelir. 

c) Koordinasyon, insanların küçük, orta ve büyük işletmelerin ortak amacına ulaşmasına 
yönelik faaliyetlerini ve çabalarını nasıl birleştireceğimiz anlamına gelir.

d) Motivasyon, planlama sürecinde belirlenen hedeflere ulaşmak için, bir şirketteki 
çalışanları ve tüm personeli kuruluşa faydalı olacak şekilde hareket etmeye teşvik etmeyi amaçlayan 
bir yönetim faaliyetidir..

e) Kontrol, elde edilen sonuçların ölçülmesini, planlananlarla karşılaştırılmasını, sapmaların 
ve sapmaların nedenlerinin belirlenmesini ve gerekirse düzeltici önlemlerin alınmasını içerir.

3. YÖNETİM DÜZEYLERİ VE HİYERARŞİ

Büyük bir organizasyonun yönetimi üç seviyeden oluşabilir:4 
• Üst yönetim (veya “en yüksek yönetim” veya “yukarı yönetim”) 
• Orta yönetim 

2 Armstrong, Michael, Kompletna menadžerska znanja, M.E.P.Consult, Zagreb, 2009, p. 42 
3 Б. Шуклев: Менаџмент, шесто издание, Економски факултет - Скопје, Скопје, 2009, стр. 19 
4 Armstrong, Michael, Kompletna mefnadžerska znanja, M.E.P.Consult, Zagreb, 2009, p. 49
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 2.    

• Düşük seviyeli yönetim, gözlemciler ve ekip liderleri gibi 
• Denetleyici
• Diğer alt üyeler

1.1 Üst yönetim

• yönetim rolleri ve becerileri alanında kapsamlı bilgi gerektirir
• pazar gibi dış faktörler konusunda yüksek düzeyde farkındalık gereklidir.
• kararlar genellikle uzun vadelidir
• kararlar analitik, yönlendirici, kavramsal ve/veya davranışsal/katılımcı süreçler 

kullanılarak alınır
• stratejik kararlar için sorumluluk
• bir plan çizmeli ve planın gelecekte etkili olup olmayacağını görmeli
• kanıtlanabilir ölçülebilir sonuçlarla planın ne kadar gerçekçi olduğunu görmek için

1.2 Orta düzey yönetim

• orta düzey yöneticiler, belirli yönetsel görevlerin gerçekleştirilmesi için profesyonel 
bilgiye sahiptir.

• üst yönetim tarafından alınan kararların uygulanmasından sorumludurlar.

1.3 Alt yönetim

• Bu yönetim düzeyi, üst yönetim kararlarının veya planlarının uygulanmasını sağlar.
• Alt yönetim tarafından alınan kararlar genellikle kısa vadelidir, yalnızca sürekli olarak 

izlenmesi ve sonuçların günlük raporlarda sunulması gerekir.

1.4 Denetleyci / rehber

• Bunlar, işgücünü doğrudan denetleyen kişilerdir; bir fabrika ofisinde, satış alanında veya 
başka bir çalışma grubunda veya operasyon alanında.

1.5 Diğer alt üyeler

• Bu gruba ait bir kişinin sorumlulukları, denetçinin sorumluluklarından daha sınırlı 
ve daha spesifiktir.

Resim 2. Çalışan yönetim ortamı
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Resim 3. Organizasyon yapısı ve yöneticilerin roller

Kaynak: Bower L. Joseph, The craft of general management, Harvard business school, Boston, 2013, p. 98

4. YÖNETİM TARZLARI VE UYGULAMALARI

Bir işletmedeki birçok şey, bir organizasyon sisteminde kullanılan yönetim tarzlarına 
bağlıdır. Bir şirkette bulunabilecek 6 farklı yönetim tarzına bakalım.

Spesifik iş durumuna, iş geliştirme aşamasına veya çevrede hüküm süren koşullara bağlı 
olarak, yönetici çalışanlar için kabul edilebilir ve belirli bir durumda iyi sonuç veren en etkili tarzı 
tanımlamalıdır. Evrensel olarak kabul edilebilir ve her durumda uygulanabilir bir yönetim tarzı 
yoktur.

Resim 4. Yöneticinin temsili tarzı
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kaynak: She also described management as philosophy. Vocational Business: Training, Developing and  
Motivating People by Richard Barrett - Business & Economics, 2009, p. 

Yönetim tarzları genellikle yöneticinin karakterine, işin türüne, birlikte çalıştığı kişilerin 
eğitimine ve piyasa koşullarına bağlıdır.5Uygulamada, altı yönetim stili ayırt edilir, ancak bireysel 
yöneticiler, ihtiyaca göre veya kişisel değerlendirmeye göre aynı anda birkaç yönetim stilini nasıl 
birleştireceğini bilir. Тие стилови на менаџмент се:6

2.1 Otokratik tarz

Ne ve nasıl yapılacağını ben söyleyeceğim, 
çünkü patron benim, “büyük” bir liderim.

Otokratik liderlik tarzına sahip yöneticiler, konumlarının onlara verdiği gücü en iyi şekilde 
kullanırlar. Emir verirler ve itaat isterler. Hızlı ve kararlı eylem gerektiren herhangi bir kritik durum, 
genellikle otokratik tarz yöneticisi tarafından iyi bir şekilde çözülebilir.

Bu yönetim tarzı en çok yüksek enflasyon, piyasa kaosu, değişken ve belirsiz hükümetin 
olduğu, bir müdahale durumunun (savaş, deprem, sel) olduğu çalkantılı ortamlarda çalışmak için 
kullanılır. Yetersiz eğitimli veya disiplinsiz gruplarla çalışmak ve aynı zamanda belirli psikolojik 
profillere sahip çalışanlarla da çalışılması uyumludur.

Saldırgan ve düşmanca kişiler, otokratik bir yöneticinin rehberliğinde verilen görevleri daha 
iyi yerine getirir. Düşmanca tavırları, işi yapmanın sorumluluklarına yönlendirilir, bu nedenle çok 
meşgul olmaları nedeniyle karakterleri ön plana çıkmaz. Kendini amirine bağımlı hisseden güvensiz 
kişi, otokratik liderin etkisi altında kendini daha güvende hisseder ve daha iyi çalışır.

Modern yönetimde otokratik yönetim biçimi uygulanmamalı ve yönetim, insanlar üzerinde 
mutlak hakimiyet temelinde kurulmamalıdır. Aksine, yönetim bilgi, anlayış ve insan tutumu 
temelinde tanımlanmalıdır. Bu, iyi bir çalışma ortamı yaratacak ve iş görevleri verimli bir şekilde 
gerçekleştirilecektir.

2.2 Yardımsever tarz

Neyin ve nasıl işe yarayacağını söyleyeceğim 
çünkü hepimiz için en iyisi olacak.

Bu, yöneticinin, çalışanların olası direnişi nedeniyle, çalışanlara biraz saygı göstererek 
davranışını hafifletme ihtiyacını hissettiği otokratik çalışma tarzının daha yumuşak bir çeşididir.

2.3 Danışma tarzı

Ben kararı vereceğim ama sizinle de her şeyi danışacağım çünkü sizin de fikrinizi almak 
istiyorum. 

Bu yönetim tarzı, otokratik ve demokratik tarz arasında yer almaktadır. Daha az kullanılır, 

5 B. Şuklev: Yönetim, altıncı baskı, İktisat Fakültesi - Üsküp,Скопје, 2009, sayfa. 29
6 Bower L. Joseph, The craft of general management, Harvard business school, Boston, 2013, p. 89
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ancak pratikte kesinlikle vardır.

2.4 Katılımcı tarz

Birlikte karar veririz, ancak tüm oylar eşit derecede önemli 
değildir.

Bu yönetim tarzı demokratik tarza en yakın olanıdır ancak bazı olumsuzlukları da gösterir 
çünkü astlara karşı bir doz saygısızlık vardır, dolayısıyla yöneticinin çalışanlarda yaratması gereken 
motivasyon daha azdır.

2.5 Konsensüs veya demokratik tarz

Biz karar üzerinde anlaşana kadar sorun tartışılmalıdır.

Bu yönetim tarzı, istikrarlı bir ortam ve istikrarlı bir iş politikası için en uygun olanıdır. 
Demokratik bir yönetim tarzına sahip yöneticiler, alınacak önlemler hakkında astlarıyla istişare 
eder. Sorunları daha kolay çözerler çünkü yapıcı bir çözüm bulunana kadar astlara danışılır ve 
ekibin geri kalanıyla tartışılır. İstikrarlı gruplar, demokratik yönetişim tarzıyla birlikte iyi çalışır ve 
demokratik liderlik altında çalışmanın iyi sonuçları, işbirlikçi bireyler tarafından gösterilmektedir.

2.6 Laissez-faire veya liberal tarz

- İstediğinizi yapın.

Liberal yönetici gücünü çok az kullanır, ancak bu tarz sorumsuz bir davranış olacağı için kim 
isterse yapabilir için tasarlanmamıştır. Bu yöneticiler, astların görevleri belirlemelerine ve bunları 
kendi başlarına çözmelerine izin vererek, onlara çalışma ve karar verme konusunda büyük özgürlük 
verir. Bu yönetim tarzı, yüksek eğitimli ve profesyonel personel ile çalışırken geçerlidir. Bilincin ve 
sorumluluğun üst düzeyde olduğu, üst düzey yöneticinin astlarının her görevi kusursuz bir şekilde 
tamamlayacağına inandığı şirketlerde uygulanır. Yönetim rolü, görevlerin gerçekleştirilmesi için 
destek, bilgi ve ön koşulları sağlamaktan oluşur.

Otokratik ve demokratik üslup uygulamada yaygın olarak kullanılmakta olup, şartlara 
ve ortama bağlı olarak yönetici ve çalışanların karakterine bağlı olarak olumlu sonuçlar 
verebilmektedir. Diğer yandan diğer yönetim tarzlarını birleştirmek mümkündür. Belirlenen 
hedeflerin gerçekleştirilmesindeki verimlilik incelendiğinde otokratik tarza sahip yöneticilerin daha 
başarılı olduğu görülmektedir. Ancak karar alma süreçlerinde demokrasi dışarıda bırakıldığı için 
alınan kararlar demokratik üslup açısından daha zayıf kalmaktadır. Bu nedenle, demokratik tarz 
karar vermede daha başarılıdır, ancak bazen belirlenen görevlerin gerçekleştirilmesinde zayıflık 
gösterir. Bu nedenlerle demokratik adı verilen bir yönetim tarzı önerilmektedir (bu terim ilk kez Dr. 
Isaac Adizes tarafından kullanılmıştır). Bu, karar vermede demokrat ve uygulamada otokrat olmak 
anlamına gelir. Belirli bir yönetim tarzı, çalışanlar arasında memnuniyetsizliğe neden olabilir. Bu 
nedenle, başka bir yönetim tarzıyla değiştirilmesi önerilir. Bu, çalışma sonuçlarını iyileştirecektir. 
Çalışmada katılığı ve tek taraflılığı önermiyoruz. Yönetici, emirleri yerine getirecek ve ödünç 
alacak bir makine değil, belirli duygusal ve insani özelliklere sahip olmalıdır. En iyi yönetim 
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tarzı, yöneticilerin çalışanlarla birlikte çalıştığı, işbirlikçi ve meslektaşlar arası bir ilişki geliştiren, 
haklarına saygı gösteren ve buna göre çalışmayı ödüllendirendir, çünkü insanlar birbirinden çok 
farklıdır ve bu nedenle aynı muameleye tabi tutulamazlar. Her kişi saygıyla gözlemlenmeli, farklı 
durumlardaki davranışları incelenmeli ve ancak bundan sonra uygun şekilde davranılmalıdır.

Resim 5. Yöneticilerin pratikte sunulan müzakere tarzı

kaynak: R. L. Mathis and J. Jackon: Human Resource Menagment, Thomson South-Western, Mason, 2008

5. BİRİNCİL İŞ GÖREVLERİ

Teoride ve pratikte iş yapmanın başlıca görevleri şunlardır:7

• Pazarlama
• Üretme
• Yönetim ve insan kaynakları
• Planlama ve mali analiz ve
• Yasal düzenlemeler

3.1 Pazarlama

Genel olarak konuşursak, pazarlama, mal veya hizmetleri üretim noktasından bu mal veya 
hizmetlerin talep noktasına ulaştırma görevine sahiptir. Bir işi yürütmek için önemli olan temel 
bir pazarlama hedefi olarak satış hacmini artırmak veya pazar payını artırmaktır. Bir pazarlama 
hedefine ulaşmak ve bir işletmeyi yürütmek için pazarlamacılar, ürünlerin, fiyatların, dağıtımın ve 

7 She also described management as philosophy. Vocational Business: Training, Developing and Motivating People by 
Richard Barrett - Business & Economics, 200, p. 51
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kanallarının ve pazarlama iletişiminin belirli özelliklerini birleştirir.8 Tek kelimeyle, bir pazarlama 
karması oluştururlar. Bu pazarlama karması, bir işletmeyi yürütmek için dikkat çekicidir 
ve müşterilerin tam olarak ne istediğini gösteren önceki pazarlama araştırmalarına dayalı 
çözümlerle belirli bir pazar için geliştirilmiştir:9

• belirli bir ürün için daha fazla para vermeye hazır olup olmadıkları, o ürünün işleyişine 
ne kadar aşina oldukları, nereden ve ne şekilde alışverişe alıştıkları;

• hava faktörlerinin onu ne kadar etkilediği ve
• ürünün başarı arzusu ile pazarda sahip olduğu gerçek fırsatlar arasındaki fark nedir.

2014’ten itibaren hem son teknoloji hem de modern olan en son yaklaşımlar, tüketici odaklı 
pazarlamayı, ticari pazarlamayı veya endüstri odaklı pazarlamayı veya topluluk odaklı pazarlamayı 
ve ayrıca kurumsal ve sosyal pazarlamayı içerir. İnternet kullanımına bağlı olarak yeni pazarlama 
biçimleri, internet pazarlaması olarak adlandırılan veya yaygın olarak e-pazarlama, çevrimiçi 
pazarlama, arama pazarlaması, masaüstü reklam veya bağlı kuruluş pazarlaması. Geleneksel 
pazarlamada kullanılan segmentasyon stratejisini iyileştirmeye çalışıyorlar. Halkı daha spesifik 
olarak hedeflerler ve bazen kişiselleştirilmiş pazarlama veya bire bir pazarlama olarak adlandırılırlar. 
Yalnızca web sitesi pazarlamasını değil, aynı zamanda e-posta pazarlamasını ve kablosuz medyayı 
da içerdiğinden, internet pazarlamasının bazen kapsamı geniş olarak kabul edilir.

3.2 Üretim

Üretim planlaması, bir işletmeyi yürütmenin birincil görevidir ve bir üretim işletmesindeki 
en önemli hizmetlerden biridir. Aşırı stoklar, zamansız malzeme tedariki ve bitmiş ürünlerin 
üretimindeki gecikmeler için bir hatadır. Üretim planlama bölümü, farklı üretim türlerinin yanı 
sıra farklı planlama yaklaşımları sağlamak için programlı olarak organize edilmiştir. Bunlardan 
bazıları: 10

• bireysel dönem çerçeveleri (hafta, ay, çeyrek) için büyük seriler (üretim üretimi)
• ürünün son aşamasına kadar kırılımlı özel üretim
• montajı (siparişe göre planlanır) veya yarı bitmiş ürünlerin montajını sağlayan üretimi 

de içeren kombine üretim
• süreç üretimi 
Başarılı ve karlı bir iş için üretim planlamasının temel gereksinimleri şunlardır:
• Gerekli malzemelerin hesaplanması
• Kapasite hesaplaması
• Üretim sonlandırma
Plandan program, üretimin başlatılmasına ve aşağıdakiler arasında doğrudan bir bağlantıya 

izin verir:

8 Peter D.Bennett, Dictionary of marketing terms, Chicago IL: American Marketing Association, Edition -2 1995, p. 46
9 Michael J. Baker, „Marketing- Theory and Practice“, Macmillion Business, third Edition. Boston. 2014. p. 198
10 Gomez-Mejia, Luis R.; David B. Balkin and Robert L. Cardy (2008). Management: People, Performance, Change, 3rd 
edition. New York, New York USA: McGraw-Hill. p. 19. ISBN 978-0-07-302743-2
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3.2.2 MRP II - креирање нарачки и преглед на добавувачи 
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3.2.3 MRP II - креирање работни налози од терминскиот план 

        ,   
           , 

• iş emri (belirli ürün = belirli sipariş pozisyonu = plandaki belirli pozisyon)
• müşteri siparişi (iş emrindeki birden fazla pozisyon bir siparişte birleştirilir)
• planlayın (bir planda birkaç siparişi birleştiririz).
Planlama sistemini kullanıcının ihtiyaçlarına göre uyarlıyoruz.
Program, yıllık plan, üç aylık planlar, aylık üretim planlarının tutulmasını ve kayıt altına 

alınmasını sağlar.
Sistem tamamen özelleştirilebilir ve üretim şirketindeki BT’nin çözümünde uygun bir 

yaklaşım gerektirir.

Resim 6. Üretim katılımcısı

kaynak: She also described 
management as philosophy.
 Vocational Business: Training, 
Developing and Motivating People 
by 
Richard Barrett - Business &
 Economics, 2009, p. 72

3.2.1 MRP II - dönem üretim planlaması

Dönem planlaması, belirli bir süre için üretimde en detaylı iş planıdır.Böylece, dönem 
üretim planlaması yardımıyla, bireysel kaynaklar ve gerekli araçlarla ilgili olarak işbölümünü ve iş 
operasyonlarının sırasını ayrıntılı olarak belirliyoruz.

Tanımlanmış dönem planına ve belirli planla ilgili diğer kısıtlamalara dayanarak, programın 
yüceltmesi gereken bireysel iş operasyonlarının başlangıç   ve son koşullarını belirliyoruz.

3.2.2 MRP II - sipariş oluşturma ve tedarikçileri gözden geçirme

Vadeli planlama, sınırlı kaynaklar ve gerekli araçlar açısından bireysel iş operasyonlarını 
uyguladığımız en düşük operasyonel plandır.

Bu nedenle, tedarikçilere sipariş oluşturma ve tedarikçilere siparişleri gözden geçirme 
araçları yardımıyla yapılan iş operasyonları çizelgesine dayanarak, gerekli malzeme, hammadde 
ve yarı mamul için gerekli malzeme, hammadde ve yarı mamul için siparişleri inceliyor ve aksiyon 
alıyoruz. seçilen ürün.

3.2.3 MRP II - dönem planından iş emirleri oluşturma

Bireysel operasyonların şartlarını belirledikten sonra, iş emirleri şeklinde tutulan çalışma 



YARATICI VE İNOVASYON SÜREÇLERİNİN YÖNETİMİ 

14

BÖLÜM 1  
 

 
 

14 

       .11       
        . 

3.3 Менаџмент и човечки ресурси 

          
              
          
     .     
      ,      
:   ,   ,     
 ,       .12 

 7.        

: www.managment human resource 

           
          
    ,      
       .    
            
   ,       
   -      . 
 ,        
           
      .    , 
             

                                                
11 Gomez-Mejia, Luis R.; David B. Balkin and Robert L. Cardy (2008). Management: People, Performance, 
Change, 3rd edition. New York, New York USA: McGraw-Hill. p. 20. ISBN 978-0-07-302743-2 
12 . Losey, M. Sue and D. Ulrich: The Future of Human Resource Management, John Wiley& Sons Inc., London, 
2005, p. 16 

dokümantasyonu operasyonel performansa aktarılmaları gerekir.11 Bu araç, dönem planlama 
penceresinden iş emirlerine genel bir bakış oluşturmak için tasarlanmıştır.

3.3 Yönetim ve insan kaynakları

İnsan kaynakları yönetimi, yöneticilerin çalışanları cezbetmek ve elde tutmak, işleri üst 
düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak ve örgütsel hedeflere ulaşılmasına ve işin yürütülmesine 
katkıda bulunmalarını sağlamak için üstlendikleri tüm faaliyetleri içerir. Bu faaliyetler, kuruluşun 
beş ana bileşeni olan bir sistem olan insan kaynakları yönetim sistemini şekillendirir: işe alma 
ve seçme, eğitim ve geliştirme, iş yükseltmeleri ve geri bildirim, ücret ve yan haklar ve çalışan 
ilişkileri.12

Resim 7. Yönetici ve kaynaklarını yönetme

kaynak: www.managment human resource

Stratejik insan kaynakları yönetimi, yöneticilerin insan kaynakları yönetim sisteminin 
birbirleriyle, organizasyon mimarisinin diğer unsurlarıyla ve organizasyonun strateji ve hedefleri 
ile tutarlı olması gereken bileşenlerini tasarlama sürecidir. Stratejik insan kaynakları yönetiminin 
amacı, organizasyonun verimliliğini, kalitesini ve  inovasyonu ve tüketicilerin ihtiyaçlarını teşvik 
eden bir insan kaynakları yönetim sistemi oluşturmaktır - rekabet avantajının önde gelen dört bloğu. 
Basitçe söylemek gerekirse, bir kurumsal insan kaynakları yönetimi stratejisi, kuruluşun insan 
sermayesine yapılan yatırımın getirisini artırmalı ve finansal riski azaltmalıdır.İnsan kaynakları 
yöneticileri, vasıflı ve vasıflı insanların gelirini ve mevcut işgücünün yeteneklerini, kuruluşun 

11 Gomez-Mejia, Luis R.; David B. Balkin and Robert L. Cardy (2008). Management: People, Performance, Change, 3rd 
edition. New York, New York USA: McGraw-Hill. p. 20. ISBN 978-0-07-302743-2
12 Losey, M. Sue and D. Ulrich: The Future of Human Resource Management, John Wiley& Sons Inc., London, 
2005, p. 16
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mevcut ve gelecekteki iş planları ve yatırım getirisini artırmak ve gelecekteki başarıyı ve hayatta 
kalmayı sağlamak için bir araya getirerek bunu başarmaya çalışırlar.13 Bu tür hedeflere ulaşıldığından 
emin olmak için insan kaynakları görevinin amacı, mümkün olduğunca çalışanların motivasyonu, 
bağlılığı ve verimliliği, federal, eyalet ve yerel yasa ve yönetmelikleri, etik iş uygulamalarını ve net 
maliyeti dikkate alarak kuruluşun insan kaynakları gereksinimlerini en üst düzeye çıkaracak şekilde 
uygulamaktır.

3.4 Planlama ve mali analiz

Planlanan işin (ve mevcut bir iş için) mali analizi bize ve öngörülen gelir ve giderlere, 
yatırımlara vb. dayanarak işe girip girilmeyeceğini göstermelidir. Ayrıca, finansal analize dayanarak, 
planlanan tüm maliyetleri ve gelirleri gerçekten hesapladığımızı ve diğer faaliyetlerimizde bir 
şeylerin değişmesi gerekip gerekmediğini görmemiz gerekir.

Bir işletmenin ekonomik uygulanabilirliğini ve işin uygulanabilirliğini göstermek için 
kullanılabilecek bir dizi gösterge ve finansal analiz yöntemi vardır. Şimdi bunu okuyacak biri 
diyecek ki: “Peki, gelirim giderlerimden fazla olacak diye hesapladım, her şey belli, kârım var, işe 
giriyorum.”

Evet, ancak bu kâr, yatırımı önümüzdeki 100 yıl içinde değil de kabul edilebilir bir süre 
içinde geri döndürmeye yeterli olacak mı? Bu, kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullandığımız 
anlamına mı geliyor? Bu likide olacağımız anlamına mı geliyor? - yükümlülüklerimizi zamanında 
ve eksiksiz olarak yerine getirmek için? .... vb.

Yani dediğim gibi, belirli bir işletmenin ekonomik ve finansal olarak kabul edilebilir olup 
olmadığını bize gösteren bir takım göstergeler var. Bir işletmenin ekonomik olarak uygun olup 
olmadığını bize gösterecek üç temel gösterge gösterilmektedir.

Verimlilik oranı, toplam gelir ile toplam harcama arasındaki orandır.
Bir işletme, oranlar 1’den (e> 1) büyük olduğunda ekonomiktir. Katsayı tam olarak 1 (e=1) 

ise işletme ekonominin eşiğinde demektir. Katsayı 1’den küçükse işletme ekonomik değildir (e <1) .14

Verimlilik oranı = Toplam Gelir / Toplam Harcama

Birikim oranı, planlanan net kâr ile toplam yatırımlar arasındaki orandır.
İşletmenin aşırı maliyet yardımı ile belirli bir birikimi gerçekleştirme yeteneğini gösterir.

Birikim oranı = (Planlanan net kar Toplam yatırımlar) * 100

Yatırım getirisi, toplam yatırım ile planlanan net kar arasındaki orandır.
Ve göstergenin adından da anlaşılacağı gibi, bu ilişki bize yatırımın geri döneceği zaman 

dilimini göstermelidir.

Yatırım getirisi =
= Toplam yatırımlar / Planlanan net kar

13 R. L. Mathis and J. Jackon: Human Resource Menagment, Thomson South-Western, Mason, 2008,p. 25
14 Overbek, Johannes, :”The modern finansial World Economu, Teories and Policies”, university Press od America, 200 , 
p. 149
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Yatırımın geri ödeme süresi, net kar planlaması ile ilgili olarak yapılan toplam 
yatırımlara eşittir.

Bu üç temel katsayı bize planladığımız işimizin ekonomik, birikim yaratabilecek nitelikte 
olduğunu ve yatırımın geri dönüş süresinin kabul edilebilir olduğunu gösteriyorsa, kendi işimizi 
kurmaya karar verebiliriz. Son olarak bir not: Ayrıntılı bir pazarlama planından finansal plana kadar 
her açıdan mükemmel bir iş planınız olabilir. Ama işin nasıl gideceği SİZE bağlı!

3.5 İş için yasal mevzuat

Uluslararası olarak, uluslararası ve yerel şirketlerin, yani işletmelerin (MLM) işleri patlama 
yaşıyor.

Küresel olarak, sektör 20 milyon bağımsız üye ile yılda 70 milyar dolardan fazla kazanıyor. 
Raporlar, her hafta dünya çapında 150.000 üyenin MLM şirketlerinden birine kaydolduğunu 
gösteriyor.

Daha fazla para kazanmak isteyen birçok şirket, işlerini uluslararası alanda genişletiyor ve 
bunu aşağıda verilen örnekler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle yapıyor:15

• uluslararası lisanslar ve münhasır düzenlemelerin sağlanması - franchise düzenlemelerine 
benzer;

• yerel ortaklarla ortak girişimler; ve
• İmkanları varsa, maddi ve zaman açısından, paraları yetiyorsa, yabancı ülkelerde 

varlıklarını tesis etmek.
İş ve yasal konuları ve mevzuatı anlamak, uluslararası genişleme için bir avantajdır.
Her ülke için ayrı ayrı hukuk çalışması yazılabilir.
Bununla birlikte, yeni başlayanlar için, bir MLM şirketinin uluslararası bir iş kurması için 

bazı kısa kurallar.

1. Kurumsal ve yabancı avukatlar

Doğrudan satış konusunda uzmanlığı olan yabancı bir ülkede bir konsey veya ofis bulmak 
gerekir. MLM şirketinin sunduğu ürünlere bağlı olarak gıda ve ilaç, vergiler, kurumsal yapı vb. 
dahil olmak üzere doğrudan satış deneyimine sahip birkaç farklı avukatın bulunması gerekebilir.

2. Tescil İşaretleri ve Ticari Markalar

Şirket tescil işaretinize ve şirketinizin ürün ve hizmet işaretine mümkün olduğunca erken ve 
tercihen büyümek istediğiniz ülkeye girmeden önce bakın.

3. Tüketici mevzuatı

Her ülkenin ticaret uygulamaları, yasaları, tüketici yasaları ve piramit karşıtı tüzüklerde 
farklılıkları vardır. Bunlar dünya çapında farklılık gösterirler ve yerel piramit şemasına göre kontrol 
edilmelidirler. tazminat planı ve pazarlama yöntemi o ülkenin yasalarına uygundur.16

15 Burns Paul, Dewhurst Jim, Small business and enterepreneurship, sec. ed., Macmillan press Ltd., London, 2013. p. 82
16 David B.Audretsch, Steven Kleppere, Innovation, Economic Development and the Evolution of Industry, UK: Edgar 
Elgar Publishing Limited, volume III, 2010, p.127
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Aslında, birçok ülkede, o ülkeye girmeden önce pazarlama programınızla ilgili olarak devlet 
kurumlarından geri bildirim, mektup, tavsiye niteliğinde görüş veya onay alabilirsiniz.

4. Gelir

Sunulan iş fırsatı ve bunun nasıl sunulabileceği konusunda sizin ve distribütörlerinizin sahip 
olabileceği sınırlamaları inceleyin.

5. Ürün uyumluluğu

Sunduğunuz ürünler için devlet standartlarını kontrol edin. Belirli ürün türlerinin ülke içinde 
kendi düzenlemeleri olabilir, tüm ürün hattını kontrol etmeniz gerekecektir.

6. Fikri mülkiyet

Ticari markalara veya ticari markalara ek olarak, ürünleriniz için ülkede patent tescil 
ettirmeniz gerekebilir. Yazılım lisansları vb. gibi fikri mülkiyetin devrine ilişkin kısıtlamaların 
kontrol edilmesi gerekebilir.

7. Bankacılık

Ülkelerin içinde ve dışında büyük para hareketleri olacak ve bu nedenle para biriminin sınır 
ötesi hareketine ilişkin kısıtlamaların kontrol edilmesi gerekecek.

8. Vergiler

Ulusal, il, satış ve katma değer vergilerini ve diğer vergileri iyi incelemeniz gerekiyor. 
Kurumsal danışmanınız, vergi muhasebeciniz ve yabancı danışmanınız, ister şube, şube, ofis vb. 
olsun, çoğu vergi avantajı ve çalışma yöntemi hakkında sizi bilgilendirmelidir.17

9. Kurumsal form

Yerel mülkiyetiniz olmalıdır. Yerel bir hissedar ikametgahınız ve yönetim kurulu üyeleriniz 
olmalıdır. Yabancı bir ülkedeki varlığınızın ne anlama geleceğini tam olarak anlamalısınız.

10. Bilgi koruması

Hem ürün grubunuzu hem de ticari sırlarınızı ve gizli bilgilerinizi korumak için hem yerel 
hem de uluslararası anlaşmalarınız olmalıdır.

11. Antitröst ve ticaret düzenlemeleri

17 Burns Paul, Dewhurst Jim, Small business and enterepreneurship, sec. ed., Macmillan press Ltd., London, 2013, p. 78
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Fiyatlandırma kısıtlamalarını, üyeleriniz ve müşterilerinizle olan ilişkileri, diğer rakiplerle 
olan ilişkileri vb. kontrol etmeli ve yerel antitröst ve ticaret kurallarını ihlal etmediğinizi 
doğrulamalısınız.

Bir MLM şirketi, merkezi ve yerel vergi makamlarına kayıtlı olmalıdır. Kayıtlı bir ofisi 
olmalı. Beyan edilmiş bir başlangıç   sermayesi yatırımı olmalıdır. Bir ticari marka tarafından 
korunan, satılacak geçerli ürünler olmalıdır. Her satış ve finansal işlem için düzenlenmiş faturalar 
olmalı ve bu faturalar üzerinden vergi ödemeniz gerekmektedir.

Bunlar, bir şirketin yerel ve uluslararası düzeyde yasal ve kayıtlı bir MLM şirketi olmak için 
uyması gereken kurallardan sadece birkaçıdır. Tabii ki, şirketin sunduğu iş türüne ve ürünlere bağlı 
olarak karşılanması gereken başka kurallar ve düzenlemeler de vardır.

Son olarak, kuralın ihlal edilmesi, yani bir MLM şirketinin yasaların öngördüğü koşulları 
karşılamaması durumunda para cezaları ve yaptırımlar olacaktır.

Resim 8. İş başarıları

kaynak: www.business.success.pictures

İlk aşamada, yasal tavsiyeye ihtiyaç vardır: şirketi kaydederken, finansal kaynak elde 
etmek için, işçi istihdamı için, patentlerin ve diğer fikri mülkiyetlerin korunması için, herhangi bir 
manipülasyonu önlemek için bir iş anlaşması imzalarken. İyi bir yasal koruma yoksa işbirliği yaptığı 
ortaklar tarafından dava açılması mümkündür ve sonuç genellikle işletmenin yıkımıdır.18 Tüm 
sözleşmeler, tüm yasal düzenlemelere uygun olarak yapılırsa, mahkeme, diğer kişiler tarafından 
sözleşmeler tehlikeye atıldığında girişimcinin çıkarlarını korur.

18 Bannock, Graham, The economic role of the small firm in contemporary industrial society in the survival of the small 
firm, The economics of survival and entrepreneurship, Vol. 1, Grover, Aldershot, 2006 , p. 158

http://www.business.success.pictures
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Resim 9. Yönetim değişiklikleri

kaynak: www.menagmment.change.pictures

6. İnovasyon, inovasyon süreci ve inovasyon türleri

3.6 İnovasyon

İnovasyon, “yaratıcılığın ticarileştirilmesi” olarak tanımlanmıştır (Simmie, J., et.al., 1999, 
s.447). AB’ye göre inovasyon, “yeni ürünleri veya süreçleri tanıtarak veya mevcut olanları geliştirerek 
yeni teknolojilerin, fikirlerin veya yöntemlerin ticari olarak başarılı bir şekilde kullanılmasıdır”. 
İnovasyon, genellikle işletmenin içinden ve dışından birkaç aktörün dahil olduğu bir süreç olan 
etkileşimli öğrenmenin sonucudur ”(EC DG XIII 1996, s.54).  İktisat teorisi uzun zamandır 
inovasyonu kalkınmanın en önemli itici gücü ve ekonomik durgunlukların üstesinden gelmenin tek 
kesin reçetesi olarak kabul etmiştir. Dünya pazarında söz sahibi olmak isteyen bir ülke, toplumda 
inovasyonu teşvik etmeden bunu başaramaz. Aynı şey şirketler için de geçerlidir: İnovasyona ne 
kadar çok yönelirlerse, yeni pazar trendlerine o kadar çok cevap verebilirler. İnovasyon, toplumun 
ve ekonominin iyileştirilmesine yol açar ve girişimcilik ve teknolojik inovasyonu teşvik ederek 
bir yaratıcı olma bilinci yükseltilebilir. Hayattaki her değişikliğin sebebi inovasyonda aranmalıdır. 
İnovasyon, mevcut fikirleri gelecekte kullanılacak faydalı buluşlara ve ürünlere dönüştürme 
yeteneği anlamına gelir. İnovasyon, modern toplumun temellerindeki değişiklikleri ifade eder, 
gerçek sanallık kültürüyle ve sosyal ağlardaki ekonomik faaliyetin “uyumu” ile yüzleşir. İnovativ 
olabilmek için önce mümkün olduğunca çok fikir toplamamız, ardından bu fikirlerden teknolojik 
yenilik elde etmemiz gerekiyor.

http://www.menagmment.change.pictures
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Resim 10. Beynimizdeki inovasyon süreçleri

kaynak: www.innovation.pictures

İnovasyon, olumlu yönde değiştirecek ve işin değerini faydalı bir şekilde artıracak iyileştirmeler 
getirecek bir şeyi yeni bir şekilde yapma yeteneğidir. “İnovasyon sadece bazı yeni ürünler bulmakla 
ilgili değildir. O bundan çok daha fazlası. İnovasyon, piyasaya yeni veya geliştirilmiş ürün veya 
hizmetlerin başarılı bir şekilde yaratılması ve sunulmasıdır. Başka bir deyişle inovasyon, fikri müşteri 
için değere ve sonuçları müşteriler için sürdürülebilir kârlara dönüştüren bir süreçtir. ”(Carlson ve 
Wilmot, 2006, s. 3). Yerli ülkede yeniliklerin büyümesi ve gelişmesi için önemli alanlardan biri, Kuzey 
Makedonya Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Yenilik Merkezi’nin teşvik edilmesidir. İnovasyon 
Merkezi, yüksek büyüme gösteren bir endüstride / sektörde yenilikçi bir teknoloji, ürün veya sürece 
dayalı bir girişim başlatmak (veya genişletmek veya tasarlamak) isteyen yenilikçilere, girişimcilere 
ve işletme sahiplerine hizmet vermektedir. İnovasyon Merkezi, iş geliştirme, sermayeye erişim, ürün 
yeniliği, ticarileştirme, pazarlama, araştırma, eğitim, mentorluk ve eğitim alanındaki hizmetler gibi 
tüm girişimcilik hizmetlerine erişim ve büyümeye, inşa etmeye veya geliştirmeye kararlı, Makedonya 
Cumhuriyeti’nde ve bölgede inovasyon işletmelerinin geliştirilmesini sağlayacaktır.

3.7 İnovasyon süreci

İnovasyon süreci söz konusu olduğunda, bu süreci inceleyen birçok yaklaşım vardır. Klasik 
yenilik modeli, zaman içindeki yenilik sürecini “bir fikrin keşfedilmesiyle başlayan (ihtiyaçların 
veya sorunların tanınmasından kaynaklanan), belirli bir fikrin geliştirilmesi, üretilmesi ve test 
edilmesi yoluyla başlayan üç temel aşamadan oluşan doğrusal bir dizi” olarak tasvir eder. Cihaz 
veya programdır ve kullanıcılar tarafından yayılması ve benimsenmesiyle sonuçlanır ”(Rogers, 
E.M., 2003, s.271). İnovasyon süreci çok karmaşıktır, bazıları aynı anda meydana gelen çok sayıda 
olay ve aktivite içerir, çünkü süreçlerin inovasyonunun şirketlerde ve hatta şirketlerde proje bazında 
bir dereceye kadar farklılık göstermesi mümkündür, proje esası (Adams, R., et.al., 2006, p. 36).

İnovasyon süreci altı aşamadan geçer ve bu aşamalar aşağıdaki gibidir: (Stanleigh, 
M., 2008, p.1):

http://www.innovation.pictures
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Aşama 1: Fikir üretme. Bu aşama, bireysel veya ekipler halinde çalıştığınız ve fikirlerin 
ulaşılacak hedeften veya vizyonun kendisinden geldiği sürecin heyecan verici kısmıdır. Bu 
aşamada, işte neyin değişmesi gerektiğini ve bunun başarılıp gerçekleştirilemeyeceğini anlamak 
gerekir. Bu, sürecin heyecan verici bir parçası!

Aşama 2: İlk aşamadaki fikirlerin kaydedilmesi. Bu, ekip üyeleri arasında tartışma 
yoluyla elde edilir. Herkes fikrini ayrı bir kağıda yazar, böylece sonunda tüm fikirler toplu olarak 
tahtada düzenlenir. Şimdi minnetsiz şey başlıyor!

Aşama 3: İnovasyonu başlatmak. Bu aşamada sürecin minnetsiz işi başlar:19

• Tüm fikir listesi gözden geçirilir ve bunları bir dizi fikir beyanına dönüştürülür. Ekip 
daha sonra hangi fikirlerin daha fazla araştırılacağı konusunda anlaşmak zorunda 
kalacak.

• Her bir fikir ifadesinin faydaları daha sonra sayısallaştırılır.
• Ardından, ifadenin kurumsal strateji, misyon ve hedeflere nasıl uyduğunu açıklar.
• İşletmenin potansiyeli ve fikrin uygulanmasından beklenen sonuçlar 

değerlendirilmelidir.
Aşama 4: Etkili bir strateji geliştirin. İnovasyonun uygulanmasının başladığı yer 

burasıdır. Bu aşama, sürecin gelecekte nasıl görüneceğini açıklar. İlk olarak, ekip bir “geleceğin 
resmini” geliştirmeye başlar. Ekibin var olan ve inovasyonla üstesinden gelinmesi gereken şeyler 
hakkında temel varsayımlara sahip olması gerekir. Bu aşamada ekip, gelecekteki süreç için 
olası fikirleri tartışır ve kaydeder. Her bir fikir bu şekilde kaydedilir ve ardından hepsi bir arada 
konsolide edilir. Ekip, yeniliği açıklayan eksiksiz bir paragraf yazmayı bitirmelidir.

Aşama 5: İşi geliştirmek. Bir yenilik uygulandıktan sonra, süreç, ürün veya hizmette olası 
iyileştirmeler için sürekli araştırma yapmak gerekir. Ekip, bu sürece, günümüzde yapılanlar ile 
inovasyonda yapılanlar arasındaki boşlukları belirleyerek başlar. Bunu, inovasyonun gelişimini 
durdurabilecek engellerin ve engellerin belirlenmesi takip eder. Ekibin inovasyon sürecini 
yönlendirmeden önce zorluklar, maliyetler, maliyetler ve riskler hakkında bir değerlendirme 
yapması gerekmektedir. Bütün bunlar yapıldıktan sonra, belirlenen iyileştirmeler uygulanabilir.

Aşama 6: Düşüş. Bu aşamada genellikle yeniliğin uymadığı görülür.Mevcut bir süreç, 
ürün veya hizmetin sürekli iyileştirilmesi değersiz hale gelir; eski yenilik modası geçmiş hale 
gelir. Mevcut düşüncenin terk edilmesi ve inovasyon sürecinin yeniden başlaması için yeni bir 
hedefin belirlenmesi gerekiyor.

İnovasyon süreci, mevcut süreci iyileştirmek için yeni çalışma stratejileri öngörmeyi, 
yöntemlerin değiştirilmesi yoluyla değişiklikler yaratmayı ve uygulamayı içerir. Kurumsal 
düzeyde, inovasyon süreçleri üç geniş ve örtüşen süreç olarak kategorize edilebilir  (Pavitt, K., 
2003, pp. 2-5):

1. Bilişsel (şirketler, görevlerini yerine getirmek için know-how’ı nasıl üretir ve 
sürdürür),

2. Organizasyonel (şirketlerin kendi içinde veya diğer şirketlerle birlikte işleri nasıl 
yaptığı) veya

19 Bannock, Graham, The economic role of the small firm in contemporary industrial society in the survival of the small 
firm, The economics of survival and entrepreneurship, Vol. 1, Grover, Aldershot, 2006 , p. 160
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3. Ekonomik (şirketler, inovasyonun hızlı ve doğru yönde geri dönüşlerini sağlamak için 
içsel motivasyonu nasıl oluştururlar).

Bilimsel teori ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere rağmen, inovasyon 
süreçleri öngörülemez ve yönetilmesi zor olmaya devam etmektedir. Ayrıca birçok boyutta farklılık 
gösterirler: sektöre ve işletmenin büyüklüğüne, bilgi alanına, kurumsal stratejiye ve önceki 
deneyimlere, yenilik türüne, tarihsel döneme ve ülkeye göre. İnovasyon sürecinin resimde sunulan 
inovasyon durağının olmaması gerekmektedir.

Resim 11. Üç aşamalı inovasyon süreci

kaynak: Kreitner, R., (2007), Management, 10-th edition, Houghton Mifflin Harcourt, Boston, р. 81.

3.8 İnovasyon türleri

Bir inovasyon tipolojisinin varlığı, inovasyonların homojen olmadığını, inovasyonların 
birbirinden farklı olduğunu göstermektedir. İnovasyonun tipolojisi, teknolojik değişimin evrimsel 
sürecini anlamaya yardımcı olabilir.

Birçok yenilik türü vardır. Başlıca türleri şunlardır: ürün yeniliği, süreç yeniliği, 
organizasyonel yenilik, pazarlama yeniliği ve radikal yenilik (Oslo Manual, 2005, pp.48-52).

1. Ürün inovasyonu, özellikleri veya kullanım amacı açısından yeni veya önemli ölçüde 
iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin sunulmasıdır. Buna teknik özelliklerde, bileşenlerde 
ve malzemelerde, gömülü yazılımlarda, kullanıcı stilinde veya diğer işlevsel özelliklerde 
önemli iyileştirmeler dahildir.

2. İnovasyon süreci, yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat 
yönteminin uygulanmasıdır. Bu, teknoloji, teknoloji, ekipman ve yazılımda önemli 
değişiklikleri içerir.

3. Örgütsel inovasyonu, işletmenin, işyerinin veya dış ilişkilerin iş uygulamalarında yeni 
bir örgütsel yöntemin uygulanmasıdır. Örgütsel inovasyon, idari maliyetleri veya işlem 
maliyetlerini azaltarak işletmenin verimliliğini artırmaya yönelik olabilir. iş tatmini (ve 
dolayısıyla emek verimliliği), ticari olmayan varlıklara erişim (kodlanmamış dış bilgi 
gibi) veya rezerv maliyetlerini düşürme. Diğer organizasyonel değişikliklere kıyasla 
organizasyonel inovasyonun özelliği işletme, işletmede daha önce kullanılmayan bir 
organizasyon yöntemin uygulanmasıdır.

4. Pazarlama inovasyonu, ürün veya ambalaj tasarımında, ürün yerleştirmede, 
promosyonda veya fiyatlandırmada önemli değişiklikleri içeren yeni bir pazarlama 
yönteminin uygulanmasıdır. Pazarlama inovasyonu, kurumsal satışları artırmak için 
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tüketici ihtiyaçlarını daha iyi ele almak, yeni pazarlar açmak veya bir şirketin ürününü 
pazarda yeniden konumlandırmak için tasarlanmıştır. Kurumsal pazarlama araçlarındaki 
diğer değişikliklere kıyasla pazarlama yeniliğinin karakteristik bir özelliği, işletme 
tarafından daha önce kullanılmayan pazarlama yöntemlerinin uygulanmasıdır.

5. Radikal inovasyon sadece mevcut tasarımda bir değişikliğe yol açmakla kalmaz, 
bundan çok daha fazlasıdır. “Radikal inovasyon, yeni bir baskın tasarım ve böylece yeni 
bir mimaride birbirine bağlı bileşenlerde somutlaşan yeni bir temel kavramlar dizisi 
kurar” (Henderson, R.M., et.al., 1990, s.9-30). Radikal inovasyonlar nispeten nadirdir, 
yeniliklerin yaklaşık %10’u radikaldir. Radikal inovasyon genellikle yeni teknolojinin 
tanıtımıyla ilişkilendirilir ve tazelik ve çeşitlilik derecesinin bir kombinasyonu olarak 
anlaşılabilir. Çoğu radikal inovasyon dünya için yenidir ve mevcut ürün ve süreçlerden 
son derece farklıdır.

Resim 12.
İnovasyon fırsatları

kaynak: www.innovation.pictures

http://www.innovation.pictures
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Tablo 1. Ürün yeniliği, süreç yeniliği, organizasyonel yenilik ve pazarlama yeniliği örnekleri

Ürün 
inovasyonları

Süreç 
inovasyonu

Organizasyonel 
inovasyon

Pazarlama 
inovasyonları

- İlk taşınabilir MP3 
çalar,
-ABS frenlerin 
tanıtımı,
- Araçlarda 
GPS (Küresel 
Konumlandırma 
Sistemi) navigasyon 
sistemleri veya 
diğer alt sistem 
iyileştirmeleri,
- Yeni hibrit 
elektrikli araçların 
geliştirilmesi.

- Yeni otomatik 
ekipmanın üretim 
hattına uygulanması 
veya ürün geliştirme 
tasarımı yardımıyla 
bir bilgisayarın 
uygulanması,
- Mal takibi için 
barkodlu veya 
aktif RFID (radyo 
frekansı tanımlama) 
sisteminin 
tanıtılması,
- Bir seyahat 
acentesinde yeni 
rezervasyon 
sisteminin 
uygulanması.

- Çalışanlara karar 
vermede daha fazla 
özerklik veren 
bir organizasyon 
modelinin ilk 
uygulaması,
- Tedarik zinciri 
yönetimi, iş 
değişikliği 
mühendisliği ve 
TQM gibi genel 
üretim veya tedarik 
operasyonlarını 
yönetmek için 
sistemlerin ilk 
tanıtımı.

- Filmlerde 
veya televizyon 
programlarında ürün 
yerleştirme olarak 
önemli ölçüde farklı 
medya veya tekniğin ilk 
kullanımı
- Franchise sistemine 
ilk kez giriş
- Temelde yeni bir 
marka sembolünün 
geliştirilmesi ve 
tanıtılması.

kaynak: Ljubić F., (2005), Strategies for Host Development, Suečiličte u Mostaru i Sveučilište u Dubrovniku,  

Mostar, s. 73.

6. Kısmi inovasyonlar, mevcut uygulamalarda yalnızca küçük değişiklikler veya 
uyarlamalar içerir, iyileştirilmiş bileşenlerle mevcut tasarımlarda iyileştirmeler ve 
diğer iyileştirmeler içerir. Kısmi yenilikler son derece yeni olmayabilir, işletmeye veya 
sektöre aşina olabilir. Bu, bunların iyileştirmeler olduğu, ancak bileşenlerin radikal 
değişiklikleri olmadığı anlamına gelir (Narayanan, V.K., et al., 2010, s. 94).

7. Modüler inovasyonlar, yeni veya en azından önemli ölçüde farklı bileşenleri ima 
ederken, tamamen yeni bir tasarım içermez. Modülerlik, bileşenlerin kendi başlarına 
belirli işlevleri gerçekleştiren alt öğeler, alt sistemler veya modüller kullanılarak bir 
ürüne nasıl entegre edildiğini ifade eder. Modüler inovasyon, şirketlerin süreçlerin 
veya ürün bileşenlerinin daha fazla değiştirilebilirliğine izin vermek için modülleri 
standartlaştırmaya odaklanmasını gerektirir. Modülerliğin avantajları şunlardır: 
birincisi, üretim sistemine aşırı karmaşıklık eklemeden üretim hattındaki varyasyonları 
arttırmak ve ikincisi, bileşenlerin karıştırılmasına izin vererek ürünlerin kütle ayarını 
kolaylaştırır (Narayanan, V.K., et al., 2010, s. 94). Konfigürasyonu değiştirmeden 
sadece bileşenlerde bir değişiklik varsa, o zaman modüler inovasyonlar meselesidir. 
Yerleşik ürünün mevcut sistemi ile ilgili mimari ve konfigürasyonu kullanırlar, ancak 
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farklı konseptlere sahip yeni bileşenleri de kullanırlar.
8. Mimari inovasyon, sistemin genel tasarımını veya bileşenlerin birbirleriyle iletişim 

kurma şeklini değiştirmeyi içerir. “Mimari inovasyonun özü, mimarinin yeniden 
yapılandırılmasıdır, mevcut bileşenleri yeni bir şekilde birbirine bağlamak için kurulan 
sistem” (Henderson, R.M., ve diğerleri, 1990, s.12). Mimari yeniliklerle, bileşenlerdeki 
ve ilgili tasarım konseptlerindeki değişiklikler minimum düzeydedir ve bunların 
iyileştirilmesine yol açar, ancak yeniden tasarlanmış ve yeniden yapılandırılmış yeni bir 
sistemde. Modüler ve mimari inovasyonlar arasındaki diğer bir fark ise, firma modüler 
inovasyonu başlatmak istiyorsa sadece bileşen hakkında bilgi sahibi olması gerekirken, 
eğer bu bir mimari inovasyon ise şirketin bileşenlerin nasıl olduğu hakkında bilgi sahibi 
olması gerekir. Genel sisteme bağlanın ve entegre edin. Tablo, mimari yeniliklerin yanı 
sıra artımlı, modüler, radikal yeniliklerin çeşitli örneklerini sunmaktadır.

Tablo 2. Radikal, artımlı, modüler ve mimari yenilik örnekleri

Radikal inovasyonlar Artımlı 
inovasyonlar

Modüler 
inovasyonlar

Mimari 
inovasyonlar

- Telefon
- Televizyon
- Disket
- Kompakt disk
- atom bombası
- Üçüncü nesil (3G) 
telefonun geliştirilmesi

- Cep telefonunun 
yapılandırmasını 
açık klavyeli 
olandan kapaklı 
olana değiştirin veya 
daha fazla ücretsiz 
hafta sonu dakikası 
sağlayan yeni bir 
hizmet sunar
- Video iPod
- diş macunu
-Microsoft Windows 
Vista işletim sistemi

- Bisiklet koltuğu 
teknolojisindeki 
yenilikler (ek 
yastıklama için 
jel malzemesinin 
eklenmesi gibi)
- transistörlerde 
minimum işlevsel 
boyutun sürekli 
azaltılması 
(180nm ila 
135nm ila 90nm, 
vb.)
- Disk üzerindeki 
bir bilgisayar 
programının 
manyetik kafa 
ölçümü, böylece 
inç kare başına 
daha fazla bit 
saklanabilir 
ve sabit diskin 
kapasitesi 
artırılabilir.

- Yüksek tekerlekli 
bisikletten güvenli 
bisiklete geçiş
-Sony walkman
- Masaüstü fotokopi 
makineleri



YARATICI VE İNOVASYON SÜREÇLERİNİN YÖNETİMİ 

26

BÖLÜM 1

kaynak: Ljubić F., (2007), Ana bilgisayar geliştirme stratejileri, Mostar Üniversitesi ve Dubrovnik Üniversitesi, s. 78.

Diğer yenilikler şunlardır:20

1. Yaygın inovasyonlar. En az yaygın inovasyonlar vardır, ancak bu tür bir yenilik uygun 
şekilde gerçekleştirildiğinde, elde edilen sonuçlar en büyüktür. Bu inovasyonlar daha az 
sıklıkla meydana gelir ve elde edilmesi daha zordur. Ancak bunlar gerçekleştiğinde, yepyeni 
bir sanayi dalı ortaya çıkabilir, yepyeni bir pazar ihtiyacı, pazarın kendisinin varlığından ya 
da varlığından haberdar olmadığı bir ihtiyaçtır.

2. Teknolojik inovasyonlar. Bu inovasyonlar, günlük işlerde ve özel araştırmalarla elde edilir. 
Devrim niteliğindeki teknolojik inovasyonlar daha nadirdir ve her zaman halk tarafından 
takip edilir. Aslında, günlük teknolojik inovasyonlar, süreçte bir gelişmeyi temsil eder ve 
genel sürecin küresel iyileştirmeleri için önemlidir.

3. Sıradan inovasyonlar. Sıradan inovasyonlar en yaygın olanıdır ve pratikte en çok 
kullanılanlardır. Onlardan muhteşem bir kazanım beklenmiyor ama her süreç için çok 
önemli ve büyük iyileştirmeler getiriyor. “Küçük darbelerle önemli sonuçlar elde edilir.”

4. Sistematik inovasyonlar. Sistematik yenilik, organize bir değişim talebinden oluşur. Bunlar, 
basit bir şekilde sistematik bir şekilde bir organizasyon sisteminin her şeyin olması gerektiği 
gibi olup olmadığını ve nelerin değişmesi gerektiğini kontrol etmesine izin veren düzenli 
aralıklarla planlanmış değişikliklerdir.

20 20 Andrew, J.P, Manget, J., Michael, D.C., Taylor,A., & Zablit, H., Innovation 2010: A return to Prominence and the 
Emergence of a New World Order.Boston, MA: Boston Consulting Group, 2010. p. 145
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Resim 13. İnovasyon

kaynak: www.innovation.pictures

7. ETKİLER, İNOVASYON RİSKİ VE İNOVASYONDAN YÖNETİM SÜRECİ

7.1 İnovasyonun Etkileri

Rekabetin, inovasyon gecikmesini önlemek için inovasyon etkilerini algıladığı iki önemli 
kavram vardır, bunlardan: şube yaklaşımı ve piyasa yaklaşımı. Şube yaklaşımı, rakipleri kendi 
ürünlerini, ikame olan ancak ürünlerimizin inovasyonuyla elde edilen ürünler satacak bir şirket 
olarak tanımlar. Piyasa yaklaşımı çok daha geniş bir yaklaşımdır. Piyasa yaklaşımına göre rakipler, 
tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayan ürün veya hizmetler üretmek ve rekabet açısından geri değildirler. 
Örneğin, Microsoft Office sadece benzer yazılımlar üreten firmalara değil, aynı zamanda kalem 
üreticilerine de rakiptir çünkü hem Microsoft Word hem de düz kalem tatmin edici aynı ihtiyacı 
karşılıyor - belge yazmak. Rakiplerin piyasa yaklaşımı, şube yaklaşımından kesinlikle daha geniş ve 
potansiyel rakipler hakkında daha fazla fikir veriyor.Birçok şirket kısa vadeli kârı hedefliyor, ancak 
şirket sahiplerini memnun etmek ve uzun vadeli bir kâr elde etmek için öncelikle inovativ olmaları 
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gerekir. İnovasyonun uzun vadede kullanımı ve uygulanmasının inovasyon kullanarak başarının 
etkilerini vermektedir. Piyasada inovasyon uygulayarak, etkilerini farklı rakip türleri aracılığıyla 
görebiliriz. Genellikle inovasyonda geri kalmayan 4 tür rakip olarak sınıflandırılır (Pavitt, K., 2003, 
pp.7-8): 

• Yavaş rakip,
• Seçici rakip,
• Agresif rakip,
• Öngörülemeyen rakip.
Yavaş rakip, diğer rakiplerin hareketi üzerindeki inovasyon etkilerine ve uygulanmasına 

çeşitli nedenlerle yavaş tepki verir: zayıf pazarlama bilgi sistemi, kibir sendromu (ben kimim, ben 
neyim) zayıf inovasyon yetenekleri (Harley-Davidson, Japon motor üreticilerinin ortaya çıkışına 
yavaş tepki verdiği için iflasın eşiğindeydi.) Seçici rakip, rakiplerin yalnızca belirli faaliyetlerine 
yanıt verir. Bu nedenle, örneğin Shell, yalnızca fiyatlar düştüğünde tepki verir. Agresif rakip, 
rakiplerin tüm değişikliklerine ve faaliyetlerine cevap verir ve inovasyonun etkilerinin en büyük 
başarısına sahiptir. Tipik bir örnek, rakiplerine kelimenin tam anlamıyla vahşice davranan Procter 
& Gamble şirketidir. Tahmin edilemeyen rakip, adından da anlaşılacağı gibi, rakiplerin belirli 
değişiklik ve faaliyetlerine tahmin edilemez şekilde tepki verir. Davranışlarını ve tepkilerini 
tahmin etmek zordur çünkü tepkileri geçmiş tepkilerin tarihi veya finansal güç gibi nesnel 
faktörlere dayanmaz.

7.2 İnovasyon riski

İnovasyonun riskleri için birkaç önemli argüman verilmektedir. Bu argümanların tümü, 
küresel ekonomideki işletmelerde, yani küçük, orta ve büyük şirketler için geçerlidir.

1. İlk argüman, büyük işletmelerin güçlü bir yönü olarak görünen ve daha küçük işletmeler 
için riskli olan güçlü satışlarla ilgilidir. Çünkü inovasyon daha yüksek sabit maliyetler 
gerektirir ve büyük şirketler bunları karşılayabilir, büyük işletmelerin inovasyonda bir 
avantaja sahip oldukları söylenebilir, küçük işletmelere göre, büyük işletmeler de küçük 
işletmelere göre daha düşük bir riske sahiptir.

2. İkinci argüman maliye ile ilgilidir. İnovasyonlar yüksek maliyetler gerektirirken 
aynı zamanda yüksek riskler de içerir. Finansman eksikliği varsa, inovasyon kararını 
engelleyecektir. Sermaye piyasası kusurları nedeniyle, daha büyük işletmelerin daha 
düşük riskle ilişkilendirilmesi, dış finansmana küçük işletmeleriden daha iyi erişime 
sahip olması beklenmesi ve daha iyi kredi koşulları elde edebilmesi muhtemeldir. 

3. Üçüncü argüman çeşitlendirme derecesi ile ilgilidir. Daha yüksek derecede 
çeşitlendirme, büyük işletmelerin inovasyon yatırımlarından kaynaklanan riskleri 
yaymalarına ve böylece küçük işletmelerin inovasyonunun aksine sonucu belirsiz olan 
projelere daha kolay girmelerine yardımcı olur.

4. Dördüncü argüman, büyük işletmelerin bir avantajı olarak büyük ve kapsamlı üretim 
ekonomileriyle ilgilidir. Bu nedenle, daha büyük işletmelerin yenilik üretmede küçük 
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 Bodog, S.A., Rosca, D., Mester, L, The Innovation and Development of a New Service, Vilnius, 
Lithuania, 2006, pp. 56-57 

işletmelere göre daha üretken olmaları muhtemeldir.21

İş büyüklüğü ve inovasyon riski söz konusu olduğunda, küçük işletmeler daha az karmaşık 
ve profesyonel yapılara, daha fazla esnekliğe sahip ve büyük işletmelerden farklı olarak değişime 
yatkındırlar. Dışarıdan, büyük işletmelerin daha güçlü pazar gücü vardır ve dolayısıyla inovasyonun 
yayılması üzerinde daha güçlü bir etkiye sahiptirler. (Boone, Ј., 2004, р. 25). Küçük işletmeler, 
inovativ dinamiklere daha fazla güvenmeleri beklendiğinden, ürün yeniliğine göre bir avantaja 
sahip olma eğilimindedir. Buna karşılık, büyük şirketler, yeni makinelere yatırım yapmaları ve 
daha büyük pazarlara girmeleri beklendiğinden, süreç inovasyonlara göre bir avantaja sahip olma 
eğilimindedir.

Resim 14. Girişimcilikte risk düşüncesi ve argümanlar

kaynak: www.enterprenership.usa 

7.3 İnovasyon yönetimi süreci 

İnovasyon, inovasyonu “kapitalist motor hareketini belirleyen ve sürdüren temel bir itici 
güç” olarak sunarak ekonomiyi yönetmede ve işletmelerde inovasyon yönetimi sürecine liderlik 
etmede önemli bir rol oynar. (Schumpeter, J.A., 1942, p.82). Schumpeter, J. İnovasyon ve işletme 
büyüklüğü arasındaki bağlantı hakkında yazdı, özellikle daha sonra Schumpeter Mark I ve 
Schumpeter Mark II olarak bilinen iki farklı endüstriyel inovasyon modeli geçmektedir. (Keklik, M., 
2002, pр.1-13). Schumpeter Mark I’e göre, yaratıcı yıkım teorisine dayanarak, oldukça rekabetçi 
bir sektörde faaliyet gösteren ve bir yönetim süreci uygulayan küçük işletmelerin, büyük bir yenilik 
kaynağı olması muhtemeldir. Dışarıdan gelen küçük girişimcilerin inovasyonları mevcut sistemin 
zorluklarıyla karşı karşıya kaldığını da kaydetti. Schumpeter Mark II’de, yoğun bir pazarda faaliyet 
gösteren büyük şirketler, büyük inovatörler olarak ortaya çıkıyor. Rekabet ortamı kusurlu olduğu 
sürece, büyük işletmelerin kendilerini küçük, inovativ işletmelerin yaratıcı yıkımından korunmak 
için belirli araçlara sahip olduklarına inanılmaktadır. 

21 Bodog, S.A., Rosca, D., Mester, L, The Innovation and Development of a New Service, Vilnius, Lithuania, 2006, pp. 
56-57
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Büyük finansal kaynaklara ve geniş işlevsel Araştırma ve Geliştirme  laboratuvarlarına 
erişim, büyük işletmeler için avantaj olarak görülüyor ve potansiyel rakiplerin girmesini 
engelleyerek tekel gücünün korunmasına yardımcı oluyor. Kısa vadede, taklitçilere karşı böyle 
bir koruma, inovasyondan daha fazla kazanç ve inovasyon için daha yüksek teşvikler sağlar. Öte 
yandan, küçük işletmelerin böylesine rekabetçi bir ortamda yenilik yapmaları çok riskli olacaktır. 
Schumpeter Mark I’den de anlaşılacağı gibi, ana inovasyon faaliyeti ve yönetim sürecinin kaynağı, 
rekabetçi bir sektörde faaliyet gösteren küçük işletmelerdir, Schumpeter Mark II’de ise ana kaynak, 
oligopolistik endüstride faaliyet gösteren büyük şirketlerdir. Dolayısıyla, inovasyon ve şirketin 
büyüklüğü konusundaki argümanı bu iki bölümde önemli ölçüde değişmektedi.

Resim 15. İnovasyon toplantısında yönetim sürecinin gerçekleştirilmesi

kaynak: www.managment proceses USA
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GERÇEK UYGULAMADAN ÖRNEKLER

Örnek 1 - Temassız Teknoloji

Monitörler giderek daha fazla kullanılıyor olsa da, dokunmadan yanıt veren yeni bir iletişim 
yolu ortaya çıktı. Bu en yaygın olarak cerrahi tıpta kullanılır. Önemli olan, bu ekrandaki sensörler, 
monitörden 15 cm’ye kadar olan hareketleri okur. Daha sonra bu cihazdaki yerleşik yazılım, 
hareketleri komutlara çevirir. Dokunmatik ekranlarla birlikte kullanılan çoklu kızılötesi sensörler, 
ekrandaki farklı konumlardaki ışık miktarını ölçerek parmakların, ellerin veya diğer nesnelerin 
cihaza göre göreli konumlarını belirlemek için kullanılır.

Sorular: 
1. Temassız teknoloji nasıl çalışır?
2. Makedonya işletmeleri için bu teknolojinin faydalarını nerede görüyorsunuz?
3. Temassız örnek üzerinden alıştırma yapın, bu inovasyonun hangi işletmelerimizde 

kullanılabileceğini düşünün ve bir yönetim süreci geliştirin.
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Пример 2 - 3Д дисплеј 
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Örnek 2 - 3D ekran

3D ekran, kullanıcının üç boyutlu bir görüntü görmesini sağlar. Birkaç tür 3B ekran vardır:
• basmakalıp görüntüler veya 3D görüntü - görüntü derinliği yanılsaması yaratmanıza izin 

veren bir teknik. Bir fotoğrafta, filmde veya başka herhangi bir iki boyutlu görüntüde 
derinlik yanılsaması, görüntünün her iki göze iki farklı konumda gösterilmesiyle oluşturulur. 
Beyin görüntüyü derinlemesine, yani üç boyutlu olarak gördüğü izlenimini alır. Bu teknik 
için gözlük kullanılır.

• Oto klişe 3D ekranlar - gözlük gerektirmeyen bir şekilde çalışır.

Sorular:
1. 3D ekran nasıl çalışır?
2. Bu teknolojinin kullanıldığı Makedonya Cumhuriyeti’ndeki bir şirketi ziyaret etmek için 

bir proje oluşturun. Talimatlar: arama motorlarını, blog yazarlarını, literatürü kullanın ve 
bir öğrenci ekibi oluşturun.

 
Sorular: 
1. Yönetim nasıl tanımlanır? 
2. Yönetimin temel işlevleri nelerdir?
3. Yönetim düzeylerini açıklayınız?
4. Yönetim tarzları nelerdir?
5. İş yapmak için birincil görevler nelerdir?
6. İnovasyonu tanımlayın.
7. Makedonya Cumhuriyeti’nde ne tür inovasyonlar uygulanmaktadır?
8. İnovasyonun etkisi nelerdir? 
9. İnovasyonun riskleri nasıl algılanıyor?
10. Yönetim sürecini açıklayınız!
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Sunulan cevaplardan birini daire içine alın

1. Modern bir ulusun temel özelliği nedir?

A. Yönetmek.
B. Planlama.
C. Organize etmek.
D. Pazarlama.

2. Yönetim tanımının temel unsurları nelerdir?

A. Süreç, kaynaklar, prosedürler, varlıklar ve ekipman.
B. Süreç, taktikler ve iş ortamı.
C. Araçlar, taktikler ve süreçler.
D. Süreçler, organizasyonel durum ve ekip.

3. Yönetimi hangi kaynaklar oluşturuyor?

A. İnsan ve malzeme.
B. Değer ve malzeme..
C. Küresel ve parasal.
D. İnsan ve ekipman.

4. Planlama, organize etme, koordine etme, kontrol etme, motive etme şunlardır:

A. Yönetim fonksiyonları
B. Organizasyonel fonksiyonlar
C. Pazarlama özellikleri
D. Yönetim pazarlama fonksiyonları.

5. Hedeflerin tanımlanmasına ve hedeflere ulaşmak için uygun araçların 
belirlenmesine yol açan yönetsel faaliyetleri içeren işleve şu ad verilir:

A. Planlama.
B. Motivasyon.
C. Seçim.
D. Koordinasyon.

6. Maddi ve insan kaynaklarının, görevlerin ve yetkinin resmi-organizasyon yapısı 
aracılığıyla kontrol edildiği ve koordine edildiği işlev:

A. Organize etmek.
B. Delegasyon.
C. Sipariş
D. Motivasyon.
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7. Fiili faaliyetlerin planlamaya uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla 
yönetici tarafından üstlenilen faaliyet:

A. Kontrol
B. Detoksifikasyon
C. Seyreltme
D. Planlama.

8. Yöneticiler işi ne zaman bitirir?

A. İnsanlar.
B. Çevre.
C. Orta
D. Taktikler.

9. Kaç yönetim düzeyi vardır?

A. Üç.
B. Beş.
C. İki.
D. Yedi.

10. Yönetim seviyeleri nelerdir?

A. Üst, orta ve alt düzey yönetim
B. Yüksek, alçak ve büyük.
C. Küçük, büyük ve minyatür.
D. Kare testi ve küçük.

11. Üst yönetimi kim oluşturur?

A. Şirketin yönü ve başarısı için iş politikasını hazırlamaktan sorumlu üst düzey 
yöneticiler.
B. Üst Liderler İşletmenin yönü ve başarısı için iş politikası hazırlamaktan sorumlu üst 
düzey yöneticiler.
C. Şirketin yönü ve başarısı için iş politikasını hazırlamaktan sorumlu, motive edilmiş 
üst düzey yöneticiler.
D. Şirketin yönü ve başarısı için iş politikasını hazırlamaktan sorumlu seçilmiş üst 
düzey yöneticiler.

12. Bir kişi, başkalarının  
doğrudan çabasıyla hedeflere  
ulaşmaya çalışırsa, bu:

A. Müdür.
B. Önder.
C. Motive edici.
D. Hissedar.
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1. Kaynakları birleştirmek ve bunları kuruluşun hedeflerine ulaşmak için 
kullanmaktan kim sorumludur?
1. _______________________ 2. _______________________

2. Üst yönetimin taahhütleri nelerdir?
1. _______________________ 
2. _______________________ 
3. _______________________

3. Agresif rakip, rakiplerin tüm değişikliklerine ve faaliyetlerine yanıt verir ve 
inovasyonun etkilerinin en büyük başarısına sahiptir.
EVET      HAYIR

4. Ne tür inovasyonların olduğunu listeleyin?
1. _______________________ 5. _______________________ 
2. _______________________ 6. _______________________ 
3. _______________________ 7. _______________________
4. _______________________ 8. _______________________

5. Kısmi yenilikler, mevcut uygulamalarda yalnızca küçük değişiklikler veya 
uyarlamalar içerir, iyileştirilmiş bileşenlerle mevcut tasarımlarda iyileştirmeler ve 
iyileştirmeler içerir.
EVET      HAYIR

6. Küçük ve büyük işletmeler için olası inovasyon riskleri nelerdir?

Küçük işletmeler için riskler şunlardır:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Büyük işletmeler için riskler şunlardır:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Fikir üretmek. İnovasyon sürecinin bir aşaması olarak bu, bireysel veya ekipler 
halinde çalıştığınız ve fikirlerin ulaşılacak hedeften veya vizyondan geldiği sürecin 
kendisinin heyecan verici kısmıdır. Bu aşamada, işte neyin değişmesi gerektiğini ve 
bunun başarılıp gerçekleştirilemeyeceğini anlamak gerekir.
EVET      HAYIR

8. Teoride ve pratikte iş yapmak için birincil görevler olarak aşağıdaki görevler 
listeleniyor mu:
- Pazarlama
- Üretme
- Yönetim ve insan kaynakları
- Planlama ve finansal analiz ve
- Yasal düzenlemeler

EVET      HAYIR
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bu konuyu

okuduktan sonra
aşağıdaki hedefleri
gerçekleştirebilme
yeteneğine sahip

olacaksınız

1. kendi başınıza bir iş kurmanın 
veya kurucuları kendinize çekmenin 
ikilemlerini anlamayı
2. kurucuların türünü seçmek için çaba 
sarf etmeyi (aile, arkadaşlar, tanıdıklar, 
yabancılar, önceki ortaklar ve diğer 
kişiler)
3. gelişimin farklı aşamalarında ne tür 
yatırımcılara ihtiyaç duyulduğunu ayırt 
etmeyi
4. şirketlerin formlarına hakim olmayı
5. takımın önemini görmeyi
6. ekip oluşturmanın aşamalarını 
anlamayı
7. takımdaki rol dağılımında uygun bir 
uygulama yapmayı
8. örgütsel hedeflere ulaşmada ekipteki 
sinerjiyi nasıl kullanacağını bilmeyi

ANAHTAR 
KELİMELER

İşletme
Kurucular

Yatırımcılar
İkilemler

Tim
Sinerji

Ticaret şirketi
Ticaret şirketi formları

Takımdaki sinerji
İş kurmak

Kurucu ortaklar
Takım çalışması
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 > İş kurarken ortaya çıkan ikilemler

 > Kurucular aracılığıyla bir iş kurmak ve onları 
cezbetmenin faydaları

 > Kurucu ortaklarla ilişkiler kurmak - aile, arkadaşlar, 
yabancılar ve diğerleri

 > Kurucularla ilgili ikilemler

 > Farklı gelişim aşamalarındaki yatırım türleri

 > Şirketler ve formlar

 > Takım, takımın önemi ve takım çalışması

 > Örneklerle örnek olay incelemeleri

 > Sorular

 > Alıştırmalar
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1. ДИЛЕМИ ШТО СЕ ПОЈАВУВААТ ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ 

СОПСТВЕН БИЗНИС  
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22 Kerstin Wagner and Andreas Ziltener, The Nascent Entrepreneur at the crossroads: Entrepreneural Motives as 
Determinants for Different Types of Entrepreneurs, Swiss institute for Entrepreneurship, University of Applied 
Sciences Chur, 2008. p. 154 

1. KENDİ İŞİNİZİ KURMAK İÇİN GÖRÜNEN İKİLEMLER

Küresel ekonomide ve ya her ekonomide, her hangi bir kişi hayatında en az bir 
kez kendi işinin sahibi olmak, karar özgürlüğünü kullanmak, başarılı olmak, 
başarıyı  hayata geçirmek, daha fazla özgüven ve motivasyonla dolu ve finansal 
kaynaklar kazanmak istememiş bir girişimci yoktur.

Resim 16. İş ikilemleri için iş toplantıları
kaynak: www.busines.pictures

Çalıştıkları, oluşturdukları, çeşitli görevler ve faaliyetler yürüttükleri küresel toplumdaki 
katılımcılar, iş dünyasının bir rekabet olduğunu ve rekabetin kapsamlı bir hazırlık, özgüven, ahlak, 
incelik, hazırlık, girişimci ruh, dayanıklılık, irade, risk ve sonuçları doğrulanacak olan ilerleme için 
büyük istek başarıları. Aşağıdaki unsurlar önemli bir rol oynar ve kendi başımıza bir iş kurma veya 
kurucuları çekme konusundaki temel ikilemlere yardımcı olmak için gereklidir:22

1. Kazanma arzusu açısından iş için ne derece motivasyona sahibiz, yani, kar elde etmek, para 
üzerinde kontrol sağlamak, para devrini gerçekleştirmek, sermayeyi yeniden yatırım yapmak, 
kendimiz ve ailemiz için güvenli bir gelecek sağlamak, toplumda statü ve prestij sağlamak, 
güçlü ve etkili olmak;

2. İşin gelişeceği ve içinde bulunduğumuz ortam;
3. İşe ve işe başlayan kişinin karakterine ilişkin deneyim ve bilgi (başarı arzusu, inanç, kararlılık, 

azim, kendini tanıma, gelişme ve hareket etme arzusu, ahlak, incelik, yenilik).
4. Sahip olduğumuz finansal yapı,
5. Eğitim süreci, eğitimler, deneyimler vb. yoluyla edinilen bilgi ve becerileri kullanma arzusunu 

22 Kerstin Wagner and Andreas Ziltener, The Nascent Entrepreneur at the crossroads: Entrepreneural Motives as Deter-
minants for Different Types of Entrepreneurs, Swiss institute for Entrepreneurship, University of Applied Sciences Chur, 
2008. p. 154

http://www.busines.pictures
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yerine getirecek miyiz? Eğitim süreci sayesinde insanlar daha sonra kullanılabilecek, yani 
kendi işlerinde uygulanabilecek bilgi ve beceriler kazanırlar.

6. Bağımsızlık ve doğrudan temas kurma güdüsü. Küçük işletme sahibi, “kendisinin patronu” 
olmaktan hoşlanır. Kendi tarzında bir şeyler yapmak ve yaratıcılığını kullanmak istiyor.

7. Tecrübe, ailemizde varsa, iş alanında aile geleneğini takip edebilme kapasitemizi sağlar mı?
8. Ortaya çıkacak risk ve bağımsızlık ve doğrudan temas kurmadaki belirsizlik. Bu kişileri 

bulabilecek miyiz? İş, yatırımcılar, bankacılar, çalışanlar, tedarikçiler ve diğerleri ile 
doğrudan temas için fırsatlar yaratır.

9. Başarısızlık riski, iş için bir ikilemdir - Şu veya bu nedenle, her zaman işin başarısız olma 
riski vardır. 

10. Deneyimsizlik, bir iş kurmak için bir ikilemdir - İş dünyasında başarı, büyük ölçüde mal 
sahibinin deneyimine bağlı olan bilgiye bağlıdır. Sahibinin deneyim ve bilgi eksikliği 
nedeniyle başarısız olan birçok işletme örneği vardır.

11. Serbest meslek sahibi olmak ve bir iş kurmak için yetersiz yönetim, tek başına başlamak 
mı yoksa yardım istemek mi bir engel ve ikilemdir. - Küçük işletmenin başarılı bir şekilde 
işlemesi, aynı zamanda bilgi birikimine, yani küçük işletme sahibinin yönetici olma 
becerisine (işletim ve geliştirmeyi planlamak, organize etmek, yönetmek, kontrol etmek, 
koordine etmek vb.)

12. Bir iş ikilemi olarak, bizi takip edecek ve önceden farkında olmamız ve onunla başa 
çıkabilmemiz gereken zor bir iştir. Kendi işinizi kurmak zaman, emek, enerji bilgisi ve gün 
içinde sekiz saatten fazla çalışma gerektirir. Özellikle ilk yıllarda, işletme sahibi tamamen 
işine bağlı olmalıdır, yani - boş zaman yoktur.

İş fikri, her işletmenin ve her girişimcinin başlangıç   noktasıdır. Girişimci, bir iş fikri 
bulduktan sonra neyse o olur, pazardaki bir sorunu, değişimi veya ihtiyacı tespit ettikten sonra 
bunu bir iş fırsatına dönüştürür ve o iş fikrine kendi işi gibi başlar.23 İş, girişimcinin ortaya 
çıkardığı iş fikrinin bir sonucudur. 

Bir iş fikrini hayata geçirme ve gerçek bir iş haline gelme süreci (yani karlı ve başarılı 
olacak gerçek bir işi kastediyorum) bir zaman birimidir, girişimcinin yürümesi veya geçmesi 
gereken adımlardan biridir.24 Ancak bu süre ertelenirse, sorun da olabilir. Sorun, çünkü piyasada 
yalnız değilsiniz. En benzersiz iş fikri bile rakipler tarafından gerçeğe dönüştürülebilir. Bu 
nedenle yarış, bir işe başlamanın bu ilk aşamalarında başlar. Bir işe başlama fikri üzerinde 
çalışılmalı, üzerinde düşünülmeli, bir plan oluşturulmalı, bilgi toplanmalı, aranan yollar, azim 
ve kararlılık gerekir.

23 Kerstin Wagner and Andreas Ziltener, The Nascent Entrepreneur at the crossroads: Entrepreneural Motives as Deter-
minants for Different Types of Entrepreneurs, Swiss institute for Entrepreneurship, University of Applied Sciences Chur, 
2008, p. 187
24 Drucker P. F., Innovation and Entrepreneurship, Harper & Row Publishers Inc.New York. USA 1993, pp. 133- 143
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Resim 17. Girişimci ve ikilemler

Kaynak : www.eberprener.usa

2. KURUCULAR ARACILIĞIYLA İŞ  
AÇMAK VE ONLARIN ÇEKİM FAYDALARI

Kurucuları çekerek bir iş kurmak biraz daha kolay bir durum ve bizde daha fazla güvenlik 
var, öncelikle yalnız değiliz, insanlarımız ve destek kapasitemiz var, daha fazla insan daha iyi 
düşünüyor, kurucuların ücretsiz finansal kaynakları var ve kontrol edilmesi daha kolay olacak 
pazarın iş fikri.

Gerçekte bir iş fikrini hayata geçirmekten sorumlu olacak kurucu ortaklar olarak girişimcilerin 
yanı sıra, onu kabul etmekten veya reddetmekten sorumlu olacak bir pazar da vardır.

İş fikrimizin faaliyet gösterdiğiniz pazarda satılmayacak bir ürün ve/veya hizmet ürettiğiniz 
bir iş yarattığını hayal edin. İntihar gibi, değil mi?

Resm 18. Bir ikilem bağlantısı  
aracılığıyla iş bilgileri

Bu nedenle, bir işe başlamadan önce, iş fikrini pazarla kontrol 
etmeniz gerekecektir; bu, elbette zaman alan ve bir işe başlama sürecini 
geciktiren pazar araştırması yapmak anlamına gelir.25

   Bu başarı, kurucu ortaklar aracılığıyla daha kolay ve daha 
güvenli olacaktır.

Kurucular, gerekli tüm başlangıç   hazırlıklarını yapmamıza 
yardımcı olacaklar.

25 Cuervo A., Ribeiro D., Roig S., “Entrepreneuership Concepts, Theory and Perspect”, Springer Berlin Heidelberg New 
York, 2007, pp. 1-20

http://www.eberprener.usa
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Lokasyon, stoklar, depolar, ofisler, kayıt, istihdam, gerekli kaynakların hazırlanması… 
Bütün bunlar işin resmi başlangıcından önce hazırlanması gereken ve elbette zaman alan unsurlardır. 
Kurucular bir ila üç yıl önceden bir plan yapmamıza yardımcı olacaklar. 

Yeni işimiz için uygun bir plan olmadan, önceden mahvolacak. Çizdiğimiz yoldan çıkmamıza 
izin vermeyecek bir plan yapmalıyız. Ancak plan aynı zamanda zaman alır.

Kurucu ortaklardan gelen daha fazla fikirle, bir iş kurmak için gerekli ürün ve/
veya hizmetlerin üretilmesi için çaba gösterilecektir. İşimiz bir üretim şirketiyse, bir ürün 
tasarlamanız, beta sürümünü üretmeniz, test etmeniz ve her şey yolunda giderse satış için resmi 
üretime başlamanız gerekir. Bütün bunlar zaman alır.

Kurucular, gerekli belgelerin Merkezi Kayıt ve diğer kurumlardan temin edilmesi 
çalışmalarında aktif rol alacaklardır. İş ne zaman başlayacak?

Hayır, iş gerçekten ilk satışınızı yaptığınızda başlar. İş, ilk siparişinizi aldığınızda başlar. İş, 
ilk siparişten elinizde para olduğunda başlar.

Aşağıdakiler kurucu ortak olabilir:26

• Aile
• Arkadaşlar
• Tanıdıklar
• Yabancılar
• Önceki ortak çalışanlar ve diğer kişiler.

Başarılı bir iş için kurucu ortaklara karar verdiğimizde en önemli şeylerden biri 
motivasyondur. Ancak motivasyon tek başına başarılı bir “küçük” ve bir gün büyük bir iş adamı 
olmak için yeterli değildir.

Kendi işinizi başarılı bir şekilde başlatmak ve yürütmek için bazı sözde girişimci niteliklere 
sahip olmanız gerekir.

Her şeyden önce, zeka, bağımsızlık ihtiyacı ve yeni görevler açısından zorluklar istemek. 
Yukarıdaki kurucu ortaklardan hangisi bize şu konularda yardımcı olacaktır:27

• Cesaret, yani risk almaya istekli olma
• Kararlılık ve azim
• Esneklik
• Başarılı olma arzusu
• Karakterinizin vizyoner bir özelliği
• Girişim

Elbette yürüttüğünüz iş için gerekli bilgilere ve işinizi finansal olarak nasıl yürüteceğinize 
de sahip olmalısınız. Kesinlikle kolay değil, ancak içinde o girişimci ruha sahip olanlar için gerçek 
bir meydan okuma.

26 Cuervo A., Ribeiro D., Roig S., “Entrepreneuership Concepts, Theory and Perspect”, Springer Berlin Heidelberg New 
York, 2007, pp. 21-23
27 L. Barry and G. Jocobs: “Business succession planning: a review of the evidence” Journal of Small Busines and En-
terprise Development , No. 13, p. 222
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28 Cuervo A., Ribeiro D., Roig S., “Entrepreneuership Concepts, Theory and Perspect”, Springer Berlin 
Heidelberg New York, 2007, pp. 1-20 

Resm 19. Ticari girişimcilerin faaliyetleri ve nitelikleri

Kaynak: Andrew, J.P, Manget, J., Michael, D.C., Taylor,A., & Zablit, H., Innovation 2010: A return to Prominence and the 
Emergence of a New World Order.Boston, MA: Boston Consulting Group, 2010, p. 176

Bu nedenle, bir işe başlamadan önce herkesin, listelenen niteliklerin en azından çoğuna 
sahip olup olmadıklarını dikkatlice incelemesi önemlidir. Bu nedenle, yeteneklerimizi gerçekten 
aşan bir şey yapabilmek için zaman, sinir ve para ve bazen yanılsamaları boşa harcamaktansa, 
başarı şansı olmayan bir şeyden zamanında vazgeçmek daha iyidir.28 Elbette işimizin başarısı sadece 
yeteneklerimize ve niteliklerimize değil, birlikte çalıştığımız tüm sisteme de bağlı olacaktır. Ama 
diğerleri hemen hemen aynı ortamda çalışmıyor mu? Yine de bazıları başarılı, bazıları başarısız!

Ama başarırsanız, ödül gerçekten büyük. Büyük çalışmaya, harcanan boş zamana ve 
sinirlere rağmen, başarılı olduğunuzda, iş potansiyelinizi fark ettiğiniz için memnun kalacaksınız. 
Bu şekilde, siz ve aileniz için maddi güvenlik sağlamanın yanı sıra, kendinizi gerçekleştirme, saygı 
ve benzeri ihtiyaçlarınızı da karşılamış olacaksınız.

3. EŞ BAŞKANLAR - AİLE, ARKADAŞLAR,  
YABANCILAR VE DİĞER KİŞİLERLE İLİŞKİ KURMA

Aile şirketi, herhangi bir işletmenin yasal bir şekilde organize işlere fon (para), amaç veya 
haklar yatırmış olan en az iki çekirdek aile üyesi tarafından organizasyonu ve yönetimi anlamına 
gelmelidir. Birçok organize iş yapma biçiminde, iki veya daha fazla yakın aile üyesinin işe dahil 
olduğuna dair işaretler buluyoruz. 

Dolayısıyla bunu aile bireylerinin doğrudan veya dolaylı olarak işletmeye katılımı olarak 

28 Cuervo A., Ribeiro D., Roig S., “Entrepreneuership Concepts, Theory and Perspect”, Springer Berlin Heidelberg New 
York, 2007, pp. 1-20
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değerlendirebiliriz.
Doğrudan katılım, iki veya daha fazla kişinin bir iş kurma ve işletmeye doğrudan katılımı 

(para, nesneler, emek veya haklar ile) olarak görülür. Bu aile işbirliğinin gerçekleştirilme biçimleri, 
örneğin ilişki kurmak gibi, genellikle limited şirket aracılığıyla ortaklık işbirliği şeklinde olmakla 
birlikte, hissedar bağlantısı biçimleri de mümkündür.

Resim 20. İş hayatında başarı

kaynak: www.busines.pictures

Dolaylı katılım, çoğu zaman, şekli ne olursa olsun, şirketin işinde bir üyenin veya yakın aile 
üyelerinin istihdamı yoluyla ifade edilir.

Aile ve iş hedeflerinin tanımlanma şekli, iş ve aile stratejik planlamasıdır. Bu bakımdan aile 
hedefleri ile iş hedeflerinin birbirini tamamlayan unsurlarının olması oldukça önemlidir.29

Böyle bir yaklaşım, aile şirketinin gelişmesine izin verir. Aile şirketinin gelişimi, aile şirketi 
kurucularının ve/veya sahiplerinin oluşturduğu stratejik yönetim sürecine doğrudan bağlıdır.

Stratejik aile mülkü işletme planlaması, aşağıdakiler gibi aile ihtiyaçlarını / gereksinimlerini 
entegre etmeyi amaçlamaktadır:30

• Aile üyelerinin uzun vadeli bireysel ve mesleki görevleri nelerdir?
• Ailenin misyonu nedir?
• Aile üyeleri yönetimde aktif mi olacaklar yoksa pasif üyeler mi olacaklar?
• Yetkinlikler, faydalar, ücretler, değerlendirmeler ve performans gibi konularla nasıl 

başa çıkacaksınız?
Aile şirketi içinde stratejik planlama, aile üyelerinin geleceğe yönelik fırsatlar, seçenekler ve 

seçeneklerle tanıştırılabilmesi için bir metodoloji ile ilgili zihinsel bir vizyondur.

29 извор: Приспособено од: David Fred L.: “Strategic Management”, New York, Macmillan Publishing Company, 1991, 
str. 12
30 Vidi pove}e: Glueck William F.: “Business Policy and Strategic Management”, McGraw-Hill Company, New York, 
1980. (Third Edition) p. 323
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31 Andrew, J.P, Manget, J., Michael, D.C., Taylor,A., & Zablit, H., Innovation 2010: A return to Prominence and 
the Emergence of a New World Order.Boston, MA: Boston Consulting Group, 2010, p. 178 
32”” 

Son olarak, stratejik bir planlama süreci, aile değerlerini iş hedeflerine dönüştürmek için bir 
mekanizmadır.31

Stratejik yönetimin bir parçası olarak stratejik planlama, iş ortamının analizini içerir ve aynı 
zamanda aile şirketinin gelecekteki gelişim sürecini ve başarısını belirler.

Resim 21. İş kurmak için öneriler

kaynak: www.busines.pictures

Bu süreç, aile şirketini etkileyen iç faaliyetleri ve mevcut dış çevreyi (ekonomik, teknolojik, 
sosyal ve politik güçler) uygun şekilde değerlendirir.

Stratejik planlama süreci aşağıdaki şekillerde yardımcı olur:32

• Stratejik planlama, aile üyelerinin işletmedeki yönleri ve sorunları belirlemelerine 
yardımcı olur.

• Stratejik planlama, politik, ekonomik ve sosyal değişim meydana geldikçe fiziksel 
aktivitenin sürekliliğini sağlar.

• Karar vericilere yönetim planları ve politikaları hazırlamada yardımcı olur ve
• İstihdam yaratacak ve ekonomik başarıya yol açacak yeni bir işi çekmek veya geliştirmek 

için koşulları iyileştirir.
Kurucu ortak olarak ailenin yanı sıra güven, ahlak, dürüstlük, cesaret, girişimci ruh, 

entelektüel kapasite, eğitim, deneyim ve bilgi edindiğimiz yakın veya uzak arkadaşlar olabilir.
Yenilikleri karakterlerinin ve deneyimlerinin, risk alma istekliliklerinin, özgüvenlerinin ve 

sorunları birer zorluk ve yeni başarılar için bir fırsat olarak deneyimleme biçimlerinin bir parçasıysa, 
yabancılar da kurucu ortak olabilirler. Yabancılar genellikle teknoloji sürecinin kendisine nasıl 
ulaşılacağından ziyade sonuca, başarıya ve başarıya odaklanır. Yabancılar, büyük ölçüde, üstlenilen 
anlaşmaları tamamlamak için enerji ve motivasyona ve lider rolünü üstlenme eğilimlerine sahip 
olan bireycilerdir.

31 Andrew, J.P, Manget, J., Michael, D.C., Taylor,A., & Zablit, H., Innovation 2010: A return to Prominence and the 
Emergence of a New World Order.Boston, MA: Boston Consulting Group, 2010, p. 178
32 д-р Васил Поповски Економски институт - Скопје,”Менаџментот во семејниот бизнис”, стр. 113.
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33 Andrew, J.P, Manget, J., Michael, D.C., Taylor,A., & Zablit, H., Innovation 2010: A return to Prominence and 
the Emergence of a New World Order.Boston, MA: Boston Consulting Group, 2010, p. 189 

Yabancılar, büyük bir şey başarma arzuları, kapsamlı ve sıkı çalışma kapasitesi; sorumluluk 
duygusu; azim, iyimserlik, yaratıcılık, merak ve araştırmaya isteklilik; hedef yönelimi; bağımsızlık; 
özgüven ve risk kabulü varsa gerçek kurucu ortaklar ve girişimciler olacaklar;.

Resim 22. Kurucu ortaklarla ilişkiler kurma

kaynak: www.enterprenership.picutres

4. KURUCU ORTAKLARLA İLİŞKİN İKİLEMLER

Kurucu ortakların ikilemi, aile üyesi olmayan çalışanlara nasıl davranılacağıdır. Aile 
şirketleri, aile dışından üye istihdam etmekte zorlanırlar.

Bu ifade hem aktarılanlar (ikinci, üçüncü nesil) hem de birinci nesil olanlar için geçerlidir.
Yeni kurulan işletmelerde aile dışından kişilerin istihdama istifa etmeleri iş yükü açısından 

incelenebilir. Çoğunun iş tanımları ve görevleri ile açıkça tanımlanmış işleri yoktur. Genellikle 
kurucu, sekreterlik işlerinden müzakerelere kadar en üst düzeyde faaliyetleri yürüten kişidir. Bu 
tanım daha sonra aşağıdaki özelliklere sahip bir çalışan için gereksinimleri ifade eder:33

1. Çeşitli görev ve görevleri yerine getirebilecektir,

33 Andrew, J.P, Manget, J., Michael, D.C., Taylor,A., & Zablit, H., Innovation 2010: A return to Prominence and the 
Emergence of a New World Order.Boston, MA: Boston Consulting Group, 2010, p. 189
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5. ТИПОВИ ИНВЕСТИТОРИ  

ВО РАЗЛИЧНИ ФАЗИ ОД РАЗВОЈОТ 
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2. Kimin belirli ticari sırları araştıracak kadar güvenilir olacağı.
Bu gereksinimler, ikinci, üçüncü nesil işletmelerde, çoğunda yönetim işlevinin açıkça 

ayrıldığı gerçeğiyle ima edilir, bu nedenle bu işletmelerde, işletmenin sahibi olan yöneticinin tek 
başına veya üyelerle birlikte olduğu bir durum vardır. en yakın aileden, tüm kararların iplerini 
ve kontrolünü elinde tutuyor. Bazı aile şirketlerinde bu kararlılık o kadar güçlüdür ki, çalışanlar 
kurucuya danışmadan kendi başlarına küçük kararlar alamazlar. Böylesine katı bir şekilde 
bölünmüş bir işte, aile dışı çalışanlar, çoğunlukla çok sayıda iş ve görevle boğulmuş, yalnızca 
uygulayıcılardır. Her durumda, çalışmalarının verimliliği hakkında soru sorulabilir, çünkü sürekli 
danışma ihtiyacı ve bağımsız olarak karar verememe, kaçınılmaz olarak hem nitelik hem de nicelik 
açısından sonuçların azalmasına yol açar.

Öte yandan, tüm bu işletmelerde, sahipler ve çalışanlar arasında beklentilere dayalı örtülü bir 
çatışma vardır. Kurucular, çalışanlarından kelimenin tam anlamıyla işi, istedikleri gibi “sevmelerini” 
ve her durumda verecekleri gibi, işin iyiliği için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını bekler. 
Güvenildikleri ve işe alındıkları için minnettar olmak. Öte yandan, çalışanlar günlük olarak yüksek 
talepleri karşılayacak durumda olduklarında, yeterince ödüllendirilmeyi, övülmeyi ve karar verme 
konusunda daha fazla güven kazanmayı beklerler.

Resim 23. İkilemleri çözme

kaynak: www.enterprenership.pictures

5. FARKLI GELİŞİM AŞAMALARINDA  
YATIRIMCI TÜRLERİ

Yatırım veya yatırım teriminin, mevcut tüketimin tasarruf veya gecikmesine atıfta bulunan, 
birbiriyle yakından ilişkili birkaç anlamı vardır.

Finansal açıdan yatırım, gelecekte yatırım getirisi elde etmek, yani yatırılan fonların faizini 
gerçekleştirmek amacıyla belirli mülklerin (menkul kıymetler, gayrimenkuller, değerli eşyalar, vb.) 
satın alınması veya bir bankaya para yatırılmasıdır.

http://www.enterprenership.pictures
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Basitçe söylemek gerekirse, yatırım, paranızı sizin için “kazanma” rolüne sokmak anlamına 
gelir. Birikimlerinizi yatırmanın ve aşağıdaki gibi yatırımcı türlerinin sınıflandırmasına dahil 
olmanın birkaç yolu vardır:34

 
Menkul kıymetler (hisse senetleri, tahviller, yatırım fonlarındaki hisseler vb.) satın alan 

yatırımcılar, gayrimenkul, değerli eşyalar vb. yatırımcılar veya kendi işlerini kuranlar.
• Yerli yatırımcılar
• Yabancı yatırımcılar
Ancak, nasıl yatırım yaparsak yapalım, birincil hedef, tasarruflarımızı ek getiri elde etmek 

için kullanmaktır.
Ne zaman yatırım yaparsanız, yatırılan fonları geri alamamanız veya bunlardan ek bir getiri 

elde edememe riskiniz vardır.
Bu nedenle, yatırımcı, alınan risk seviyesinin telafisi olarak her zaman belirli bir yatırım 

getirisi bekler. Teoride, yasa, yatırımın riski ne kadar yüksekse, getiri o kadar yüksek olmalıdır ve 
bunun tersi, yatırımın riski o kadar düşükse getiri o kadar düşük olur.

Birkaç yatırım alternatifi olduğu için, her bir bireysel yatırımın taşıdığı risk seviyesinin 
nasıl belirleneceği sorusu ortaya çıkar, böylece yatırımcı, portföyünü yatırımcının üstlenmeye hazır 
olduğu risk seviyesine göre uygun şekilde boyutlandırabilir.

Bu nedenle iki temel faktör dikkate alınmalıdır:35

• Zaman ufku: Yatırım yapmadan önce, yatırımcı yatırıma yatırılan parayı “tutmaya” 
hazır olduğu süreyi tanımlamalıdır. Zaman ufku ne kadar uzun olursa, yatırımcının risk 
almayı o kadar karşılayabilmesi gerekir ve bunun tersi de geçerlidir.

• Yatırımın hacmi: Yatırımcı, yatırım yapmadan önce finansal istikrarından ödün 
vermeden ne kadar para kaybetmeyi göze alabileceğini değerlendirmelidir. Mevcut 
yatırım fonlarının miktarı ne kadar yüksek olursa, yatırımcının risk almayı o kadar fazla 
karşılayabilmesi gerekir ve bunun tersi de geçerlidir.

6. TİCARET ŞİRKETLERİ VE FORMLARI

Şirket, bir veya daha fazla kişinin müşterek faaliyet için kullandıkları para, eşya veya 
mülkiyet haklarını yatırdığı ve faaliyetten elde edilen kâr ve zararı müştereken paylaştığı bir tüzel 
kişiliktir.

Ticaret şirketi, kâr sağlamak amacıyla bağımsız olarak sürekli faaliyette bulunur (Şirketler 
Kanunu, Md. 19/1/2).

Şirkette yatırımların yarattığı mülk para ile ifade edilir ve şirketin temel sermayesini temsil 
eder. Ticaret şirketinin esas sermayesi denar veya döviz cinsinden olup, muhtırada zaruri olarak 
belirtilir.

Ticaret şirketi, şirket için bir sözleşme, yani şirket tüzüğü ile kurulur.

34 Wiliam J. O” Neil- 24 : Osnovni lekcii za uspe{no investiraweInvestir”s Business Daily Interegenten alokator: William 
J Bernstein, 2009, p. 189
35 Wiliam J. O” Neil- 24 : Osnovni lekcii za uspe{no investiraweInvestir”s Business Daily Interegenten alokator: William 
J Bernstein, 2009, p. 191
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6.1 Halka açık şirket
 

Halka açık ticaret şirketi, şirketin borçlarından dolayı alacaklılara karşı sorumlu olan iki 
veya daha fazla gerçek ve tüzel kişinin tüm mal varlığı ile dayanışma içinde ve sınırlama olmaksızın 
bir araya geldiği ticaret şirketidir.36

Halka açık bir şirket, kurucular arasında yapılan şirket sözleşmesi ile kurulur.
Halka açık şirketin şirketi ayrıca “halka açık ticaret şirketi” kelimelerini veya “HAŞ” 

işaretini içerir. Halka açık şirketin ortakları arasındaki hukuki ilişkiler, şirket için bir sözleşme ile 
düzenlenir. Halka açık şirketin ortakları arasındaki, şirket sözleşmesinde düzenlenmeyen hukuki 
ilişkilerde Şirketler Kanunu hükümleri uygulanır.

6.2 Sınırlı ortaklık
 

Limited ortaklık, iki veya daha fazla gerçek ve tüzel kişinin bir araya geldiği, en az bir 
ortağın şirketin tüm mal varlığı ile şahsen sorumlu olduğu, yani sınırsız ve en az varsa müştereken 
ve müteselsil olarak sorumlu olduğu bir ticaret şirketidir. iki ortak (tamamlayıcı) ve en az bir ortak 
sorumludur. Şirketin yükümlülükleri sadece şirkette taahhüt edilen yatırım tutarı kadar (limited 
ortak).37

6.3 Hisselerle sınırlı ortaklık

Hisseli limited ortaklık, temel sermayesi paylara bölünmüş ve bir veya daha fazla ortağın 
şirketin borçlarından sınırsız ve müştereken sorumlu olduğu, tüm malları (tamamlayıcıları) ve 
birden fazla hissedarın pay sahibi olduğu bir ticaret şirketidir. hissedarlar ve mevduatlarındaki 
tutara karşılık gelen ve şirketin yükümlülüklerine (tamamlayıcı) uymayan.

6.4 Limited Şirket

Bir limited şirket, herhangi bir yasal sistem tarafından bilinen en popüler şirket türüdür. 
LLC, sermaye şirketleri kategorisine aittir. Bu terim, ortaklar için karşılıklı kişisel kalitenin önemli 
olmadığı gerçeğine dayanan karakterinden kaynaklanmaktadır. Önemli bir an, kurucu sermaye 
olmayı kabul ettikleri gerekli sermayeye sahip olmaları ve bu sayede LLC’deki kurucuların 
statüsünü kazanacaklarıdır.

6.5 Anonim şirket

Anonim şirket, hissedarların esas sermaye katkılarıyla katıldıkları şirkettir (TŞK, madde 270). 
AŞ’deki temel sermaye, şirkette verilen paylara dayalı olarak hissedarların hak ve yükümlülüklerini 
içeren hisselere bölünmüştür.38

Şirketin eş zamanlı olarak, hisselerin taahhüdü için halka çağrı yapılmadan kurulduğunda, 

36 www.pravo.org.mk
37 www.pravo.org.mk
38 www.pravo.org.mk
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temel sermayenin en küçük nominal tutarı, tüzüğün kabulünden önceki gün, Makedonya Cumhuriyeti 
Ulusal Bankası’nın yayınlanan ortalama döviz kuruna göre Denar eşdeğeri olarak 25.000 Euro’dur, 
yani, sermayeyi değiştirme kararının kabulünden bir gün önce ve şirket, halka açık bir çağrı yoluyla 
art arda kurulduğunda, başka bir kanunla farklı bir asgari temel sermaye miktarı belirlenmemişse. 
denar eşdeğeri değerinde en az 50.000 Euro’dur.

Payın nominal tutarı, tüzüğün kabulünden bir gün önce Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 
Ulusal Bankası tarafından yayınlanan o para biriminin ortalama döviz kuruna göre 1 Euro’dan az 
olamaz, yani sermayeyi değiştirme kararının kabulünden önceki gün (TŞK, madde 273/1/2).
Resim 24. Firma Temsilcileri

kaynak: www.wikipedia.trgovski drustva

6.6 Dış ticaret şirketi

İş kapasitesi, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin yasal düzenlemelerinin tanıdığı, yani 
aynı veya benzer şekil ve faaliyet konusu yerli şirketlere veya yabancı şirketlere yüklediğinden 
daha fazla ve sorumluluktan daha az olamaz. Şirket, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde akdetmiş 
olduğu veya ifa etmesi gereken hukuki konularda, aynı veya ilgili şekil ve faaliyet konusu yerli 
şirketin de kendisine atıfta bulunamaması halinde, acizliğine atıfta bulunabilir.39

(1) Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki faaliyetlerinde yabancı şirket, Makedonya 
Cumhuriyeti kanunlarına göre faaliyet göstermektedir.

(2) Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki şubesi ticaret siciline kayıtlı olan yabancı 
şirketin, Makedonya Cumhuriyeti’nde akdetmiş olduğu veya ifa etmesi gereken hukuki hususlar 
bakımından, hukuki ve ticari nitelikte olduğu kabul edilir. Aynı veya ilgili bir şekil ve faaliyet 
konusu olan iç hukuk tüzel kişiliğinin yanı sıra, ait olduğu devletin kanunlarına göre var olmayacak 
veya bu hukuki ehliyete sahip olmayacaktı.

Yabancı şirketin hukuki ve ticari kapasitesi (hukuki sübjektiflik), şirketin ait olduğu 

39 www.pravo.org.mk
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ülkenin İş kapasitesi daha fazla olamaz, sorumluluk Makedonya Cumhuriyeti yasal düzenlemeleri 
tarafından tanınan, yani aynı veya benzer şekil ve faaliyet konusu yerli şirketlere yüklenenden daha 
az olamaz ve yabancı şirketin de, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde sonuçlandırdığı veya ifa 
etmek zorunda olduğu hukuki konularda, aynı veya ilgili şekil ve faaliyet konusu yerli şirketin de 
buna atıfta bulunamaması halinde acizliğine atıfta bulunmaktadır.

7. EKİP VE EKİP ÇALIŞMASININ ÖNEMİ

Ekip, daha modern demokratik temsillerin hiyerarşik olarak yapılandırılmış bir çalışma 
organizasyonu için belirli hedefleri yerine getirmek için ortaklaşa hareket eden farklı profesyonel 
personelden oluşan bir çalışma grubudur.40

Ekip, ortak hedeflere bağlı, uyumlu bir şekilde işbirliği yapan ve işten keyif alan ve harika 
sonuçlar elde eden aktif bir grup insandır. Ortak hedeflere gönüllü bağlılık burada özellikle 
önemlidir. Bir ekibin kilit yönlerinden biri olarak kabul edilmelidir.41 Sadece bir çalışma grubu 
olarak değil, gerçekten bu şekilde çalışması gereken bir ekipte, hedefler sadece belirlenmez ve 
görevler amaçsızca dağıtılmaz. Bir ekibin iş hayatındaki en önemli yönlerinden biri, hedefleri 
müzakere ederek yönetme ve yönlendirme araçlarıdır. Bunu yaparken, takım liderinin liderliğindeki 
takım, verilen veya daha üstün hedeflerden yola çıkarak hedefler üzerinde bir anlaşma tanımlar 
ve bu anlaşmada takımın hangi aşama hedeflerine ulaşması gerektiği ve takım üyelerinin bireysel 
hedefleri belirlenir.

Odak, sohbet ederek hedef belirlemeye odaklanmalıdır; bu, hedefleri belirlemek için ekibin 
tüm üyeleriyle konuşmalar yapmak gerektiği anlamına gelir.42

Takım çalışması, iş sürecine doğrudan veya dolaylı olarak dahil olan herkes arasında mevcut 
olmalıdır. Yönetici ve yönetici olmayan personel, tüketiciler ve tedarikçiler arasında ve aynı 
zamanda çalışanlar arasında ekip çalışması olmalıdır organizasyonun çeşitli işlevleri. Dediğimiz 
gibi, tüm çalışanlar (hem yönetici hem de yönetici olmayanlar) kaliteden sorumludur, bu nedenle 
ekipler halinde çalışmak ve problemlerin çözümüne önemli katkı sağlamak. Organizasyon yeterince 
etkin bir şekilde çalışamadığı için fonksiyonlar arası ekip çalışması önemlidir.

Organizasyon birimleri arasında uygun bağlantı olmsı için verimli bir sistem kurulmalıdır.
Dolayısıyla, işlevler arasında, bir örgütsel işlevin kazanırken diğerinin kaybedeceği bir 

kazan-kaybet (win-loose) stratejisine sahip olmamalıyız.
Bununla ilgili olarak uygulanması gereken strateji, bir kazan-kazan stratejisidir, yani 

fonksiyonlar arası sorunların, karşılıklı memnuniyet yaratacak bir çözümle çözülmesidir (bir bütün 
olarak organizasyonel sistem için kâr). Takım çalışmasının özellikleri şunlardır: ortak davranışı, 
mesleki niteliklere ve kişisel bütünlüğe karşılıklı saygı, eşit tüm ekip üyelerinin çalışmanın 
yöntemleri, içeriği ve amaçları ve yürütülmesi hakkındaki tartışmalara karar verme sürecine 
katılımı.43

Resim 25. Takım oyuncularının rolü

40 J. Dezelin: Upravljanje ljudskim potencijalima, Organizator, Zagreb, 2006, str. 19 
41 D. Torrington, L. Hall and S. Taylor: Human Resource Management, Prentice Hall Europe, London, 2008, p. 298
42 Dessler: Osnovi menazmenta ljudsкih resursa, Data Status, Beograd, 2007, str. 60
43 D. Torrington, L. Hall and S. Taylor: Human Resource Management, Prentice Hall Europe, London, 2008, p. 299
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kaynak: www.team.pictures

http://www.team.pictures
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7.1 Фази при градење на тимови 
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44 J. Dezelin: Upravljanje ljudskim potencijalima, Organizator, Zagreb, 2006, str.20 
45 Dessler: Osnovi menazmenta ljudsih resursa, Data Status, Beograd, 2007, str. 61 

Şekil 26. Takıma genel bakış

kaynak: www.team.pictures

7.1 Ekip oluşturmanın aşamaları

Takımın gelişim aşamaları, takımın başarılı bir şekilde çalışan bir takım haline gelmesi için 
geçtiği süreci tanımlar. Her takım zaman içinde bu gelişimden geçer.

Grupların ve ekiplerin gelişimi dört aşamada gerçekleşir:44

• Oryantasyon aşaması
• Çatışma ve çatışma aşaması
• Uzlaşma ve uzlaşma aşaması
• Başarı aşaması
Aşamaların seyri her takım için farklıdır. Takımın bir aşamada ne kadar uzun olduğunu 

gözlemlemek ilginçtir. Gerçekten çalışabilecek durumda olmak için ekiplerin üçüncü aşamaya 
nispeten kısa sürede yaklaşması gerekecekti.

Ekip liderliği bu amaçla teşvik araç ve yöntemlerini kullanabilir.

7.2 Takımda sinerji

İş ekibinin amacı sinerji etkisini kullanmaktır. Sinerji, yalnızca yaratıcı çalışma ve 
işbirliğinde, üyeler birbirine ilham verdiğinde ortaya çıkar ve bu, ancak herkesin ekipte eşit bir 
konuma sahip olmasıyla mümkündür.

Ekip çalışmasının varlığının temellerinden ve nedenlerinden biri de sinerjidir.
Sinerji, en basit şekilde, bir kompozisyonun iki veya daha fazla unsurunun birlikte hareket 

44 J. Dezelin: Upravljanje ljudskim potencijalima, Organizator, Zagreb, 2006, str.20 

http://www.team.pictures
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46 Dessler: Osnovi menazmenta ljudsih resursa, Data Status, Beograd, 2007, str. 62 
47 L. Barry and G. Jocobs: “Business succession planning: a review of the evidence” Journal of Small Busines 

and Enterprise Development , No. 13, p. 324 

ederek, tek tek parçaların etkilerinin toplamı ile elde edilenden daha büyük bir etki yaratması olgusu 
olarak tanımlanır.45 Sinerjiye “etki 2 + 2 = 5” de deriz.

Şekil 27. Takım olarak birlikte çalışın

kaynak: www.team.pictures

Ekip, çeşitli kaynaklardan sinerji elde edebilir, bu nedenle şunları ayırt ederiz:46 teknolojik, 
maliyet, yönetimsel, psikolojik ve pazar sinerjisi.

Teknolojik sinerji, bilginin bir üretim türünden diğerine aktarılmasıyla elde edilir. Bunun 
harika bir örneği, bir zamanlar otomobil motorlarının geliştirilmesine ve iyileştirilmesine büyük 
yatırımlar yapan ve daha sonra uçak ve lüks yatlar için motorlar yapmak için kullanılan otomobil 
şirketi Rolls - Royce’dur.

Maliyet sinerjisi, aynı altyapının farklı şeyler için kullanılmasına izin vererek maliyetleri 
düşürür ve tüketicilere fayda sağlar.47

Örneğin, tüm mağazalar bu sinerjiye güveniyor. Farklı üreticilerin ürünlerini birbirine 
satmasını sağlamak yerine, diğer üreticilerin ürünleri ile ortak yerlerde ürünlerini satarak tasarruf 
etmeye çalışıyorlar.

Yönetimsel sinerji, bilginin bir çalışma alanından diğerine aktarılmasıyla sağlanır. Genellikle, 
sözde bilginin aktarımına dayanır, danışmanlık bilgisi. Danışmanlar bilgilerini bir ekipten diğerine 
kolayca aktarır ve böylece yönetimsel sinerji yaratır.

Psikolojik sinerji, bir takıma ait insanların topluluk duygusundan doğar. İşin karşılıklı 
uyumu, alışkanlıklar, bilgi ve aynı standartların ve iş teknolojisinin kullanımı, ekibin daha iyi 
çalışması için güçlü bir motivasyon temeli sağlar.

Menzil tamamlanarak pazar sinerjisi sağlanır. Bunun harika bir örneği, ev için her şeyi satın 
alabileceğiniz Amerikan mağaza zinciri Sears, Roebuck and Co.’dur - inşaat malzemeleri, mobilya 
ve ev sigortasına kadar.

45 Dessler: Osnovi menazmenta ljudsкih resursa, Data Status, Beograd, 2007, str. 61
46 Dessler: Osnovi menazmenta ljudsкih resursa, Data Status, Beograd, 2007, str. 62
47 L. Barry and G. Jocobs: “Business succession planning: a review of the evidence” Journal of Small Busines and 
Enterprise Development , No. 13, p. 324

http://www.team.pictures
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48   : Tony Bush, John West - Burnha,: The Principles of Educational Management, 
Longman,Educational Management Development Unit, University of Leicester, 1994, p. 104 

Resim 28. Çalışma ekibi sinerjisi

kaynak: www.team.pictures

7.3 Takımdaki roller

Dr. Belbin, bireysel ekip davranışları araştırmacılarını dokuz kategoriye ayırıyor.48

1. Kurucu
Grubun karşılaştığı sorunlara yaklaşımda ana sorunlara ve olası zayıflıkları bulmaya özel 

olarak odaklanarak bir fikir geliştirir ve stratejiyi ilerletir.
2. Kaynak Gezgini
Yeni fikirler, gelişim ve potansiyel arayışı. Grubun dışında ekibe fayda sağlayabilecek harici 

kişiler oluşturur.
3. Koordinatör
Takımın hedefine doğru ilerleme şeklini bulur. Zayıflığı fark edebilir ve grubun tüm 

üyelerinin potansiyelini kullanabilir.
4. Tasarımcı
Takımın çalışma şeklinin mucidi. İşleri koordine eder ve önceden belirlenen hedeften 

sapmamalarını sağlar.
5. Değerlendirici
Problem analizi, fikir ve önerilerin değerlendirilmesi de ekip çalışmasının önemli bir 

parçasıdır.
6. Takım oyuncusu
Ekip üyelerine yeni zorlukların üstesinden gelmede destek verir, yeni önerilerde bulunur, 

eksiklikleri belirtir ve iletişimi geliştirir.
7. Uygulayıcı
Bu kişi, kavramları ve fikirleri pratik ve sistematik olarak gerçeğe dönüştürür.
8. Kışkırtıcı
Bu profilin çalışması, ekibin sürekli çalışmasını ve işlevselliğini sağlamaktan ibarettir.
9. Uzman
Ekibe teknik bilgi sağlar, teknik terimleri açıklar ve işe profesyonel bir bakış açısı getirir.

48 Преземено од : Tony Bush, John West - Burnha,: The Principles of Educational Management, Longman,Educational 
Management Development Unit, University of Leicester, 1994, p. 104
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ПРИМЕРИ  

Пример 1 - Студија за успешно менаџирање  

(Сакав да произведувам, да вработувам и успеав во тоа!) 
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ÖRNEKLER

Örnek 1 - Başarılı yönetim için çalışma (Üretmek, işe almak istedim ve 
başardım!)
Gazeteciler arasında Hırvatistan Parlamentosu’ndan haber yapan bir gazeteci olarak 

biliniyordu, ancak aniden medyada bir aşçı olarak ortaya çıktı. Mladenka Saric hayatında büyük bir 

dönüş yapmaya karar verdi. Gazeteci kendi işini kurdu ve kredi yardımıyla geleneksel Dalmaçya 
kekleri ve tatlıları üretmeye başladı.

Öğrencilik yıllarından beri gazetecilik yapıyor. Onunla çalışanlar onu Hırvat Parlamentosu 
ve Hırvat Hükümeti’ndeki olayları haber yapan ve ardından aniden elinde yemek kaşığıyla ortaya 
çıkan bir gazeteci olarak tanıyordu. “Vecernji listesi”nde çalışan bir gazeteciden, kendini bir 
şekerlemeci olarak yeniden yönlendirdi.

“Kendimi tok hissettim, bir şekilde bir günlük gazetede gazeteci olarak çalışmaktan mutlu 
değildim ve bu da çalıştığım şirketin yeniden yapılanma aşamasına denk geldi. Ve 24 yıl gazetecilik 
yaptıktan sonra işimi bırakıp yeni toplanan tüm paralarla bir iş kurmaya karar verdim.” Bir noktada 
ne yapacağını düşünüyordu ve köklerine geri dönmeye karar verdi - unutulmuş Dalmaçya kekleri 
ve tatlıları.

“Uzun süre bir faaliyette çalıştığınızda, bazen bundan başka bir şey bilmediğinizi 
düşünürsünüz. Uzun bir süre ne yapabileceğimi, gazetecilik dışında nelerde iyi olduğumu merak 
ettim ve kek ve tatlı yapmayı bildiğimi hatırladım, ama unutulan ve dünyada bulunamayan o 
geleneksel Dalmaçya tatlıları..”

Fikrini gerçekleştirmesi için belli bir projesi olması ve tabii ki belli bir parası olması 
gerekiyordu. Yeni kurulan bir girişimci olarak HBOR kredi hattından %30 kendi hissesi ve yıllık 
%4 faiz oranı ve 2 yıl geri ödemesiz kredi almaya karar verdi. Bu iki yıl, Mladenka’nın işini doğru 
yöne yönlendirmesini sağladı. Bugün 150 metrekarelik bir üretim alanına sahip olup, yakında bir 
pastane açacaktır.
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“Yaptıklarım konusunda talimat alan birçok meslektaşımla çalıştım ve kendileri başkalarıyla 
konuşmaya başladılar, ben de bunu yapmaya başladım. İyi ses yayıldı ve genellikle en iyi reklamın 
memnun müşterilerin tavsiyesi olduğu biliniyor. ”Fakat Mladenka henüz gazeteciliği bırakmadı, bir 
internet portalı ve günlük gazete için köşeler yazıyor, kendi TV şovu var, seminerler düzenliyor... 
Ama her şeyden önce o bir girişimci ve başarılı bir girişimci.

Örnek 2 - Sensör eldiven

Robotik ve sanal dünyadaki hareketlerin tanınmasını ve kontrolünü sağlayan, sıradan bir 
eldivene benzer etkileşimli bir cihazdır. Sensör eldivenleri, dokunmayı tanıyan uygulamaları 
olan bir elektromekanik cihaz örneğidir. Dokunmatik uygulamalar, basınç, görüntü, sıcaklık ve 
yüzey tanıma simülasyonunu içerir. Hareket kontrol yeteneği, kullanıcının elinin ve parmaklarının 
hareketlerini algılamak için sensörler kullanmayı ve bunları daha sonra sanal bir el veya robot el 
tarafından taklit edilen sinyallere dönüştürmeyi içerir.

Sorular:
1. Sensör eldiveninin anlamı nedir?
2. Makedonya Cumhuriyeti’nde mevcut mu?
3. Sensörlü eldivenin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki varlığı için piyasayı araştırın 

ve bir ekip oluşturun.

Sorular
1. Kendi başınıza bir iş kurmanın ikilemleri nelerdir?
2. Kurucu ortaklarla bir iş kurmanın faydalarını nerede görüyorsunuz?
3. Kurucularla ilgili ikilemler nelerdir?
4. Ne tür yatırımcılar tanıyorsunuz?
5. Şirketlerin biçimleri nelerdir?
6. Şirketi tanımlayın!
7. Takımın önemini nasıl görüyorsunuz?
8. Ekip oluşturmanın aşamaları nelerdir?
9. Takımlarda ne tür sinerjiler var?
10. Takımdaki roller nelerdir?

Resim 29. İş başarıları

kaynak: www.business.pictures

http://www.business.pictures
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ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdakiler işletmede kurucu ortak olarak görünebilir:
Aile, arkadaşlar, tanıdıklar, yabancılar, eski iş arkadaşları ve diğerleri.

EVET HAYIR

2. Kendi işiniz için ikilemleri sıralayın?
1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________
5. ________________________________
6. ________________________________
7. ________________________________

3. Başarılı bir çalışma için kurucu ortaklara karar verdiğimizde en önemli 
şeylerden biri motivasyondur. Ancak, tek başına motivasyon, başarılı bir 
“küçük” ve bir gün büyük bir işadamı olmak için yeterli değildir.

EVET      HAYIR

4. Tasarruflarınızı yatırmanın ve aşağıdaki gibi yatırımcı türlerinin 
sınıflandırmasına dahil olmanın birkaç yolu vardır:
- Menkul kıymet (hisse, bono, yatırım fonlarında hisse vb.) alımında yatırımcılar,
- Gayrimenkul, değerli eşya vb. veya kendi işinizi kuran yatırımcılar.
- Yerli yatırımcılar

EVET      HAYIR

5. Makedonya Cumhuriyeti için hangi şirket biçimleri mevcut?
1. ________________________________ 2. _______________________________
3. ________________________________ 4. _______________________________

6. LLC’yi bir şirket biçimi olarak tanımlayın.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________

7. Konuşmalar yaparak hedef belirlemeye odaklanılmalıdır, bu da hedefleri 
belirlemek için ekibin tüm üyeleriyle konuşmanız gerektiği anlamına gelir.

EVET      HAYIR
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8. Sinerji, en basit şekilde, bir bileşimin iki veya daha fazla öğesinin birlikte 
hareket ederek, tek tek parçaların etkilerinin toplamı ile elde edilenden daha 
büyük bir etki yaratması olgusu olarak tanımlanır.49 Ayrıca sinerjiyi “etki 2 + 2 
= 5”adlandırırız. 

EVET HAYIR

9. Aşağıdakilerden hangisi takımdaki aşamalardandır?
 - Oryantasyon aşaması
 - Yüzleşme ve çatışma aşaması
 - Akut faz
 - Konsensüs ve uzlaşma aşaması
 - Başarı aşaması
 - Hakimiyet aşaması

10. Bir ekipte nasıl çalıştığınızı açıklayın.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

49 Dessler: Osnovi menazmenta ljudsкih resursa, Data Status, Beograd, 2007, str. 61
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Resim 30. İşletme yöneticileri için kanallar

kaynak: www.business.pictures

Resim 31. Yönetimsel çalışma
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kaynak: www.business ve menajer work.pictures

bu konuyu
okuduktan sonra

aşağıdaki hedefleri
gerçekleştirebilme
yeteneğine sahip

olacaksınız

1. iş modeli çeşitlerini ve özelliklerini ayırt 
etmeyi

2. tasarlanmış iş modelleri tekniklerini 
kullanmak ve uygulamak için fırsatlar 
geliştirmeyi

3. iş modelleri için hipotezleri pratik 
olarak uygulamak ve kurmak ve test 
etmeyi

4. ölçülebilen parametreleri bulma ve 
seçme konusunda ölçülebilir yeteneğe 
sahip olmayı

5. iş kavramlarını yeniden 
yapılandırmanın bir yolunu bulmayı

6. bir kalkınma iş konseptinde 
sürdürülebilirlik yaratabilmeyi

ANAHTAR  
KELIMELER

İş modeli
Bir iş modeli tasarlama

İş modeli testi
İş kavramı

Sürdürülebilir kalkınma modeli, 
Hipotezler ve testler

Tasarım
Teknoloji



  

  
 

63 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÖLÜM 3

 İŞ MODELİ 
 GELİŞTİRME 

 VE TEST ETME

 >  İş modelleri
 >  İş modeli türleri
 >  İş dünyasında e-ticarette iş modeli türleri
 >  İş hipotez testinin uygulanması
 >  Bir iş modeli konseptinin yeniden yapılandırılması
 >  Sürdürülebilir bir kalkınma iş modeli yaratmak
 >  İş modeli test tasarımı
 >  İş Modeli Test Tasarımı
 >  Modeller ve örnekler
 >  Sorular
 >  Alıştırmalar
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1. İŞ MODELİ

Bir işletmenin iş modelini geliştirme alanı sınırsızdır.
Birincisi oldukça basittir, tamamen girişimcinin kontrolü altındadır ve iyileştirme harika iş 

sonuçları verebilir. İş modeli, iş yapmanın en basit yoludur.
Her işletmenin kendi modeli vardır. İş modeli, iş yapmanın bir yoludur. Örneğin, bir 

perakendeci için bir iş modeli tedarik, teşhir, pazarlama, satış vb. olabilir. Ancak modeldeki bu 
süreçler arasında birkaç farklı alt süreç olabilir. Ve bu, farklı işletmeler arasındaki farktır. Ve bu alt 
süreçlerde bir işletme başarılı olurken diğeri de aynı derecede başarısız olabilir.

İşte bazı pratik ipuçları:50

• İşletmenizin grafik iş modelini tanıtın.
• Ona bakın ve iyileştirme fikirlerini not edin.
• Mola verin - başka bir şey yapın ve iş modeli tablosunu gözden geçirin.
• Tüm iyileştirmelere dikkat edin ve iyileştirmelerin dahil olduğu yeni bir iş modeli oluşturun.
• Yeni iş modeli yarından itibaren resmileşsin.

İş modeli söz konusu olduğunda en çok sorulan sorulardan biri, bunun “iş planı” adı verilen 
bir belgede resmileştirilmesiyle mi yoksa bir işletmenin tüm gerekli unsurlarını özetleyecek daha 
basit bir iş modeliyle mi gidileceğidir. Bu nedenle, burada alt başlık olarak bir iş modeli ile bir iş 
planının bir kombinasyonunu kullanıyoruz. İşte bu yüzden:51

• İş modeli, iş planının temelidir, planlama sürecini tamamen basitleştirecek bir şeydir, 
çünkü işin temel özellikleri, temel hesaplamalar ile en az maliyet, gelir ve karlılık bir iş modeli 
aracılığıyla görülebilir.52

• İş modeli, bir işletmenin 4 ana unsuruna odaklanır: tüketiciler, tedarik, altyapı ve finansal 
sürdürülebilirlik. Bu unsurlar, iş planlama sürecinde ayrıntılı olarak detaylandırılır.

• Kimi memnun etmek istediğimiz, onları neyle tatmin edeceğimiz, onları nasıl tatmin 
edeceğimiz ve karşılığında ne alacağımız konusunda bir başlangıç   noktamız varsa, planlamaya 
başlamak çok daha kolaydır. İş modelinin yardımıyla planlama sürecinde odak noktamız doğru 
yönde olacaktır.

Bir iş planı düşünenler ve size fon verip vermemeye karar verenler için bile, böyle bir iş 
modeline sahip bir işin karlı olup olmayacağını bir taraftan görmek daha kolay değil. Bilmeniz 
gereken bir şey, iş planı gibi iş modelinin de değişebileceğidir. Elbette planlama sürecini 
tamamladığınızda bu alt başlıkta bir şeyleri değiştirmeniz gerekecektir. Ancak bu, işinizin sürekli 
gelişimini sağlayan bir döngüdür.

50 Hatten T. S., Small Business Management, Entrepreneurship and Beyon, Hougton Miffin Company, USA, 2006., p. 
198
51 Henderson, R.M. and Clark, K.B., Architectural Innovation: The Hennessey, B. A. and T. M. Amabile., Creativity. 
Annual Review of Psychology, 2009, pp. 569 – 598
52 David B.Audretsch, Steven Kleppere, Innovation, Economic Development and the Evolution of Industry, UK: Edgar 
Elgar Publishing Limited, volume III, 2000, p.127
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 32.      

: David B.Audretsch, Steven Kleppere, Innovation, Economic Development and the Evolution of Industry, 
UK: Edgar Elgar Publishing Limited, volume III, 2000, p.128 
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Resim 32. Bir iş modeli için el yapımı şema

kaynak: David B.Audretsch, Steven Kleppere, Innovation, Economic Development and the Evolution of Industry, Birleşik 

Krallık: Edgar Elgar Publishing Limited, cilt III, 2000, s.128

Her iş modeli bir iş fikrine dayanır. İş fikriyle ilgili olarak, o iş fikrini uygulamanın farklı 
yolları, kombinasyonlar, permütasyonlar, varyasyonlar ve ne olmadığı ortaya çıkıyor. Şu anda, her 
geçen gün kafamdaki orijinal fikir daha da değişiyor. Ama bir tuzak var. Bu süresiz olarak devam 
edebilir ve işi iş öncesi aşamada tutabilir. Şu anda her girişimci şöyle görünüyor:

 Çok sayıda anket. Çok bilinmiyor. Bir sürü fikir. Bütün bunlar girişimcinin beynine hakim 
olmalıdır. Tehlike, sürekli düşünmekte ve sonunda hiçbir şey yapılmamakta yatmaktadır. Bu 
girişimciler veya potansiyel girişimciler veya sürekli potansiyel girişimciler, iş yaşam döngüsünün 
bu aşamasında kalır. Bu tehlikeyi önlemenin çözümü eskiz yapmaktır. Bu, bir kalem ve bir parça 
kağıt alıp potansiyel girişimcinin sahip olduğu iş fikri için iş modelini çizmek anlamına gelir. Kroki 
bir sanat eseri olmak zorunda değildir. 

Eskiz, yalnızca sizin anlayacağınız basit bir eskiz olabilir. Eskiz, anladığın sürece iyi olacak. 
Karalama artık anlaşılır olmadığında ve sizin için eskiz artık iyi olmadığında, yine tehlikede 
yüzer. İkinci resim, son birkaç aydır beynimde dolaşan gerçek bir iş modelinin böyle bir taslağını 
gösteriyor. İşte böyle bir iş modelinin eskizleri. Bu, baktığında kimse için gerçekten anlaşılmaz. 

Ancak anlaşılır olması gerekmez, çünkü bu aşamada bu taslak bir iş planı değildir. Kimse 
okumak zorunda değil. Bu taslak sadece girişimci için önemlidir, başka hiç kimse için değildir. 
Ancak anlaşılmaz olmasa da her şeyi hatırlayın. Bu eskiz, potansiyel girişimci tatmin olana ve bir 
sonraki aşamaya hazır olana kadar sürebilir.
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 33.    

: Hatten T. S., Small Business Management, Entrepreneurship and Beyon,  
Hougton Miffin Company, USA, 2006, p. 201 
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Resim 33. Girişimcinin taslağı

kaynak: Hatten T.S., Small Business Management, Entrepreneurship and Beyon,  

Hougton Miffin Company, ABD, 2006, s. 201

Ancak, bir iş modelinin sürekli bir eskizcisi olmak istemiyorsanız, bir ay, bir hafta veya bir 
gün şeklinde bir eskiz son tarihi belirlemek daha iyidir. Ama eskizden sonraki aşama nedir? 

Bir sonraki aşama da bir eskiz, ama yine de daha anlaşılır ve bilgisayar yapımı farklı renklerle 
bir anlam ifade edecek. Elle yapılan eskizden sonra aşağıdaki resimde gösterilen bir bilgisayar 
grafiği oluşturmaya başladım. Bu zaten bir şey ifade ediyor. Farklı renkler, oklar, işaretler, bir 
anlamı olan her şey var. Bu eskiz zaten herkes tarafından anlaşılabilir. Girişimciyi ilgilendiren bir 
el taslağından profesyonel bir iş modelinin nasıl elde edileceğini görün. 

Ayrıca, elde taşınan eskizden her şey bilgisayar çiziminde kapsanmış olsa da (bilgisayar 
çizimine yalnızca bazı küçük ayrıntılar eklenmiş olabilir) elde taşınır cihaz ile bilgisayar çizimi 
arasında pek fazla benzerlik olmadığını fark edebilirsiniz. 

Bunun nedeni, bilgisayarı hazırlarken tüm iş modelini tekrar gözden geçirdim, bazı 
zayıflıkları gördüm ve onları eskizden çıkardım. Ve böylece bir iş modelinin açık ve anlaşılır bir 
taslağı elde edildi. 

Bu iş modeline birkaç bakışla, çabucak ortadan kaldırabileceğim birkaç zayıflık fark 
edebilirim. Modeli geliştirmek için nelerin eklenmesi gerektiğini görebiliyorum. Her revize 
ettiğinizde, bir kayıt sürümü ekleyin, böylece hangisinin son olduğunu bilirsiniz. Örneğin V01, 
V01.1, V01.2, V02… En son sürüme sahip olduğunuzda, kendi işinizi kurmanın yanı sıra işletmek 
için gerekli adımları atabileceksiniz. 

Örneğin, modeldeki bu öğelerden birinde, ön başlatma, başlatma ve başlatma sonrası 
öğelerim var. Faaliyetleri ne zaman ve hangi sürede tamamlamam gerektiğini bir kontrol listesi 
şeklinde sıralayabilirim. Bu, herhangi bir işletmenin yaşam döngüsünde çok önemli bir aşamadır. 
Yeni bir işin temelinin atıldığı yer burasıdır. İşletmenin geleceği büyük ölçüde bu temellere bağlı 
olacaktır.



 İŞ MODELİ GELİŞTİRME VE TEST ETME  BÖLÜM 3

67

2. İŞ MODELLERİ TÜRLERİ

2.1 Michael Schumacher, Formula 1 sürücüsü

3K iş modeli, başarılı bir iş stratejisi oluşturan üç temel faktörü açıklar. Bu model, bu 
modelin birkaç şirkette sunulması ve uygulanmasından sonra Bay Strateji olarak adlandırılan 
Kenichi Ohmae tarafından geliştirilmiştir. Bugün Kenichi Omae, önde gelen iş ve kurumsal 
stratejistlerden biridir. 3C iş modelinin temel amacı, herhangi bir iş süreci için gerekli olan 
faktörlerin stratejik bir görünümünü size sağlamaktır. Başarıya ulaşmada üç temel faktörü ele 
alır. Herhangi bir iş stratejisi oluşturmak için, bu üç faktörün dahil edilmesi gerekir: 

• Şirket - Corporation
• Müşteri - Customer
• Rakipler - Competitors

Bu üç faktöre dayalı olarak, Kenichi stratejik bir üçgen oluşturdu. 
Kurum - Kurum, rekabete göre konumunu ve yapısını güçlendirmek için bir stratejiye 

ihtiyaç duyar. Kurum/işletme 3 önemli soruyu dikkate almalıdır:53

1. Seçicilik ve sıralama: Belirli bir işletme her alanda birinci olmak zorunda değildir 
2. Üretmek veya satın almak. Her işletme, ihtiyacı olan belirli bir ürün veya hizmeti üretmeye 

veya o ürün/hizmeti satın almaya karar vermesi gereken bir durumda olacaktır. Tipik bir 
örnek muhasebe hizmetleridir. 

3. Düşük maliyetler: Maliyetleri azaltmak 3 şekilde yapılabilir: 54

• Temel maliyetleri azaltın 
• Operasyonlarda daha fazla seçicilik 
• Belirli iş işlevlerinin diğer şirketlerle paylaşılması 

Müşteriler: Müşteriler herhangi bir stratejinin temelidir. Müşterilerini gerçekten önemseyen 
şirket, yeni yatırımcıları da çekecektir. Müşterilerinizi anlamak için onları segmentlere ayırmanız 
gerekir. 

Rekabet: Bir farklılaşma haritası üzerinde rakibe dayalı bir strateji oluşturulabilir. Bu 
farklılaşmanın iki yönü vardır: 

Görüntü gücü - şirketler arasındaki performans farklılaşmasının tek kaynağı olarak
Hito-Kane-Mono - Bu, Japonların en sevdiği iş deyimidir. İnsanları, parayı iyi yönetir ve 

iyi çalışırsanız, hedefinize ulaşacağınıza inanırlar.

53 Henderson, R.M. and Clark, K.B., Architectural Innovation: The Hennessey, B. A. and T. M. Amabile., Creativity. 
Annual Review of Psychology, 2009, pp. 578 – 598
54 David B.Audretsch, Steven Kleppere, Innovation, Economic Development and the Evolution of Industry, UK: Edgar 
Elgar Publishing Limited, volume III, 2000, p. 127
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2.2 İnternet iş modeli

Kendi işinizi kurmak, planlama, tasarım, ölçüm ve tartım gerektiren zahmetli ve hepsinden 
önemlisi riskli bir iştir. Başlamak istediğimiz işin yolu, zamanı ve türüyle ilgili nihai kararı 
birçok faktör etkiler. Her şeyden önce, başarısızlık veya yanlış değerlendirme riskini kabul etme 
bilinci vardır. Elbette bu, kendi işinizi kurma sürecine karamsar ve olumsuz bir yaklaşım olarak 
anlaşılmamalıdır, ancak gerçekçi olmak ve stratejiyi doğru bir şekilde düzeltmeye hazır olmak 
iyidir. Ve tam da bu kısımda internet, işin yürütülme biçimindeki esneklik ve pazar taleplerine göre 
hızlı tepkiler ve konumlandırma olasılığı açısından büyük rekabet avantajını sunuyor. Ancak çok 
fazla derinlemesine ve kapsamlı analize girmeden, İnternet iş modelinin en önemli avantajları ayırt 
edilebilir:55

• Zaman ve mekan sınırı yoktur - İnternet, coğrafi veya fiziksel olarak sınırlı olmayan bir 
hedef kitleye açık olan 7/24 esasına göre çalışır;

• Yeni hizmetlerin sunulmasında ve mevcut hizmetlerin değiştirilmesinde esneklik açısından 
piyasadan gelen sinyallere yanıt verme süresinin kısaltılması;

• Hizmetler ve ürünler için çapraz satış yaklaşımı kavramının kolay uygulama imkanı;
• Daha fazla satış ve pazarlama kanalının (gazete, radyo, TV) entegrasyonu imkanı;
• Sözde zengin içerik (multimedya) teklifleri aracılığıyla reklamcılığa yepyeni bir yaklaşım 

getirmek. 
Aşağıdaki gibi birkaç temel internet iş modeli türü vardır:56

• Brokerage 
• Advertising 
• Merchant 
• Manufacturer (Direct) 
• Affiliate 
• Communitiy 
• Subscription 
• Utility

2.3 Komisyonculuk (Brokerage)

Bu model aslında teklif verenlerle alıcılar (tüketiciler) arasında bağlantı kurmak için bir 
araçtır. Bu, coğrafi ve zamansal mesafelerine bakılmaksızın piyasa katılımcılarını birbirine bağlayan 
küresel bir ağ olarak İnternet’in geniş esnekliği ve gücünün en iyi şekilde gösterilebileceği yerdir. 
Model, müşteri odaklılığına, işlem yapma esnekliğine ve sunulan hizmet yelpazesine özgü birçok 
farklı alt tipte görünebilir. Hedef gruba bağlı olarak, bu internet modeli aşağıdakilerin bağlantı 
hizmeti olarak görünebilir:57

•   iki ticari kuruluş - şirketler (business-to-business B2B),

55 Henderson, R.M. and Clark, K.B., Architectural Innovation: The Hennessey, B. A. and T. M. Amabile., Creativity. 
Annual Review of Psychology, 2009, pp. 590 – 598
56 Audretsch David B., Falck Oliver, Heblich Stephan, Lederer Adam, Handbook of Research on Innovation and Entrep-
reneurship, DIW Berlin Germany,2011, p. 98 
57 Broom, H.N., Justium G. Longenecker: “Small business management”, 5 firth ed., South-Western Publishing Co., 
Cincinnati, 2002, p. 89
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• şirketler, yani hizmet sağlayıcılar ve müşteriler (işletmeden tüketiciye B2C)
• yatay müşteriden tüketiciye (C2C) ağ oluşturma 

Bu iş modeli içinde, aşağıdaki gibi birkaç karakteristik alt grup tanımlanabilir:
• Müzayede Aracısı - sonuçlandırılmış her işlemden uygun bir komisyon için ürünlerin açık 

artırması; eBay ve Amazon elbette tipik temsilcilerdir.
• İşlem komisyoncusu (veya Ödeme Ağ Geçidi olarak da adlandırılır) - PayPall’ın tipik bir 

temsilcisi olduğu için piyasa katılımcıları arasında finansal işlemler gerçekleştirmek için 
kullanılır.

• Distribütör - ürün listesinin katalog teklifi ve nihai tüketicilere dağıtımı ilkesi.

3. İŞ DÜNYASINDA ELEKTRONİK  
TİCARETTE İŞ MODELLERİ TÜRLERİ

Birçok e-ticaret iş modeli vardır. Bunlardan bazıları:58

• Online mağaza
• “Fiyatını söyle” modeli
• Açık artırma modeli
• Elektronik piyasa ve borsa
• Grup satın alma, vb.

1. Çevrimiçi mağaza - Çevrimiçi mağaza, ürün ve hizmetleri elektronik olarak alıp 
satmanıza olanak tanır ve e-ticarette temel bir modeldir. Satışlar, aracıları ve fiziksel mağazaları 
ortadan kaldırarak üretici ve alıcı arasında veya perakendeciler ve alıcılar arasında olabilir ve 
bu da dağıtımı daha verimli hale getirir.59 Bu model özellikle dijitalleştirilmiş ürün ve hizmetler 
için etkilidir. Çevrimiçi mağaza en yaygın olarak B2S segmentinde (e-ticaret olarak bilinir) ve 
daha az yaygın olarak B2B segmentinde kullanılır.

2. Fiyat modelinizi söyleyin - Fiyat modelinizin, müşterilerin belirli bir ürün veya hizmet 
için ödemek istedikleri fiyatı söylemelerine olanak tanıdığını söyleyin. Böyle bir modelin bir 
örneği Priceline.com’dur. Bu model aynı zamanda talep toplama modeli olarak da bilinir.

3. Açık artırma modeli - Bu modelde, web sitesi alıcı ve satıcı arasında bir bağlantıdır 
ve herhangi bir internet kullanıcısı alıcı veya satıcı olarak hareket edebilir. Böyle bir modelin 
bir örneği, aslında en büyük ve en iyi bilinen açık artırma sitesi olan eBay.com’dur. Açık 
artırmalarda, çevrimiçi alışveriş yapanlar, ürün veya hizmeti o fiyattan en yüksek teklifi 
veren kişiyle birlikte satılık ürün veya hizmetler için teklif verir. Açık artırma siteleri, her 
açık artırmadan aldıkları komisyondan veya teklif verdikleri ürünlerin reklamı yoluyla para 
kazanırlar.

4. Elektronik Pazar ve Borsa - Elektronik pazarlar on yıllardır izole edilmiştir, ancak 
1996’dan beri yüzlerce elektronik pazar, ticaret sürecinde yeni verimlilikler getirmiştir.  
 

58 David B.Audretsch, Steven Kleppere, Innovation, Economic Development and the Evolution of Industry, UK: Edgar 
Elgar Publishing Limited, volume III, 2000, p.129 
59 Broom, H.N., Justium G. Longenecker: “Small business management”, 5 firth ed., South-Western Publishing Co., 
Cincinnati, 2002, p. 287
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4. ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ТЕСТИРАЊЕ  

ХИПОТЕЗИ НА БИЗНИС МОДЕЛ 

4.1 Генерална хипотеза 

,          
             
     ,    
    . 

4.2  Посебни и поединечни хипотези 
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60 Broom, H.N., Justium G. Longenecker: “Small business management”, 5 firth ed., South-Western Publishing 
Co., Cincinnati, 2002, p. 207 

E-pazarlar iyi organize edilir ve yönetilirse hem alıcılara hem de satıcılara önemli faydalar 
sağlayabilir. Tek bir sektörde yoğunlaşan dikey pazarlar özellikle önemlidir. (Örnek: Kimya 
endüstrisi için Chemconnect.com)

5. Grup alımları - Çevrimdışı ticaret dünyasında, daha büyük miktarlarda satın alma söz 
konusu olduğunda indirimler yaygındır ve daha yüksektir. İnternet, müşterilerin istedikleri ürünü 
daha büyük miktarlarda gruplandırmasına ve sipariş etmesine olanak tanır ve bu da satın alma için 
daha iyi koşullar sağlar.60 Bu modelde web sitesi aynı ürünü satın almak isteyen kişileri bulmasına 
yardımcı olduğu için büyük rol oynamaktadır.

Şekil 34. Basit iş modeli

kaynak: www.busines.models.pictures

4. İŞ MODELİ HİPOTEZ TESTLERİNİN UYGULANMASI

4.1 Genel hipotez

İş modelinin önde gelen araştırmasının genel, genel hipotezi, küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin işleyişinde, bu işletmelerin çalışmalarının büyümesi, gelişmesi ve iyileştirilmesi ile 
doğru orantılı olan inovasyon ve inovasyonların uygulanma derecesidir.

4.2 Özel ve bireysel hipotezler

Spesifik araştırmanın en önemli bireysel hipotezleri şunlardır:

60 Broom, H.N., Justium G. Longenecker: “Small business management”, 5 firth ed., South-Western Publishing Co., 
Cincinnati, 2002, p. 207

http://www.busines.models.pictures
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• Küçük işletmelerde inovasyon düzeyini ve inovasyonun pratik uygulamasını etkileyen 
faktörler, bu işletmelerin büyüme ve gelişmesinin tasarlanmasında kilit faktörler olmalıdır,

• küçük işletmelerin yenilik derecesi, büyümelerini ve gelişmelerini doğrudan etkiler ve bu 
da, genel ulusal ekonominin gelişme derecesini ve karmaşıklığını doğrudan etkiler,

• Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ürün ve hizmetlerini yerleştirdikleri yerel pazarın 
genişliği, inovasyonlarını belirler.

4.3 Araştırmanın Değişkenleri 

İş modeli için hipotezlerin test edilmesi sürecinde, Makedonya Cumhuriyeti topraklarındaki 
küçük işletmelerdeki inovasyon değişken olarak alınmıştır. Makedonya ve bunun büyüme ve 
gelişme üzerindeki etkisi ve bağımsız ve bağımlı olabilen uygun değişkenler dikkate alınır.

4.4 Bağımsız araştırma değişkenleri

İş modelini test etmenin en önemli bağımsız değişkeni, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 
topraklarındaki küçük işletmelerdeki yenilik düzeyi ve bunların büyüme ve gelişme düzeyleri 
üzerindeki etkileridir, bunlar:

• bir yanda daha fazla rekabet ve bilgiye daha fazla erişim, diğer yanda yenilik düzeyi 
arasındaki etkileşim,

• Makedonya Cumhuriyeti’nin resmi kurumları ile Makedonya Cumhuriyeti topraklarındaki 
küçük işletmeler arasında proje finansmanı vb. gibi çeşitli destek biçimleri yoluyla yeniliğin 
teşvik edilmesinde işbirliği.

4.5 Araştırmanın Bağımlı Değişkenleri

İş modelinin hipotezlerini test etmenin bağımlı değişkenleri, ankete katılan temsili örneğin 
düzenli çalışmadaki yenilik, yenilik ürünleri ve süreçleri hakkındaki onayları ve görüşleridir.

5. İŞ MODELİ İŞ KAVRAMLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Model kavramı ve İnovasyon ve Girişimcilik konusunda kullanılan model faaliyetler şu 
başlıkta sunulmuştur: Müşteri güveni oluşturarak otomobil ithalatçıları için satış sonrası faaliyetler 
modelinin geliştirilmesi. Araba ithalatçılarının stratejik yönetim geliştirme ve stratejisinin 
uygulanması modeli, bir yandan müşterilere ve diğer yandan araba ithalatçılarına iş konseptinin 
faaliyetlerinin düşünce sırasını sunmanın grafik bir yoludur.

Müşterilere ve ithalatçılara uygulanan stratejik yönetim modellerinde, çevre, iki piyasa 
katılımcısı, bir stratejinin formülasyonu ve kar için çalışan ve daha büyük bir pazar segmentini 
ele geçiren müşteriler ve satıcılar gibi farklı farklılıklar vardır. stratejik araçlarla daha fazla 
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müşteri çekip çekemeyeceğimizi kontrol ederek çalışma ve son olarak değerlendirme ve kontrol. 
61 Bu model, şirketlerin - otomobil ithalatçılarının stratejisinin, genel operasyonda dış ve iç güçler 
tarafından belirlenen gereksinimler ile hedeflere ulaşmak için kaynakların kullanımı arasında 
nasıl dengelenmesi gerektiğini açıklar. İş konseptinde, sistemik bir yaklaşımla dört faktör 
uygulanmaktadır ve bunlar:62

• Müşterilerin ve ithalatçıların stratejik planlaması
• Daha fazla müşteri memnuniyetine katkıda bulunacak gerekli kaynaklar
• İş ve iş faaliyetlerinin organizasyon yapısı
• Üstlenilen faaliyetlerin stratejik kontrolü
İş konseptinde kullanılan stratejik planlama, ithalatçıların stratejik yönetimi ile müşterilerin 

dış çevresi arasında bir bağlantı kurmak için bir bağlantıdır. Stratejik planlama, çevrenin ve 
ithalatçıların fırsatlarını ve kısıtlamalarını tanımlar.

 İthalatçıların stratejik iş konsepti ve geliştirme faaliyetleri modelinin stratejisi için gerekli 
kaynaklar şunlardır:

• Finans
• Personel ve bilgi kaynakları
Organizasyon yapısı, imparatorların istihdam edildiği ve iş stratejisinin nihai uygulaması 

için daha fazla pazar yerleşimi için çaba sarf eden şirketlerde mevcut organizasyon yapısının 
incelenmesinin yanı sıra hem oyuncuların hem de ithalatçıların organizasyon kültürünün incelenmesi 
anlamına gelir. Bir kalkınma modeli olarak stratejiyi etkiler ve ona katkıda bulunur.

Stratejik kontrol, stratejinin iş yerinde uygulanmasını değerlendiren stratejinin kontrolünü 
ifade eder. Kontrol dahili ve haricidir. Dahili kaynak tahsisinin izlenmesini içerir - çalışanlar araba 
ithalatçılarına ve stratejiyi daha iyi uygulamak için değişiklikler önerir. Dış kontrol, otomobil 
ithalatçılarının satış sonrası operasyonlarda müşteri ilişkilerini yönetme biçimlerinin mevcut 
durumunu analiz etmek için makalede kullanılan stratejinin başarısının ölçülmesini içerir.63 Bir 
modelin stratejik iş konseptini uygulayarak, bir yanda müşterileri, diğer yanda araba ithalatçılarını 
iş sürecinin merkezine koyan bir sistem elde ederiz ve en iyi CRM uygulamalarını uygulayarak 
müşteri sadakati kazanmanın anahtarını elde ederiz. Başarılı bir işin ayrılmaz bir parçası olarak.

61 Audretsch David B., Falck Oliver, Heblich Stephan, Lederer Adam, Handbook of Research on Innovation and Entrep-
reneurship, DIW Berlin Germany, 2011, p. 101 
62 Griffin Glenn W., The Creative Process Illustrated: How Advertising’s Big Ideas Are Born, How; 1 edition, Boston, 
2010, p. 141 
63 Audretsch David B., Falck Oliver, Heblich Stephan, Lederer Adam, Handbook of Research on Innovation and Entrep-
reneurship, DIW Berlin Germany
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Resim 35. Model görünümü

kaynak: Broom, H.N., Justium G. Longenecker: “Small business management”,  

5. basım, South-Western Publishing Co., Cincinnati, 2009, s. 187

Kaynaklar, strateji araçları olarak gelir ve bu insan kaynaklarıdır - bir yanda ithalatçılar, 
diğer yanda müşteriler.

İş kavramı modeli, kaynakların nasıl tahsis edileceğini veya müşterilerin bir araba satın 
almaya veya araba ithalatçıları için bir hizmet vermeye nasıl ikna edileceğini gösterirken, diğer 
yandan ithalatçılar kaynakları aracılığıyla stratejik planlama, stratejik kontrol ve organizasyon 
yapısını her an rekabetçi olacak şekilde yapar. .

Modeldeki her bir faktör iç ve dış çevre ile ilişkilidir ve her biri modeldeki diğer üç faktörü 
doğrudan ve dolaylı olarak etkiler.

Yeniden yapılandırmada iş kavramının stratejik yönetimi, otomobil ithalatçılarının sahip 
oldukları değerlere ve işlerini nasıl yürüteceklerine dair temel inançlarına dayanmaktadır.

Model aracılığıyla, müşteriyi modern şirketlerin odağına uygun hale getirmek için bir strateji 
arıyoruz, CRM sisteminin ana özellik olarak satış, yönetim, pazarlama ve müşterilerle iletişim gibi 
çoklu işlevlerin bir sentezi olması, yani bir şirketin veri toplama yöntemleri, otomobil ithalatçıları 
da dahil olmak üzere.

6. 6. SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KALKINMA İŞ KONSEPTİ YARATMAK

Stratejik yönetim, CRM sistemi aracılığıyla sürdürülebilir bir iş konsepti yaratır, pazar 
araştırması, geliştirme ve yönetimi, ürün testi, reklam, satış analizi ve müşteri davranış analizinin 
yanı sıra iletişim kanalları, telefonla pazarlama, çağrı merkezi vb. CRM sistemlerinde, stratejik 
bir model aracılığıyla, müşteriler hakkında daha fazla veri toplamak için iletişimin çeşitli yönleri 
uygulanmaktadır, böylece otomobil ithalatçılarının müşterilerle daha iyi ilişkiler kurması için akıllı 
sistem daha iyi bilgi ile eğitilebilir.

Böylece CRM, satışlar, pazarlama, mevcut ve potansiyel müşteriler hakkında bilgi toplayan 
bir süreç olan iyi bir strateji aracılığıyla sürdürülebilir bir iş konsepti sağlar, böylece kâr sağlayan 
doğru ve analiz edilmiş iş kararları alınabilir, aynı zamanda uygulayan şirketler için rekabet 
taktikleri de verilebilir. Bu sistemler sürdürülebilir bir iş konseptinin CRM sistem stratejisi, şirketin 
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faaliyet alanını temsil ettiğini ve müşteriler ile şirket arasında şirketin pazardaki hareketini artıracak 
etkileşimli ilişkiler oluşturduğunu bize 
gösterdi ve kanıtladı.64

Her iki taraftaki insan 
kaynaklarının stratejik analizi ile müşteri 
memnuniyeti, bir CRM sisteminin 
ana görevi ve aynı zamanda otomobil 
ithalatçıları da dahil olmak üzere bir 
şirketin başarısı için birincil ölçüt haline 
gelir.

Resim 36. İş inovasyon modeli

kaynak: www.busines.models.pictures

Bir iş konseptini yeniden 
yapılandırmak için bir strateji formüle etmek, otomotiv sektöründeki şirketlerin çalışmalarının 
güçlü ve zayıf yönleriyle birlikte elde edilecek etkinliği ele alan uzun vadeli planlar geliştirmek 
anlamına gelir. Hedefler, otomobil ithalatçılarının yöneticilerinin bir parçası olarak yöneticiler 
tarafından oluşturulur ve aynı zamanda, hedeflere ulaşılmasının, birkaç müşteri tarafından inşa 
edilmiş güvene sahip şirketin misyonuyla sonuçlanması için gereklidir.

 Sürdürülebilir bir iş konsepti stratejisi, şirketlerin misyon ve hedeflerini nasıl 
gerçekleştirdiğini bize gösterdi. Strateji aracılığıyla CRM, satış, pazarlama, mevcut ve potansiyel 
müşteriler hakkında bilgi toplar ve bu sistemleri uygulayan şirketler için kar ve rekabet taktikleri 
sağlayan doğru ve analizli iş kararları verebilir. CRM sistemleri için kullandığımız strateji, yazılım 
sentezi ve müşteri odaklı bir iş felsefesidir.

Resim 37. Stratejik yönetim modeli

64 Griffin Glenn W., The Creative Process Illustrated: How Advertising’s Big Ideas Are Born, How; 1 edition, Boston, 
2010, p. 144

http://www.busines.models.pictures
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kaynak: Broom, H.N., Justium G. Longenecker: “Small business management”, 5. basım, South-Western Publishing Co., 

Cincinnati, 2004, s. 203

7. İŞ MODELİ TESTİ

Bir iş modelini test etmek için, modelin nasıl oluştuğunu gördüğümüz 5 faaliyet alanı 
kullanıldı ve bunlar:65

• Çevre, müşteriler, rakipler ve ithalatçıların analizi
• İthalatçıların misyon ve hedeflerinin yanı sıra müşterilerin amaç ve misyonlarının 

belirlenmesi
• Hangi stratejinin en iyi olduğu veya ithalatçıların nasıl daha fazla kar elde edeceği gibi 

alternatif çalışma stratejilerinin analizi ve seçimi
• İthalatçıların iş stratejilerinin yürütülmesi
• İthalatçılardan bir ürün satın almak veya bir hizmeti kullanmak veya gerçekleştirmek için 

ikna edici becerilerle çalışma taktiklerinin yürütülmesini kontrol etmek.
Otomobil ithalatçıları tarafından bir iş stratejisinin uygulanması, üreticiye müşteri güveni 

oluşturarak ithalatçıların satış sonrası faaliyetlerini artırır.

Resim 38. Stratejik iş yönetimi modeli

kaynak: Broom, H.N., Justium G. Longenecker: “Small business management”, 5. basım, South-Western Publishing Co., 

Cincinnati, 2002

65 Audretsch David B., Falck Oliver, Heblich Stephan, Lederer Adam, Handbook of Research on Innovation and Entrep-
reneurship, DIW Berlin Germany
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66 David B.Audretsch, Steven Kleppere, Innovation, Economic Development and the Evolution of Industry, UK: 
Edgar Elgar Publishing Limited, volume III, 2000, p. 160 

8. İŞ MODELİ TEST TASARIMI

Tasarım aşağıdaki unsurlar aracılığıyla gerçekleştirilir:66

• Alıcılar. İş modeli alıcıları yani müşteri segmentlerini tanımlar, yani piyasada işi çözecek 
bir sorunu olan alıcılar vardır. Bununla birlikte, iş modelinin tasarımı, girişimcinin 
varsayımlarına dayanmaktadır. Bu nedenle bu aşama alıcıların tanımlanmasıyla bitemez.

• Teklif. İş modelini tasarlayarak iş teklifini tanımlayacağız. işletme değer olarak ne 
sunacak? O şeyi nasıl teklif edecek? O şeyi nasıl teslim edecek?? Bu zaten iş tasarımının 
kaliteli bir segmenti, ancak test edebilmek, analiz edebilmek ve değiştirebilmek, yani 
uyum sağlayabilmek için iş tasarımında biraz daha derine inecek bir şeye ihtiyacımız var.

• Altyapı. Teklifi gerçekleştirmek ve müşterilere ulaştırmak için işletmenin kendi altyapısına 
sahip olması gerekir. İşte uygulayacağı kaynaklar ve temel faaliyetler.

• Ekonomik sürdürülebilirlik. Öte yandan, iş fikrinin finansal olarak sürdürülebilir olup 
olmayacağı, yani karlı bir iş tasarımı sağlayıp sağlayamayacağı bizi ilgilendiriyor.

Belirtildiği gibi, Alexander Osterwalder ve Yves Pigneur tarafından önerilen iş modeli, 
iş modelini tasarlamak ve test etmek için bir araç olarak İş Modeli Kanvası’na dayanmaktadır. 
Resimde, iş modelinin oluşturulduğu 9 temel segmenti göstermektedir.

Resim 39. Başarılı iş modeli

kaynak: www.busines.models.pictures

Resim 40. İş modeli
66 David B.Audretsch, Steven Kleppere, Innovation, Economic Development and the Evolution of Industry, UK: Edgar 
Elgar Publishing Limited, volume III, 2000, p. 160

http://www.busines.models.pictures
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Resim 41. İş modeli tasarımı

kaynak: David B.Audretsch, Steven Kleppere, Innovation, Economic Development and the Evolution of Industry, Birleşik 

Krallık: Edgar Elgar Publishing Limited, cilt III, 2000, s. 159

• Sağ tarafta ise değer, değerin teslimi, alıcılar ve müşterilerle ilişkiler yer alır ve bunlar 
aslında gelir yaratıcılarıdır.

• Sol tarafta, temel faaliyetler, kaynaklar ve ortaklar aracılığıyla altyapı oluşturulur, 
ayrıca değer üretimi ve sunumu için yapılan maliyetler de oluşturulur.

Resim 42. İş modeli wi-fi

kaynak: www.busines.models.pictures

http://www.busines.models.pictures
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SORULAR

1. Bir iş modeli tanımlayın!
2. Ne tür iş modelleri biliyorsunuz?
3. E-ticarette iş modeli türleri nelerdir?
4. İş modellerinin tasarım teknikleri nelerdir? 
5. Bir iş modeli nasıl test edilir?
6. Bir iş konsepti tanımlayın!
7. Sürdürülebilir bir iş geliştirme konsepti nasıl elde edilir?
8. Bir iş konsepti nasıl yeniden yapılandırılır?
9. Stratejik yönetim modelini açıklar mısınız?
10. Stratejik bir iş konseptinin yeniden yapılandırılmasını açıklayın!

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki temel İnternet iş modellerinden hangisinin uygulamada mevcut 
olduğunu daire içine alın.

Brokerage 
Advertising 
Merchant 
Manufacturer (Direct) 
Affiliate
 Communitiy 
Subscription 
Utility 

2. Her iş modeli bir iş fikrine dayanır.

EVET HAYIR

3. İş fikriyle ilgili olarak, o iş fikrini hayata geçirmenin farklı yolları, 
kombinasyonlar, permütasyonlar, varyasyonlar ve daha neler ortaya çıkıyor.

EVET HAYIR

4. İş modeli ile ne anlıyorsunuz? _______________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________

5. Makedon şirketlerinde iş modeli neye göre tasarlanıyor?

1. ________________________________ 2. _______________________________
3. ________________________________ 4. _______________________________
5. ________________________________ 6. _______________________________
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6. İş kavramı modeli, kaynakların nasıl tahsis edileceğini, yani müşterilerin 
bir araba satın almaya veya araba ithalatçıları için bir hizmet sunmaya nasıl 
ikna edileceğini ve diğer yandan ithalatçıların kaynaklarını stratejik planlama, 
stratejik kontrol ve organizasyon yapısını daha iyi hale getirmek için nasıl 
kullanacağını gösterir. 

EVET       HAYIR

7. CRM, bu sistemleri uygulayan şirketler satışlar, pazarlama, mevcut ve 
potansiyel müşteriler hakkında bilgi toplayan bir süreç olan iyi bir strateji 
aracılığıyla sürdürülebilir bir iş konsepti sağlar;.

EVET       HAYIR

8. Bir Makedon şirketinin iş konseptini nasıl yeniden yapılandıracaksınız? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________
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 43.      Resim 43. İş modelinin farklı yönleri
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bu konuyu
okuduktan sonra

aşağıdaki hedefleri
gerçekleştirebilme
yeteneğine sahip

olacaksınız

1. işiniz için gerekli kaynak miktarını nasıl 
planlayacağınızı bilmek

2. kaynakların rasyonel kullanımını 
anlamak ve uygulamak

3. işletmelerin normal işleyişi için gerekli 
kaynakları planlamanın önemini anlamak

4. kalite yönetimi ilkelerini kullanmaktan 
yararlanmayı

5. İş süreçlerinde inovasyon yapma 
ihtiyacını anlamayı

6. Diğer kaynaklar arasında önemli bir 
canlı unsur olarak insan kaynaklarının 
rolünü anlamak

ANAHTAR
KELIMELER

Kaynaklar
Kalite

Kalite Yönetimi
Süreçler
İşletme

İnsan kaynakları
Normal operasyon

İnsan kaynakları yönetimi işlevleri
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67 T. Shaun: Essentials of Human Resource Managenent, 5th edition, Elsevier Ltd., Burlington, 2006, p. 275 

1. 1. GEREKLİ KAYNAKLARIN PLANLANMASI

Modern üretim süreçleri karmaşık ve maliyetlidir. Üretim sistemi, üretim operasyonlarının 
başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için birden fazla makine, bilgisayar, farklı malzeme ve 
insanların sözde bir araya getirilmesi gerekiyor. Bunu başarmak için gerekli kaynaklara sahip 
üretim süreçlerinin sorumlu ve dikkatli bir şekilde planlanması gerekir.

Gerekli kaynakların planlanması, genellikle pazar araştırmasının ve pazar ve teknolojik 
eğilimlerin modernliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan, kaynakları ve bir dereceye kadar yönetim 
ve yönetim bilgisi gerektiren belirli bir ürünün üretimi için bir fikir üretmekle başlar.

Gerekli kaynaklar ve bunların yönetimi ile üretim planlaması şunları içermelidir:67

• bir veya daha fazla tedarikçiden olmasına bağlı olarak, malzeme tedarikinin, tedarik 
kaynaklarının (tedarikçilerin), tedarik için yedek kaynakların ve tedarikin kritik aşamalarının 
planlanması (tasarlanması);

• üretim faktörlerinin sağlanması
• insan kaynakları sağlamak
• üretim teknolojisi sağlamak;
• üretim maliyetlerinin tahmini;
• kalite planlaması ve üretim kalitesinin izlenmesi için eksiksiz bir strateji;
• yer seçimi: yer, ulaşım yolları ve genişleme fırsatları.

Resim 44. İnsan kaynakları

kaynak: www.planing.resource

Günümüzde gerekli kaynakları başarılı bir şekilde planlayacak başarılı bir lider olabilmek 

67 T. Shaun: Essentials of Human Resource Managenent, 5th edition, Elsevier Ltd., Burlington, 2006, p. 275

http://www.planing.resource
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için en çok bu yönetim becerisini geliştirmiş olmak gerekmektedir. Hedefler, en büyük oranda, tek 
başımıza başaramayacağımız - personele ihtiyacımız var. Personel birçok yerde, farklı şekillerde ve 
farklı koşullarda bulunabilir. Kaynakları yöneten ve her zaman plan yapan bilge bir lider/yönetici, 
kendisinden daha güçlü personel seçecek, ortalama veya ortalamanın altında bilgi veya farkındalık 
düzeyine sahip olan ise ondan daha zayıf bir kadro seçecektir.68 İnsan, iş dünyasında şekillenmek 
için sabırsızlanan bir canlı. Bu iddia her zaman baştan kabul edilmez, yani. başarır, ancak işin sırrı 
yaklaşımdadır. Doğru yaklaşımla her zaman doğrudur. Bugün herkes yönetici olmak istiyor.

Üretim için planlanan faktörler veya yönler şunlardır:
1. Bir faaliyet olarak emek, belli bir ürünü üretmek için insan gücünün ve enerjisinin 

harcanmasında, bilgi, yetenek ve becerilerinin kullanılmasında kendini gösterir. Emek, yani 
insan kaynakları ve bunların planlanması, fiziksel ve zihinsel yeteneklerin ve insanların 
çeşitli mal ve hizmetlerin üretiminde harcanması anlamına gelir. Bunu yaparken, insanlar 
eğitim ve pratik çalışma yoluyla kazanılan farklı niteliklere, bilgilere, becerilere sahiptir.

2. Dünya veya daha geniş anlamda doğal kaynaklar doğanın bir parçasıdır. Bu, ekilebilir 
araziyi, fabrika binalarının, yolların, evlerin, konut binalarının vb. üzerine inşa edildiği bir 
faktör olarak araziyi içerir. yanı sıra ülkenin mineral kaynakları, enerji kaynakları (güneş, 
su, kömür, petrol, doğalgaz).

3. Sermaye, diğer mal ve hizmetlerin üretilmesine hizmet eden çeşitli mamul mallardan 
oluşur. Bu, çeşitli makine ve araçları, salonlardaki ekipmanları, üretim salonlarını, binaları, 
bilgisayarları, vinçleri, kamyonları, traktörleri, biçme makineleri, biçerdöverleri vb. içerir.

4. Girişimcilik, girişimcilik kaynaklarını planlamak için fırsatları keşfetme ve kaynakların 
rasyonel kullanımı ile bu fırsatların gerçekleştirilmesi için faaliyetler üstlenme sürecidir. 
Girişimciler, kaynakları kullanımlarının en verimli noktalarına sürekli olarak yeniden 
dağıtabilen, doğal faktörleri bir araya getirip (mevcut faktörlerin daha ucuz olanlarla 
değiştirilmesi olarak) yeniden birleştirebilen, daha yüksek hedeflere ulaşmak için yenilikler 
sunabilen sermayenin, yani şirketlerin sahipleridir. gelir , risk almak.69

İnsan kaynakları olarak:
İşinin başarısından veya başarısızlığından sorumlu olan yönetici, girişimci, birey, iş lideri, iş 

süreçlerinde yer alan kişinin insan potansiyeli. Başarılı bir işletme, müşterilerin ihtiyaç duyduğu ve 
müşterilerin ödemeye hazır olduğu ürün veya hizmetleri satar.

Harekete geçmek, bir girişimcinin en önemli özelliğidir, aynı zamanda kaynak planlaması 
için de önemlidir. Çünkü eylem olmadan iş olmaz ve iş olmadan girişimci ve kaynak olmaz. Basitçe 
söylemek gerekirse - eylem, bir kişinin yapabileceği bir şeydir. Harekete geçmek iki süreçten 
oluşur:70

• Kaynakları ve işletmeleri yönetmek için harekete geçmeye karar vermek
• İşletmeleri yönetmek ve planlı ve ilgili kaynakları kullanmak için harekete geçme kararını 

uygulayın.
Harekete geçme kararının alınan tedbirin yarısı olduğu söylenir. Bu, eylem sürecinin en 

önemli unsurudur, çünkü bir girişimci eyleme geçme kararı vermezse eylem hiç gerçekleşmeyecektir 
- uygulama olmayacaktır.

68 T. D. Hall, and E. L. Taylor: Human Resource Management, 7th Edition, Prentice Hall, London, 2008, p. 111
69 T. D. Hall, and E. L. Taylor: Human Resource Management, 7th Edition, Prentice Hall, London, 2008, p. 112
70 T. Shaun: Essentials of Human Resource Managenent, 5th edition, Elsevier Ltd., Burlington, 2006, p. 276
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71 Zakic, N.; Jovanovic, A.; Stamatovic, M.; External & Internal Factors Affecting the Product & Business 

Process Innovation, Economics & Organisation, 2008, pp. 20-21 

Karar verme süreci ne kadar hızlı olursa, harekete geçme süreci de o kadar hızlı olur. İnsan 
kaynakları planlaması, yöneticilerin çalışanları cezbetmek ve elde tutmak, işleri üst düzeyde 
gerçekleştirmelerini ve örgütsel hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmalarını sağlamak için 
üstlendikleri tüm faaliyetleri içerir. Bu faaliyetler, kuruluşun beş ana bileşeni olan bir sistem 
olan insan kaynakları yönetim sistemini şekillendirir: işe alım ve seçim, eğitim ve geliştirme, iş 
yükseltmeleri ve geri bildirim, ücret ve yan haklar ve çalışan ilişkileri.

Resim 45. Kaynak planlaması

kaynak: www.planing.resource

2. KAYNAK YÖNETİMİ VE AKILLI KULLANIM İLE PLANLAMA

İnsan kaynakları planlaması, yöneticilerin mevcut ve gelecekteki insan kaynakları 
ihtiyaçlarını tahmin etmek için dahil olduğu bir dizi faaliyetten oluşur. Mevcut insan kaynakları, 
kuruluşun günümüzde tüketicilere kaliteli mal ve hizmet sunabilmesi için ihtiyaç duyduğu 
personeldir. Geleceğin insan kaynakları, kuruluşun uzun vadeli hedeflerine ulaşması için daha sonra 
ihtiyaç duyduğu çalışanlardır.71 İnsan kaynakları planlamasının bir parçası olarak, yöneticiler hem 
talep hem de arz için tahminler yapmalıdır. Talep tahminleri, bir kuruluşun hedef ve stratejileriyle 
ilgili olarak ihtiyaç duyduğu nitelik ve çalışan sayısını değerlendirir. Teklif tahminleri, şimdiki ve 
gelecekteki mevcut çalışanların mevcudiyetini ve niteliklerini ve dış işgücü piyasasında vasıflı işçi 
arzını değerlendirir. Hem mevcut hem de gelecekteki insan kaynaklarının ihtiyaç değerlendirmesi, 
yöneticilerin şimdi ve gelecekte kurumsal hedeflere ulaşmak için kimi işe almaya ve seçmeye 
çalışmaları gerektiğini belirlemelerine yardımcı olur.

71 Zakic, N.; Jovanovic, A.; Stamatovic, M.; External & Internal Factors Affecting the Product & Business Process Inno-
vation, Economics & Organisation, 2008, pp. 20-21

http://www.planing.resource
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Yöneticiler, insan kaynakları planlaması ve yönetiminin bir sonucu olarak, bazı insan 
kaynakları ihtiyaçlarını karşılamak için bazen dış tedarikçileri ve üreticileri kullanmayı tercih 
ederler. Yöneticiler, mal üretmek ve hizmet sağlamak için çalışanları işe almak ve seçmek yerine, 
mal üretmek veya hizmet sağlamak için kuruluşlarının üyesi olmayan kişilerle sözleşmeler yaparlar. 
Örneğin, yayıncılık şirketi yöneticileri, yayınlamayı düşündükleri yeni makaleleri düzenlemek için 
genellikle gönüllü editörlerle sözleşme yaparlar. Kelly Services, bu alanlardaki bazı insan kaynakları 
ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıdan kullanmak isteyen yöneticiler için yarı zamanlı yazı yazma, 
büro ve sekreterlik işleri sağlayan bir kuruluştur. Yabancıların kullanımı küresel olarak giderek 
daha fazla uygulanmaktadır. Bazı Amerikan bilgisayar yazılım şirketlerindeki yöneticiler, yüksek 
nitelikli Rus programcılardan bazı programlama işleri kiralarlar, ancak şirketlere, bir kuruluşta 
programlama işi yapmak için normalde ödeyeceklerinin yaklaşık %10’una mal olur.

İnsan kaynakları planlamasının bazen yöneticileri dış kaynaklı tedarikçiler ve üreticiler 
kullanmaya itmesinin en az iki nedeni vardır. Birincisi, dış kaynak kullanımı, özellikle insan 
kaynakları ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tahmin etmenin zor olduğu durumlarda, bu ihtiyaçlar 
zamanla değiştiğinden ve belirli bir alan için vasıflı işçi bulmak zor olduğunda, yöneticilerin 
esnekliğini artırabilir. İkincisi, dış kaynak kullanımı bazen yöneticilerin insan kaynaklarını daha 
düşük maliyetle kullanmalarına izin verebilir. Yabancılar kullanıldığında, maliyetler birkaç 
nedenden dolayı daha düşük olabilir:

Kuruluş, işçilere fayda sağlamak zorunda değildir; yöneticiler yalnızca işin yapılması 
gerektiğinde iş sözleşmesi yapabilirler; ve yöneticilerin eğitime yatırım yapması gerekmez. Dış 
kaynak kullanımı, cihaz ve ekipmanların satış sonrası hizmetleri, yasal işler ve bilgi sistemlerinin 
yönetimi gibi fonksiyonel faaliyetler için kullanılabilir. Chrysler Corporation’ın genel danışmanı 
Roy Richie, sözleşmeler yazmak ve bazı insan kaynakları ihtiyaçlarını karşılamak için serbest 
avukatlar çalıştırıyor. Kendi ifadesiyle, “Matematik işe yarıyor... Tasarruflar çok büyük olabilir.”

Ancak dış kaynak kullanımının dezavantajları da vardır. Bir iş dışarıdakiler tarafından 
yapıldığında, yöneticiler mal ve hizmetlerin kalitesinin kontrolünü kaybedebilir. Ayrıca, bir şirket 
için belirli bir işi yapan kişiler, kuruluşun uygulaması, prosedürleri ve hedefleri hakkında daha 
az bilgiye sahip olabilir ve normal bir çalışana göre kuruluşla daha az etkileşime sahip olabilir. 
Ayrıca sendikalar, bazı üyelerinin işlerini ortadan kaldırma tehlikesi olduğu için yabancıların 
kullanılmasına karşı çıkıyorlar.

3. KAYNAKLARIN AKILCI VE YENİLİKÇİ KULLANIMI

Gerekli kaynakları ve bunların rasyonalitesini belirlemek, belirli bir zamanda girişimci 
için mevcut olan kaynakları değerlendirmekle başlar. Gerekli kaynaklarla, yani girişimcinin işi 
yürütmek için ihtiyaç duyacağını tahmin ettiği kaynaklarla karşılaştırılması, gerekli kaynakların 
miktarı ve türünün daha doğru ve rasyonel olarak belirlenmesi için bir fırsat yaratır. Aynı zamanda, 
girişimcinin gerekli kaynak miktarlarını ve türlerini hafife almaması ve yenilikçi kaynakları 
kullanmaya çalışması çok önemlidir.

Girişimcinin, özellikle üretim maliyetlerini düşürmesi ve işletmenin uzun vadeli kesintisiz 
çalışması için önemli olan alternatif kaynak tedarikçilerinin analizini yapması gerekmektedir. 
İnsanların tatmin etmek istedikleri pek çok arzu ve ihtiyaçları vardır, ancak ellerindeki kısıtlı 
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imkanlar (para) nedeniyle her istediklerini elde edemezler. Bu nedenle herkes, elindeki araçların 
izin verdiği ölçüde ihtiyaç ve arzuları karşılamaya çalışır. Bu, mal ve hizmet seçerken, şu anda daha 
fazla ihtiyaç duyulan başka bir ürün almak için herkesin birinden vazgeçmesi gerektiği anlamına 
gelir. Aslında bu tür davranışlarla insanlar, gerekli mal ve hizmetler için ekonomik tercihler ve 
öncelikler yapmaya yani ellerindeki imkanlarla ekonomi ve tasarruf yapmaya zorlanırlar.

Aileler, işletmeler ve hatta devletler de dahil olmak üzere, vergilerden toplanan büyük 
miktarda paraya sahip olmalarına rağmen, kaynak kıtlığının hissedildiği tüm yerlerde ekonomi çok 
yaygın.

Kaynaklar, işletmedeki girdi rasyonel ve yenilikçi boyutlardır. Şirketin rekabet gücünü 
korumak için temel ve çok önemli bir kaynaktırlar. İş hedeflerine ulaşılması, diğer faktörlerle 
birlikte kaynaklara bağlıdır. Kaynaklar ikiye ayrılabilir: doğal kaynaklar, insan kaynakları ve 
sermaye kaynakları.

Doğal kaynaklar, cevherler, mineraller, odun, su, güneş ve hava gibi doğanın değişmeyen 
parçalarıdır.

İnsan kaynakları, insanların mal ve hizmet yaratmak için fiziksel ve zihinsel çabalarıdır.
Sermaye kaynakları, diğer mal ve hizmetlerin üretimine hizmet etmek için insanlar tarafından 

yaratılan binalar, makineler, araçlar ve ekipmanlardır. Kaynaklar ayrıca görünür ve görünmez 
kaynaklar olarak da sınıflandırılabilir.

Görünür kaynaklar, sayılabilen, ölçülebilen ve dokunulabilen ve çalışanların, makinelerin, 
araçların, yatırımların, malzemelerin, nakit ve diğer varlıkların sayısını ifade eden girdi miktarlarıdır. 
Herhangi bir işte, rekabet gücünü geliştirmeye ne ölçüde katkıda bulunabileceklerini belirlemek 
için görünür kaynakların değerini değerlendirmek ve anlamak çok önemlidir. Bu kaynaklar son 
zamanlarda şirket için hem değer hem de rekabet avantajı açısından önemini yitirmiştir. Öte yandan, 
görünmez kaynaklar önem kazanıyor.

Görünmez kaynaklar ölçülemez, dokunulmaz ve kolayca fark edilemez ve işletmenin 
mülkiyet hakları ve çalışanların kişisel yetenekleri ile ilgilidir. Mülkiyet hakları, patent, lisans, telif 
hakkı, ticari marka, tescilli tasarım vb. haklarını içerir. Kişisel yetenekler arasında nitelikler, bilgi, 
beceriler, deneyim, iş kültürü, organizasyon becerileri vb. Kaynakların akılcı ve yenilikçi kullanımı 
sayesinde şirketler piyasada rekabetçi bir konum elde eder, işlerinin sürdürülebilirliğini sağlar, daha 
verimli ve ekonomik çalışır, karlılık sağlar ve üretimde darboğaz olmaz.

4. İŞ SÜREÇLERİNİN VE İŞ KONSEPTİNİN İNOVASYONU

İnovasyon süreci, mevcut süreci iyileştirmek için yeni çalışma stratejileri öngörmeyi, 
yöntemlerin değiştirilmesi yoluyla değişiklikler yaratmayı ve uygulamayı içerir. Kurumsal düzeyde, 
inovasyon süreçleri üç geniş ve örtüşen süreç olarak kategorize edilebilir (Pavitt, K., 2003, s. 2-5).

Bilimsel teori ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere rağmen, inovasyon 
süreçleri öngörülemez ve yönetilmesi zor olmaya devam etmektedir. Ayrıca birçok boyutta farklılık 
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72 Zakic, N.; Jovanovic, A.; Stamatovic, M.; External & Internal Factors Affecting the Product & Business 

Process Innovation, Economics & Organisation, 2008, pp. 17 
73 Scott D. Anthony and Clayton M. Christensen, Innovation Handbook: A Road Map to Disruptive Growth, “The 
Road to Disruption”, Harvard Business School Publishing, 2005, p. 49 

gösterirler: sektöre ve işletmenin büyüklüğüne, bilgi alanına, kurumsal stratejiye ve önceki 
deneyimlere, yenilik türüne, tarihsel döneme ve ülkeye göre. Yalnızca iki yenilik süreci genel kalır: 
belirsizlik koşullarında uzman bilgisi ve öğrenmenin koordinasyonu ve entegrasyonu. İnovasyon 
ve inovasyon süreçlerinin bir parçası olarak inovasyon, her girişimciyle yakından bağlantılıdır.72 
Girişimci inovasyon söz konusu olduğunda her zaman yüksek teknoloji inovasyonu ile ilgili 
değildir, ancak her girişimci bir şekilde aslında işinin temeli olan bir inovasyon veya tanınmış bir 
inovasyon fırsatı ile ilişkilidir.

Resim 46. İş süreçleri hakkında yenilik yapmak ve düşünmek

kaynak: www. insan kaynakları yönetimi.pictutre

İnovasyon sürecinden geçen inovasyon, organize, sistematik ve rasyonel bir faaliyettir. 
Girişimcilerin çalışmalarına nüfuz eden ana özelliklerden biri yeniliktir. Girişimciler genellikle 
sınırlı kaynaklara (finansal, teknolojik) sahip olduklarından, operasyonlarda artan sonuçlar elde 
etmek için yüksek düzeyde beceriklilik ve inovasyonun yardımıyla göstermeleri gerekir.

İnovasyon süreci yoluyla inovasyon, girişimcilerin yardımı ile değişimi çeşitli üretim ve 
/ veya hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek için bir fırsat olarak kullandıkları özel bir silahtır.73 
Girişimciler, kural olarak, bir tür yenilik getirir. İnovasyon, kaynaklara yaratma için yeni kapasite 
sağlayan bir faaliyettir. İş kavramı yoluyla yapılan yenilikler, tüketicinin bir ihtiyacını karşılamak 
için kaynağın kullanım değerlerindeki değişiklikler açısından yorumlanabilir. İş konseptindeki 
başarılı girişimciler, devrimci bir endüstri geliştirmek için ne pahasına olursa olsun büyük yatırımlar 
aramazlar, ancak daha küçük yeniliklerden memnundurlar. Çok sayıda başarılı yenilik değişimi 

72 Zakic, N.; Jovanovic, A.; Stamatovic, M.; External & Internal Factors Affecting the Product & Business Process Inno-
vation, Economics & Organisation, 2008, pp. 17 
73 Scott D. Anthony and Clayton M. Christensen, Innovation Handbook: A Road Map to Disruptive Growth, “The Road 
to Disruption”, Harvard Business School Publishing, 2005, p. 49
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75 Ibid. p. 249 

kullanır. İnovasyon, öğretilmeye ve uygulanmaya uygun, bilimsel bir disiplin olarak sunulabilir. 
Girişimciler, olası inovasyon kaynaklarını, değişimi ve başarılı inovasyona ulaşma olasılığını 
gösteren semptomlarını keşfetmeleri gereken bir iş konseptini savunmalıdır. İnovasyon süreçleri 
aracılığıyla başarılı inovasyon ilkesini bilmeleri ve uygulamaları gerekir.

Her işletmenin inovasyonda iki temel işlevi vardır, bakım ve inovasyon. Bu, bu sonuçları 
iyileştirmek için yenilikleri uygularken mevcut sonuçları korumak için günlük olarak çalıştığımız 
anlamına gelir.

İş süreçleri aracılığıyla bugün inovasyon yapmak, inovasyon projelerini tartışmak için 
yılda bir toplantı yapmak anlamına gelmiyor. Yenilik yapmak, bir işi yürütmenin tüm yönlerini 
iyileştirmenin yollarını günlük olarak aramak anlamına gelir. Girişimciler olarak inovasyon 
göreviniz, işletmenin tüm üyelerinin işletmenizin geleceği üzerinde çalışması için yaratıcı alan ve 
zaman sağlamak olacaktır.74 Değişim olmadan inovasyon mümkün değildir ve değişim inovasyon 
demektir çünkü hiç kimse onu daha da kötüleştirmek için değişmez. Değişim korkusu, işletmenizdeki 
inovasyon sürecinin önündeki en büyük engellerden biri olabilir. Sizi bunaltmasına ve geliştirme 
sürecinde sizi yavaşlatmasına izin vermeyin.

5. KALİTE YÖNETİMİ

Kalite yönetimi, bir şirketin mevcut ve öngörülebilir tüm iç ve dış ilişkilerini tanımlayan, 
planlayan, yöneten, kontrol eden ve değerlendiren bir prosedürler, protokoller ve belgeler sistemi 
anlamına gelir.

Kalite yönetiminin amacı, şirketin ürün veya hizmetlerinin yaratılması, geliştirilmesi ve 
satışında şirketin son kullanıcılar ve dahili katılımcılarla iletişim kurduğu tüm seviyelerde kaliteyi 
oluşturmak, sürdürmek, doğrulamak ve iyileştirmektir.75

Şekil 47. Kalite kaynakları

kaynak: www.wikiperdia total quality management

Bu süreç, çalışmalarında bazı uluslararası standartları (ISO, HACCP, CE ...) uygulamak 
ve uygulamak zorunda olan veya kurumsal yönetimin uygulandığı uluslararası bir konsorsiyumun 

74 Vujić Dobrila, Menadžment ljudskih resursa i kvalitet: ljudi - ključ kvaliteta i uspeha, Centar za primenjenu psihologi-
ju, Beograd, 2008, p. 249
75 Ibid. p. 249
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parçası olan tüm şirketler için çok sorumlu bir zorunluluk ve ön koşuldur.

Kalite yönetimi şunları içerir:76

• ISO’nun Uygulanması
• HACCP’nin Uygulanması
• Kurumsal yönetim ilkelerine uygun bir kalite yönetim sisteminin kurulması
• Kontrol Mekanizmalarının Oluşturulması Kalite kontrol analizi yöneticilerin düşük 

kalitenin finansal sonuçlar üzerindeki etkisini ve şirketlerin zayıf imajını anlamalarına 
yardımcı olabilir. Her şeyden önce yöneticilerin iş süreçlerinin, ürün/hizmetlerinin kalitesini 
iyileştirmeye yönelik faaliyetlerini artırmalarına yardımcı olacaktır. Kalite sisteminin 
tasarımı ve uygulanması klasik bir ürün kalite kontrolü değildir, ancak iş süreçlerini optimize 
etmek ve kalitenin bir fonksiyon olarak entegre edildiği organizasyon yapısını değiştirmek 
için bir metodolojinin tasarımını ve uygulamasını içerir.
ISO 9000, kalite yönetim sistemleri için bir standartlar ailesidir. ISO 9000, kalite yönetimi 

alanında yetkili ve kalifiye kişilerden oluşan bir dernek tarafından yönetilen ISO (Uluslararası 
Standardizasyon Örgütü) tarafından bulunur ve derlenir.

Bağımsız olarak denetlenen (performans incelemesi) şirket veya kuruluş, çalışmalarının 
(ürünlerinin) ISO 9000 ile standartlaştırıldığını, yani ISO 9000 standardının, o şirkette, o 
kuruluşun daha iyi hale gelmesine yardımcı olacak belirli tutarlı süreçlerin uygulanmasını kalite 
yönetim sistemini sürekli iyileştiriyorsa, sınıfının en iyisini garanti ettiğini söyleyebilir. ISO 9000 
standardının o kuruluşun ürünlerinin kalitesini garanti ettiğini düşünmek yanlış olur.

Unutulmamalıdır ki ürün denilince sadece fiziksel bir ürün değil, yazılım ve çeşitli hizmetler 
de kastedilmektedir.

Şekil 48. Kalite yönetimi

kaynak: www quality. Management

76 Vujić Dobrila, Menadžment ljudskih resursa i kvalitet: ljudi - ključ kvaliteta i uspeha, Centar za primenjenu psihologi-
ju, Beograd, 2008, p. 57
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3.12 ISO 9000’in 1987 yılı versiyonu

ISO 9000: 1987, kuruluşun faaliyetlerinin toplamını temsil eden üç kalite güvence sistemi 
modeliyle BS 5750 ile aynı yapıya sahiptir.

• ISO 9001: 1987, faaliyetleri yeni ürünlerin yaratılmasını içeren şirketler ve kuruluşlar için 
tasarım, araştırma, üretim, uygulama ve bakımda kalite güvencesi için bir modeldir.

• ISO 9002: 1987, üretim, uygulama ve bakımda kalite güvencesi için bir modeldir ve temelde 
ISO 9001 ile aynı malzemeyi içerir, ancak yeni ürünlerin oluşturulmasını kapsayan parçalar 
hariç.

• ISO 9003: 1987, ürünün nasıl elde edildiğine bakılmaksızın nihai ürünün nihai muayenesi 
ve testinde kalite güvencesi için bir modeldir.

3.13. ISO 9000’in 1994 versiyonu

ISO 9000: 1994 üç model içerir:77

• ISO 9001: 1994 - gereksinimlerin tanımlanması,
• ISO 9002: 1994 - kavramı ve kelime dağarcığını kapsayan,
• ISO 9004: 1994 - performans iyileştirmeye yönelik ek bir kılavuzdur.

 3.14. ISO 9000’in 2000 yılı versiyonu

Yeni ISO 9001: 2000 standardı, odak noktasının kalite güvencesinden kalite yönetimine 
kaydığı kalite alanında ileriye doğru büyük bir adım atıyor.

Bu, temel olarak, kalite yönetim sisteminin hedeflere ulaşmada sürekli olarak verimliliği 
sağlaması, süreçlerin gözden geçirilmesi için ilgili bilgileri sağlaması ve sistemin sürekli 
iyileştirilmesini sağlaması gerektiği anlamına gelir.

Yeni ISO 9001: 2000 standardı, sınıfının en iyisi olmak ve toplam kalite yönetimine (TQM) 
ulaşmak için bir strateji oluşturuyor.

Çıkması gereken bir sonraki sürüm, 2000 standardından bazı önemli değişikliklere sahip 
olmayacak, ancak yine de kalite yönetimini iyileştirecek yenilikler getirecek.

6. KALİTE İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK KALİTE İLKELERİ

Kalite İlkeleri El Kitabı, pazarlama ve iş planlamasının yanı sıra müşteri ihtiyaçlarıyla da 
yakından ilgili resmi bir yönetim raporudur. Kalite İlkeleri El Kitabı anlaşılırdır ve tüm yönetim 
seviyelerinde ve tüm çalışanlarda uygulanmalıdır.

77 Vujić Dobrila, Menadžment ljudskih resursa i kvalitet: ljudi - ključ kvaliteta i uspeha, Centar za primenjenu psihologi-
ju, Beograd, 2008, p. 78
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Resim 49. Kalite yönetimi

Kaynak: www quality.management

Kalite sistemi kararları, kayıtlı (depolanmış) verilere dayanır ve sistem, güvenilirliği ve 
etkinliği açısından uygun şekilde gözden geçirilir ve değerlendirilir.78 Uygulanabilir ilkelerin birkaç 
türü vardır:79

• Şirketteki kalite belgelerinin kontrolü için belgelenmiş bir prosedür gereklidir. Herkesin her 
zaman belgelere erişimi olmalı ve bunların nasıl kullanılacağı konusunda eğitimli ve bilinçli 
olmalıdır.

• Bir kalite güvence sistemini sürdürmek ve tutarlı bir ürün sağlamak için yeterli altyapı, 
kaynaklar, bilgi, ekipman, kontrol ve ölçüm cihazlarının yanı sıra yeterli çalışma koşullarının 
sağlanması gereklidir.

• Firmadaki tüm kilit süreçler detaylı bir şekilde detaylandırılmalı, ölçüm, kontrol ve analizler 
yapılmalı ve ürün kalitesinin korunmasına yönelik tüm hedeflerin yerine getirilmesi 
sağlanmalıdır. Ölçüm süreçlerinin kontrol edilmesi mümkün değilse, ürünün tüketicinin 
ihtiyaçlarını karşılamaması durumunda ayarlamaların yapılabilmesi için sürecin çok iyi 
tanımlandığından emin olunmalıdır.

• Firma tarafından üretilen her ürün için, ürünün sahip olması gereken kalite gereklilikleri, 
süreçlerin yürütülmesi için bir plan ve ayrıca ürün kalitesinin kanıtı olarak hizmet edecek 
bir belge ve test ve ölçüm sonuçları tanımlanmalıdır. Her süreç için ne tür prosedürel 
dokümantasyonun gerekli olduğu belirlenmelidir. (Ürün ile donanım, yazılım, hizmet, 
işleme malzemeleri veya yukarıda belirtilen ürünlerin bir kombinasyonunu kastettiğimize 
dikkat edilmelidir).

• Her bir prosesin test edilmesi veya ölçülmesi gereken kilit noktalar belirlenmeli, ölçüm 
ve testlerin yapıldığı tüm ekipmanların uygun şekilde kullanılması ve kalibre edilmesi 
sağlanmalıdır.

• Satın alınan ürün için net gereksinimler olmalıdır.
• Kuruluş, müşteri gereksinimlerini dikkate almalı ve ürün bilgileri, araştırma, sözleşmeler, 

siparişler, geri bildirim ve şikayetler (ürün memnuniyetsizliği) ile ilgili müşteri iletişim 
sistemleri kurmalıdır.

78 F. Bahtijarevic-Siber: Menagment ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb, 1999
79 Vujić Dobrila, Menadžment ljudskih resursa i kvalitet: ljudi - ključ kvaliteta i uspeha, Centar za primenjenu psihologi-
ju, Beograd, 2008, p. 45



İŞ KAYNAKLARI YÖNETİMİBÖLÜM 4

97

• Yeni bir ürün geliştirirken, yeni ürünün geliştirme seviyelerini planlamak ve her bir geliştirme 
seviyesini uygun şekilde test etmek önemlidir. Tasarım gereksinimleri, kontrol gereksinimleri 
veya tüketici gereksinimleri olsun, ürünün karşılaması gereken tüm gereksinimlerin test 
edilmesi ve belgelenmesi gerekir.

• Organizasyondaki kontrol, iç (dış) incelemeler ve toplantılar (toplantılar) ile yapılmalıdır. 
Kalite güvence sisteminin nasıl çalıştığı ve hangi iyileştirmelerin yapılabileceği 
belirlenmelidir. Geçmişteki sorunlar ve olası sorunlar da dikkate alınmalıdır. Bu faaliyetler 
ve alınan kararlar belgelenmeli ve etkinlikleri izlenmelidir. (not: harici kontroller ve 
kontroller için belgelenmiş bir prosedür gereklidir).

• Tüketiciler, tedarikçiler veya dış sorunlarla ilgili mevcut veya olası sorunları ele almak için 
belgelenmiş prosedürlere ihtiyaç vardır. Kimsenin kötü bir ürün kullanmadığını bilmemiz 
gerekiyor, bu nedenle kötü ürünle (kusur) ne yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor ve 
ayrıca bunun neden ortaya çıktığını bulmamız gerekiyor, hepsi daha sonra kullanmak için 
sistem iyileştirmesi için belgelenmelidir.

7. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan kaynakları yönetimine yönelik kurumsal strateji, kuruluşun insan sermayesine yapılan 
yatırımın getirisini artırmalı ve finansal riski azaltmalıdır. İnsan kaynakları yöneticileri, vasıflı ve 
yetenekli insanların gelirini ve mevcut işgücünün yeteneklerini, kuruluşun mevcut ve gelecekteki 
iş planları ve yatırım getirisini artırmak ve gelecekteki başarıyı ve hayatta kalmayı sağlamak için 
birleştirerek bunu başarmaya çalışır.

Bu tür hedeflere ulaşıldığından emin olmak için, federal, eyalet ve yerel yasa ve 
yönetmelikleri, etik iş uygulamalarını ve net maliyeti dikkate alarak kuruluşun insan kaynakları 
gereksinimlerini uygulamak için insan kaynakları görevinin maksimize edecek şekilde, mümkün 
olduğunca, çalışanların motivasyonu, bağlılığı ve verimliliği uygulanması gerekir.

İnsan kaynakları terimi, bir organizasyonun işgücünü oluşturan bireyleri tanımlamak için 
kullanılır. Ayrıca bu terim, örneğin iş sektörleri ve hatta tüm uluslar gibi emek ekonomisine de atıfta 
bulunur.80 İnsan kaynakları, aynı zamanda, bireylerin yönetimiyle (yani insan kaynakları) ilgili 
strateji ve politikaların uygulanmasından sorumlu genel sorumluluktan sorumlu kuruluş içindeki 
işlevin adıdır. “HR” baş harfleri genellikle terimin kısaltması olarak kullanılır.

  İnsan kaynakları kelimesi, yönetimde nispeten modern bir terimdir, 1960’lardan kalma bir 
madeni paradır. İşlevin kökenleri, refah yönetimi alanında bir uygulama geliştiren ve aynı zamanda 
“bilimsel yönetim” ilkelerini uygulayan kuruluşlarda ortaya çıkar.

Bu terimler, esas olarak, çalışanlarla ilgili süreçler alanını koordine eden ve şu anda “personel” 
olarak bilinen idari yönetim faaliyetine yol açmıştır. Çok uluslu ve uluslararası şirketlerde olduğu 
kadar Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk başlarında, insan kaynakları hızla alanın en yaygın adı 

80 R. L. Mathis and J. H. Jackson: Human Resource Mаnagеment, Twelfth Edition, Thomson - South Western, 2006, p. 
37
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haline geldi ve iş gücü yönetiminde daha niceliksel ve stratejik bir yaklaşımın uygulanmasını 
etkileyen kurumsal yönetimin, nadiren vasıflı ve yüksek kaliteli işçileri kullanarak rekabet avantajı 
elde etme ihtiyacı duymuştur.
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Resim 50. Fonksiyonlar olarak yönetim unsurları

kaynak: T. D. Hall, and E. L. Taylor: Human Resource Management, 7th Edition, Prentice Hall, London, 2008, p. 113

 Bu işlevlerden biri olan ve bu, personel yönetimi veya aynı zamanda kişisel yönetim 
olarak da adlandırılan insan kaynakları yönetiminin geliştirildiği temeldir.81

İnsan kaynakları yönetimi, yöneticilerin insanlar (çalışanlar) aracılığıyla belirlemesi ve yürütmesi 
gereken uygulama ve politikaları, yani yöneticilerin çalışmalarının kişisel yönlerini ifade eder. O 
içerir:

• İş analizi yapmak veya her çalışanın işinin niteliğini belirlemek;
• İş ihtiyaçlarının planlanması ve adayların (potansiyel çalışanlar) işe alınması;
• Çalışan seçimi veya seçimi;
• Kazanç yönetimi (maaşlar, ödenekler ve ödüller veya ikramiyeler), yani çalışanların 

çalışmalarının nasıl tazmin edileceği;
• Fayda elde etmek;
• Çalışan performansının değerlendirilmesi;
• İletişim
• Eğitim ve kariyer gelişimi (kişisel, mesleki ve kariyer gelişimi)
• Çalışanlarda aidiyet duygusu ve işe bağlılık (commitment) oluşturmak.

81 F. Bahtijarevic-Siber: Menagment ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb, 1999, str.17
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8. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN FONKSİYONLARI VE ÖNEMİ

 İnsan kaynakları, bir dizi alanda bu stratejileri uygulayan stratejik ve kalkınma politikaları, 
standartları, sistemleri ve süreçleri belirleyebilir. Aşağıdakiler, bir dizi kuruluş içinde en tipik 
olanlardır:82

• Yerel, eyalet ve federal işçi haklarıyla ilgili bilgi ve uyum düzeyini sürdürmek;
• İşe alma, seçme ve örgütsel sosyalleşme (malzeme, para, şeyler sağlama ...);
• Çalışan defteri ve bilgilerin gizliliği;
• Organizasyonel niyet ve gelişim;
• İş dönüşümü ve bir durumdan diğerine geçiş yaklaşımı;
• Davranışı gerçekleştirme, zorlama ve yönetme
• Yönetim ve çalışanlar arasındaki ilişki ve çalışanlar arasındaki ilişkiler;
• İnsan kaynakları (iş gücü) ve personel veri yönetimi analizi - işgücü;
• Tazminat ve iş yardımlarının yönetimi;
• Eğitim ve geliştirme (öğrenme yönetimi);
• Çalışan motivasyonu ve moral oluşturma (çalışanı elde tutma ve sadakat);
Bu tür politikaların, süreçlerin veya standartların uygulanması doğrudan insan kaynakları 

departmanının kendisi veya sektörün kendisi tarafından yöneticiler aracılığıyla yönetilebilir, bu tür 
faaliyetlerin uygulanması dolaylı olarak denetlenebilir veya diğer iş departmanları veya bir sistem 
aracılığıyla yapılabilir, üçüncü taraf ve harici ortak kuruluşlar. İnsan kaynakları yöneticileri için 
geçerli yasal konular, farklı muamele veya farklı etki potansiyeli olarak son derece önemlidir.

Organizasyondaki en önemli kaynak olan insanların en etkin ve verimli şekilde kullanılması 
için bir dizi faaliyet ve işlevi gerçekleştirme süreci olarak anlaşılan insan kaynakları yönetiminin 
önemi anlaşılmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi şunlar için önemlidir:83

• İş analizi
• İnsan kaynakları planlaması
• İnsan kaynaklarının işe alınması
• İnsan kaynakları seçimi
• İnsan kaynakları eğitimi
 • İnsan kaynakları geliştirme
• İnsan kaynakları performansını değerlendirin
• İnsan kaynaklarının ödenmesi
• Kariyer gelişimi ve yönetimi
• Organizasyondaki stresli durumları yönetmek

İnsan kaynakları departmanı, genellikle bir organizasyondaki tüm çalışanlarla ilgili olarak bir 

82 R. L. Mathis and J. H. Jackson: Human Resource Mаnagеment, Twelfth Edition, Thomson - South Western, 2006, 
p. 39
83 R. L. Mathis and J. H. Jackson: Human Resource Mаnagеment, Twelfth Edition, Thomson - South Western, 2006, 
p. 45
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organizasyonu oluşturan bireyleri ifade eder ve genellikle iş ile ilgili konuları yöneten departmandır.

Şekil 51. İnsan kaynakları yönetimi

kaynak: Shaun: Essentials of Human Resource Managenent, 5th edition, Elsevier Ltd., Burlington, 2006, p. 279

Resim 52. İnsan kaynakları yönetimi ekibi

Kaynak: www. human resource management. pictures
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MODERN VAKA ÇALIŞMALARI

Kalite Yönetimi

GEING Krebs und Kiefer International & diğerleri LLC (GEING), 
jeoteknik ve hidrolik mühendislik, danışmanlık, ticaret ve diğer hizmetlere 
odaklanan faaliyetler yürütmek üzere kurulmuştur. GEING’in nihai 
hedefi, inşaat, jeoloji ve diğer ticari ilgi alanlarında eksiksiz çözümler 
sunmaktır. Şirket, müşterilerine en iyi çözümleri ve tam memnuniyeti 
sağlamak, en iyi teknolojik normlara ve yasal önlemlere saygı duymak 
ve bunları tanıtmak ve yatırımın geri dönüşünü kolaylaştırmak için 

gerekli tüm önlemleri almaktadır. GEING, faaliyetlerin uygulanması sırasında optimum işletme 
maliyetlerini uygulayarak ve sürekli olarak kârı artırarak çalışanlarına profesyonel bir ortam ve 
refah sunar.

GEING, Makedon jeoteknik ve hidrolik pazarında saygın, 
kanıtlanmış ve lider bir imaja sahiptir ve müşterilerin ihtiyaç 
ve beklentilerine göre tasarlanmış yüksek teknoloji ve 
sürdürülebilir proje yönetimi çözümleri sunabilecekleri yeni 
yerel ve bölgesel pazarlara açılmaya çalışır ve genişler. Bu 
yaklaşımın kendilerini mesleki uzmanlık alanlarında bölgesel 

liderler olarak tanıtmasını bekliyorlar. Yönetimleri ve çalışanları tarafından yönlendirilen bir QA / 
QC yaklaşımının şirkete ve müşterilerine fayda sağlayacağına inanmaktadir.

GEING, üç uluslararası standardın Entegre Yönetim Sistemini 
başarıyla uygulamıştır: ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim 
Sistemi, ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 
18001: 2007 İş, Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi. GEING, 
test laboratuvarının yeterliliği için ISO/IEC 17025:2005 
standardını da başarıyla uygulamıştır (Çoklu yöntemler için 

ISO EN standartlarına uygun olarak jeomekanik, inşaat malzemeleri ve çevre testleri için akredite 
laboratuvar “GEING Cook”).

Yansıma için sorular

1. Bir ekip oluşturun ve bu şirkette kalite yönetiminden en iyi şekilde yararlanın!
2. Bir takım oluştur ve bir kalite yönetim standartları örneği ile sanal bir şirket kur?

Uygulanabilir çalışma

Araştırmanın konusu, işletmelerin operasyonlarının her bölümünde birincil ve yerleşik 
olması gereken yeni kalite yaklaşımı ile ilgilidir ve bu daha önce var olmayan birçok yeni unsurun 
tanıtılmasını gerektirmektedir. Raylı araçların yeniden inşası ve bakımı süreçlerinde kalite 
yönetimi metodolojisini uyguladık. Demiryolu araçları fabrikasında, demiryolu standartlarına, 
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üretim, kurulum, hizmet ve insan ve mal taşımacılığının güvenliği standartlarına uymak gerekir. İş 
süreçlerinin sorunsuz işlemesi için kalite güvence sisteminin kurulduğu ISO 9000 standartlarının 
uygulanması gerekmektedir. Raylı araçların rekonstrüksiyon ve bakım süreçlerinde kalite yönetimi 
metodolojisi uygulanarak ve standart işletme prosedürlerinin geliştirilmesi için QC-CE modeli 
uygulanarak tüm iş süreçleri bir blok diyagram üzerinden tasarlandı. Belirlenen hedeflere ulaşmak 
için uygun kontrol gereklidir.

ISO 9000 standartlarının sağladığı olanaklar, düşük kaliteli ürünün alıcıya gitmesini 
engelleyecek kontrol noktalarını tanımlamamızı ve etkinleştirmemizi sağlar. Ancak kaliteli bir 
sistem, sadece tasarlanan kaliteyi sağlayacak bir sistem değil, aynı zamanda süreçlerin yönetimi 
ve optimizasyonu anlamına da gelir. Bu amaçla, standart işletim prosedürleri tasarlanırken, hatalı 
üretim için istatistiksel süreç kontrolü yöntem ve teknikleri için uygun bir metodoloji ve maliyet 
optimizasyonu için bir metodoloji uygulandı. Temperleme çeliği Ч1530’un teknolojik sürecinin 
optimizasyonu, matematiksel modelleme kullanılarak uygulandı. Kalite güvencesi işlevi gören 
bilgi sistemi tasarlanmış ve çevre yönetimi için bir metodoloji önerilmiştir.

Yeni kalite yaklaşımı, çalışan eğitimi, tüm süreçlerin standardizasyonunun getirilmesi, 
istatistiksel süreç kontrolünün getirilmesi ve süreçlerin matematiksel modellenmesi, hatalı 
operasyon nedeniyle, maliyet analizine yeni bir yaklaşım alanında yeni faaliyetler gerektiriyor. Bütün 
bunlar bilimsel, metodolojik, planlı bir yaklaşım, ısrar ve sistematiklik gerektirir. Aynı zamanda, 
çalışanların davranışlarında köklü bir değişiklik, organizasyon yapısında köklü değişiklikler, her 
bireyin haklarının, yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının net bir şekilde tanımlanması anlamına 
gelir. Bu sayede olası sebepleri ortadan kaldırarak zaman içinde olası kusurları önlemek, sorunları 
zamanında ortadan kaldırmak mümkün olacaktır. Bütün bunlar bizi yeni toplam kalite yönetimi 
(TKY) felsefesinin uygulanmasına götürür.

Vaka Çalışması: Kaynak Yönetimi için Motivasyon

Son 5 yılda, I-I organizasyonu çalışan sayısını 23 çalışandan 163 çalışana yoğun bir şekilde 
artırdı. Sahibi İlya İ. Hukuk sektöründen ayrı olacak ve alanındaki herkes işin doğasına uygun 
hareket edecek olan İnsan Kaynakları Sektöründe hukuk-personel hizmetini modernleştirmeye karar 
verir. Yasal personel servisi başkanı Nikola N. Hukuk Sektörü Başkanlığı görevine atanacak olup, 
II’deki ilk çalışanlardandır ve 56 yaşındadır. İnsan Kaynakları Departmanı Başkanlığı görevine ise 
yeni personel alınacaktır.

I-I organizasyonu, İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı pozisyonu için bir duyuru yapıyor ve 
gelen başvurular ve mülakatlar incelendikten sonra Maja M., İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı 
pozisyonuna kabul edilecek. Maja M. 30 yaşında, Felsefe - Psikoloji Fakültesi mezunu ve İnsan 
Kaynakları Akademisi mezunu olup ayrıca D-B Company şirketinde 5 yıllık insan kaynakları 
yöneticisi olarak deneyime sahiptir. Maja M.’nin iş tanıtımından sonra. Hukuk Sektörü Başkanı 
Nikola N. tarafından ve sahibi Ilija I ile yapılan stratejiden sonra. I-I organizasyonunu geliştirmenin 
planlandığı yön için Maja M. İnsan Kaynakları Departmanı’nın kurulmasına yönelik prosedür ve 
prosedürlerin oluşturulması ile başlar. İlija I., Nikola N.’yi, eski hukuk-personel hizmetinden iş 
görevlerinin bir kısmının yeni Sektöre devretme sürecinin tamamlanmasının ardından yeni İnsan 
Kaynakları Sektörünün inşasına destek olacak bir kişi olarak işaret ediyor. Tanişmadan sonra Nikola 
N. ve Maya M. her şey üzerinde anlaşmaya varır ve sorumlulukların dağılımı sorunsuz çalışır. 
Başarıyla tamamlanan iki yöneticinin sorumluluklarını belirleme sürecinin ardından Nikola N. 
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Maja M.’nin sorumluluklarına yoğun bir şekilde müdahale etmeye başlar ve işini yapma şeklinden 
şikayet eder. Maja M. uyarıları birleştirmeye çalışıyor, ancak Nikola N.’nin itirazlarının şirket sahibi 
Ilija I’in talepleriyle çeliştiğini hissetmeye başlıyor. Sahibi Ilija I ile mutabık kalınan ilk görev. artan 
motivasyonsuz çalışan sayısı için herhangi bir çözüm talebi. Sahibi İlya İ. organizasyondaki çalışan 
sayısındaki artışa paralel olarak çalışanların motivasyon eksikliğinin de arttığını fark etti. Maja M. 
ilk adım olarak işletme sahibi Ilija I ile mutabık kalınan ilk adım olarak çalışanların ihtiyaçlarını kayıt 
altına almak ve buna göre çalışanları motive edecek bir strateji oluşturmak için yoğun bir şekilde 
çalışmaya başladı. İlk olarak, liderlik ettikleri departmanlardaki motive olmayan çalışanlarla bir 
sorunları olup olmadığını ve hangi çalışan motivasyon tekniklerini uyguladıklarını tartışmak için 
tüm yöneticilere başvurdu. Öğrendiği şey, organizasyonun her bölümünde belirgin bir motivasyon 
eksikliğinin olmadığı ve yönetici konumunda olan herkesin, çalışanları yönetme konusundaki bilgi 
ve inançlarına göre altındaki çalışanları motive ettiğidir. Nikola N.’nin şikayetlerinin olası olması 
da şaşırtıcı değildi. Bunun nedeni, yönettiği çalışanların örgütte en memnun olmayan çalışanlardan 
biri olmasıydı. Sahibi Ilija I., başarılı bir organizasyonun temel ön koşulunun, I-I’nin vizyon ve 
misyonunu yerine getirmek için hep birlikte çalışan motive ve memnun çalışanlar olduğunu bilir 
ve bu nedenle motivasyonsuz I-I çalışanları sorununun üstesinden gelmek için gerekli tüm adımları 
atmaya kararlıdır.

Düşünme ve yansıma için sorular

1. Maja M.’nin yerinde siz olsanız ne yapardınız, I-I çalışanlarının motivasyon düzeylerinin 
durumunu nasıl kaydederdiniz?

2. Örgüt içinde çalışanların motivasyon eksikliğinin artmasını etkileyen faktörler nelerdir? 
3. Örgütte çalışanların motivasyonunun artmasını etkileyen faktörler nelerdir?
4. Merak ediyorsanız, organizasyona hangi motive edicileri getirmeye karar verirdiniz?
5. Çok para harcamadan çalışan motivasyonunu artırmak için bugün ne yapabilirim?
6. Harekete geçtiğiniz ve çalışan motivasyonunu artırdığınız bir durumu hatırlıyor musunuz? 

neydi o?
7. Yöneticilerin çalışan motivasyonunu artırmak için aktif olarak çalışmasını engelleyen nedir?
8. Çalışanların harika bir iş çıkarmasına yardımcı olmak için bir yönetici olarak ne yapabilirim?
9. Motive olmamış çalışanlarınız olduğunu nasıl anlarsınız?
10. Motive olmuş çalışanlarınız olduğunu nasıl anlarsınız?
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ALIŞTIRMALAR

1. Kaynaklar nasıl planlanır? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________

2. Kaynakların rasyonel kullanımına duyulan ihtiyacı nerede görüyorsunuz?
1. ________________________________ 2. _______________________________
3. ________________________________ 4. _______________________________
5. ________________________________ 6. _______________________________

3. Yenilik süreci, mevcut süreci iyileştirmek için yeni çalışma stratejilerinin 
öngörülmesini, yöntemlerin değiştirilmesi yoluyla değişikliklerin yaratılmasını 
ve uygulanmasını içerir. 

EVET      HAYIR 

4. Kalite yönetimi, bir şirketin mevcut ve öngörülebilir tüm iç ve dış ilişkilerini 
tanımlayan, planlayan, yöneten, kontrol eden ve değerlendiren bir prosedürler, 
protokoller ve belgeler sistemi anlamına gelir.

EVET      HAYIR 

5. Makedonyada iş süreçleri nasıl yenileniyor? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________

6. İnsan kaynakları yönetimi neleri kapsar?
1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________
5. ________________________________

7. İnsan kaynakları yönetimi neden önemlidir? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________

8. İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri nelerdir?

1. ________________________________ 2. _______________________________
3. ________________________________ 4. _______________________________
 5. ________________________________ 6. _______________________________
7. ________________________________ 8. _______________________________
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9. Kalite yönetimi şunları içerir:
 - ISO’nun uygulanması
 - HACCP’nin Uygulanması
 - Kurumsal yönetim ilkelerine uygun kalite yönetim sisteminin kurulması 
 - Yönetim süreçlerinin kontrolüne yönelik mekanizmaların oluşturulması 

(Controlling)

EVET      HAYIR

10. İnsan kaynakları yönetimi, yöneticilerin insanlar (çalışanlar) aracılığıyla 
belirlemesi ve yürütmesi gereken uygulama ve politikaları, yani yöneticilerin 
çalışmalarının kişisel yönlerini ifade eder.

EVET      HAYIR
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bu konuyu
okuduktan sonra

aşağıdaki hedefleri
gerçekleştirebilme
yeteneğine sahip

olacaksınız
1. şirketiniz için bir promosyon karmasını 
nasıl geliştireceğinizi bilmek
2. seçilen iş oturumu için bir promosyon 
planının nasıl hazırlanacağını bilmek
3. e-posta pazarlamayı kullanma, sosyal 
ağlar üzerinden pazarlama yapma, 
tanıtım faaliyetleri için blogları kullanma 
becerilerini geliştirmek
4. internet pazarlama stratejisi geliştirin
5. en önemli göstergeleri ölçmek ve 
böylece tanıtım faaliyetlerini geliştirmek

ANAHTAR
KELİMELER

Geleneksel promosyon
Promosyon karışımı

Promosyon planı
E-posta pazarlama

Bloglama
İnternet pazarlamacılığı

Etkili promosyon
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İŞ GELİŞTİRME VE 
TANITIM

 >  Promosyon karışımı
 >  Promosyon biçimleri
 >  İnternet pazarlamacılığı
 >  İşletmeleri tanıtmanın yolları
 > Promosyon planlaması
 >  Promosyonun etkileri
 > Şirketlerimizin gerçek uygulamalarından örnekler
 > Sorular
 > Alıştırmalar
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1. 1. PROMOSYON KARMASI

Pazarlama karmasının kendisi heterojen olduğundan, promosyon faaliyeti de karmaşıktır 
ve pazarlama yöneticilerine sunulan çeşitli unsurlardan oluşur. Seçilen promosyon stratejisinin 
gerçekleştirilmesi için seçilmiş fırsatlar ve bunların kombinasyonu vardır. Bu nedenle promosyon 
karışımından, promosyonun farklı bileşenlerinin bir kombinasyonu olarak bahsediyoruz.

Promosyon karması, pazar hedeflerine ve bunlar aracılığıyla şirketin genel hedeflerine 
ulaşmak için kullanılan promosyon araçlarının farklı bir kombinasyonu anlamına gelir. Bu durumda 
karışım, hedeflenen tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek için şirket yönetimi tarafından seçilen 
belirli unsurların kombinasyonlarının bir ifadesidir.84

Promosyon karmasını, yani bir promosyon biçimi olarak stratejik kombinasyonları 
oluştururken, pazarlama ve promosyon hedefleri ve bireysel promosyon biçimlerinin özellikleri ile 
başlamak gerekir. Karma promosyon için alternatif stratejiler oluşturmak, en uygun olanı seçmek 
ve buna bağlı olarak seçilen stratejinin uygulanması için bir taktik plan oluşturmak arzu edilir.

Hedeflerden başlayarak, hedeflere ulaşmak için gerekli olan görevleri belirlemek gerekir. 
Her görev için, terfinin bireysel biçimlerinin rolü dikkate alınmalı ve gerçekleştirme araçları 
belirlenmelidir. Sonunda, bir promosyon karması planı elde etmek için bireysel promosyon 
biçimlerine yönelik bu bireysel planların bir araya getirilmesi gerekir.

Promosyon karması için stratejik karar, bireysel promosyon biçimleri arasındaki karşılıklı 
bağımlılık, promosyon biçimleri arasındaki sinerji, promosyon karması ile pazarlama karması 
arasındaki ilişkinin karmaşıklığı, pazar faktörlerinin etkisi nedeniyle karmaşıktlığı ve maliyetleri 
doğru bir şekilde tahmin etmedeki zorluklarıdır.

Promosyon karması, diğer pazarlama karması araçlarıyla koordine edilmelidir. Uzun vadeli 
ve kısa vadeli yaklaşımı dengelemelidir. Her türlü promosyon koordine edilmelidir. Maksimum 
pozitif sinerji sağlamanın yolu budur.

Promosyonun amacı, alıcıların şirketin varlığından, ürün ve hizmetlerinden haberdar 
olmaları ve satın alırken onlara karşı nazik olmalarıdır.85 Eylemin koordinasyonu, terfi biçiminin 
seçiminde, bireysel ve ekip koordineli çabaların her biçiminde gösterilen çabanın boyutunda ve her 
bir biçimin hedeflere ulaşmak için sahip olduğu sorumlulukta gereklidir.

Şirketin ürün ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik her bir bireysel karar, diğer tanıtım 
faaliyetlerinin etkilerini tahmin etmeye çalışarak belirlenen hedefte planlanan çabanın bir parçasıdır. 
Promosyon karmasının temel unsurları arasında şunlar yer alır:86

• ekonomik propaganda
• halkla ilişkiler
• kişisel satış
• satış promosyonu
• doğrudan pazarlama

Resim 53. Promosyon karması

84 William D. Wells,Sandra moriarty, John Burnett,Advertising: Principles and Practice,7th edition, 2005 , p. 98
85 Kotler Ph., Armstrong G., Marketing- An Introduction , Prentice Hall, New Jersy, 2000, p. 114
86 William D. Wells,Sandra moriarty, John Burnett,Advertising: Principles and Practice, 7th edition, 2005, p. 99
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kaynak: Кenneth E. Clow, Donald Baack; Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communications; Prentice-
Hall; 2007, p. 191

2. TANITIM ŞEKİLLERİ

Promosyon biçimleri, bir yandan tüketicileri bilgilendirmeyi ve ikna etmeyi içerirken, 
diğer yandan üreticiler ve tüketiciler arasındaki genel sistem ve iletişim süreci, ürünler hakkında 
olumlu bir görüş oluşturmaya yönelik belirli faaliyetlerde bulunmak veya bunlara girişmek olarak 
anlaşılmalıdır. veya tüketiciler tarafından kabul edilmeleri için hizmetler.

Tutundurma, tüketicilere ürünün özellikleri ve diğer pazarlama araçlarının tanıtıldığı, 
ardından satış hacminin artırılması için gerekli ön koşulların oluşturulduğu vazgeçilmez bir 
araçtır. 87 

Pazarlama teorisinde tutundurmanın birçok biçimi vardır, ancak en önemlileri şunlardır: 
ekonomik propaganda, kişisel satış, satış promosyonu, tanıtım ve halkla ilişkiler.

Bireysel terfi biçimlerinin uygulanması, operasyondaki sonuçların artmasına katkıda 
bulunacak karşılıklı bir ilişki içinde izlenir, yani uygulamada genellikle farklı terfi biçimlerinin 
etkili bir iletişim sistemi ve uygun bir iletişim sağlayacak şekilde birleştirilmesi gerekir. satın alma 
karar verme sürecinde tüketiciler üzerindeki etkisi. Promosyon formlarının böyle bir kombinasyonu, 
birkaç faktör tarafından şartlandırılan promosyon karışımı olarak bilinir.

Örneğin, hangi promosyon biçiminin baskın rol oynayacağı pazara, ürünlerin yaşam 
döngüsüne, ihtiyaçların türüne ve ürünün özelliklerine bağlıdır.

Resim 54. Pazarlama kavramları

87 Кenneth E. Clow, Donald Baack; Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communications; PrenticeHall; 
2007, p. 189
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2.1 Ekonomik propaganda

  Ekonomik propaganda, tüketiciyi belirli bir ürün veya hizmeti satın almaya doğrudan 
motive etmeyi amaçlar. Bu doğrultuda ürün veya hizmette kolayca fark edilebilen özelliklerin 
teşvik edilmesi gerekmektedir. Ekonomik propaganda, tüketicilerin günlük yaşamlarında büyük bir 
varlığa sahiptir. Bu nedenle üreticinin tüketici ile agresif bir iletişim kurduğu söylenir. Ekonomik 
propaganda, üretici ile tüketici arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan bir tanıtım 
faaliyetidir. Bir tutundurma faaliyeti olarak ekonomik propaganda, üretici ve tüketici arasındaki 
iletişimin güçlendirilmesi açısından özel bir önem taşımaktadır.88 Bu şekilde, üretici ve tüketiciler 
arasında, işletmenin hedeflerine ve aynı zamanda tüketicilerin ihtiyaçlarına ulaşması için önemli bir 
ön koşul olan karşılıklı güven yaratılır.

Ekonomik propaganda, kamuoyunu bilgilendirmek ve tüketicilere sunmak için profesyonel 
medyayı kullanır. Kamusal medyanın ekonomik propaganda için önemi büyüktür ve önemleri 
genellikle şu sıraya göre sıralanır: televizyon, basın, radyo, sinema, vb.

Ekonomik propaganda, satın alma alışkanlıklarına ve müşteri kazanmaya etkisi ile kuşkusuz 
satış hacminin artmasına katkı sağlıyor.89 Bununla birlikte, ekonomik propagandaya bağlı olan 
tartışılmaz bir gerçek, bunun büyük finansal maliyetlerle ilişkilendirilmesidir. Bu maliyetlerin 
büyüklüğü, ancak artan satışlar ve gelir üzerindeki etkileri açısından şirket için karlı olmaları 
durumunda haklı çıkarılabilir. Ekonomik propaganda, kural olarak, kısa ama inandırıcı mesajlar 
kullanmalı, müşterilerin ihtiyaçlarına ilgi göstermeli ve aynı zamanda müdahaleci olmamalıdır. 
Ekonomik propagandanın ürünün özelliklerini gözden geçirmesine izin verilmemeli, ürünün tüketici 
için gerçek çekicilik duygusunu seçmesine izin verilmelidir. Ekonomik propagandada propaganda 
mesajları, tüketicilerin kültürel ve kamusal yaşamından ünlüler tarafından yerleştirilebilir. Memnun 
müşterilerden gelen mesajların da propaganda mesajlarında kullanılması durumunda büyük 
etkileri olabilir. Dolayısıyla ekonomik propaganda, pahalı bir tanıtım aracı olmasına rağmen, ürün 
tanıtımları için birçok fırsat sunmaktadır.

88 William D. Wells,Sandra moriarty, John Burnett,Advertising: Principles and Practice,7th edition, 2005, p. 100
89 Кenneth E. Clow, Donald Baack; Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communications; PrenticeHall; 
2007, p. 191
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2.2 Satış promosyonu

Satış promosyonu tüketicilerin satın almalarını teşvik eder. Satış promosyonu aşağıdaki 
formları içerir:90

1. Maruz kalma politikası, müşterileri mağazalara çekmek için yeri doldurulamaz bir öneme 
sahiptir;

2. Bir satış promosyonu biçimi olarak primler, ürünlerin sembolik bir fiyattan satılmasını veya 
ürünlerin ücretsiz verilmesini temsil eder;

3. Kupon verilmesi, örneğin harcanan üç yüz dinar için bir kupon verilir ve bir kuponla bir 
tabak bedava alınır;

4. Ödüllü yarışmalar, örneğin belirli bir üründen beş paket toplanıp uygun adrese gönderilen 
aynı paketler ile belirli bir ödül için yarışırlar.
Satış promosyonu, promosyon biçimlerine aittir ve tüketicilerin satın alınmasını teşvik eden 

faaliyetleri içerir ve diğer şekillerde (kişisel satış, propaganda ve tanıtım) kapsanmaz. Böylece satış 
promosyonu diğer biçimlerin yerine geçmez, onları tamamlar, yani tamamlayıcıdır. Bir promosyon 
biçimi olarak, kişisel satışa göre çeşitli avantajlar vardır:

• daha düşük maliyetler, ekonomik propaganda ve kişisel satış açısından daha büyük 
etkiler sağlar;

• yeni ürünlerin kabulünü hızlandırır;
• Satış promosyonunun maliyetleri ve etkileri, diğer promosyon türlerine göre daha kolay 

kontrol edilir. Satış promosyonunun temel biçimleri şunlardır:
• Maruziyetin, tüketici eğilimi oluşturmayı ve ürünü satmayı amaçlayan görsel bir araç 

olarak kabul edildiği maruziyet politikası ve ürün maruziyeti iki açıdan görülebilir:91

1. Mağazaya giren alıcıları satın almaya teşvik etmeyi amaçlayan mağazadaki ürünlerin 
sergilenmesi olarak. Ürünlerin sergilenme şekli, satın alma kararları üzerinde çok önemli 
bir etkiye sahip olabilir.

2. Potansiyel alıcıları çekmeyi amaçlayan ve dolayısıyla büyük bir promosyon etkisine sahip 
olabilen, ancak aynı zamanda alıcıyı geri itebilen ürünlerin vitrinde sergilenmesi olarak.
• Bir promosyon şekli olarak primler, başka bir tür ürünü satın almak için ücretsiz olarak 

veya gerçek değerinin yalnızca küçük bir bölümünü temsil eden bir fiyata verilen bir 
üründür. Primlerin bu özelliği, yalnızca mevcut müşterileri elde tutmakla kalmayacak, 
aynı zamanda yenilerini de çekecek, primin tam olarak satın alma kararına katkıda 
bulunan ek unsur olduğu böyle bir promosyon etkisi elde etmeyi amaçlamaktadır.

• Bir satış promosyonu biçimi olarak ücretsiz numuneler, daha küçük miktarlarda veya 
ambalajlarda ücretsiz olarak sağlanan bir ürünün satın alınmasını teşvik etmeyi amaçlar.

• Diğer satış promosyonu biçimleri (ödüllü oyunlar, fuarlar, sergiler, sunumlar vb.)

90 Michael J. Baker and Susan J. Hart, The Marketing Book, Sixth Edition, 2008, Elsevier Ltd., p. 41
91 David A. , A.Aker, V.Kumar, George S. Day, Маркетинг истражување 7-мо издание, John Wiley & Sons, Inc, 2001 
(превод на македонски јазик), 2009, стр. 54
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Resim 55. Pazarlama, listeler, müşteriler, fiyatlar, satışlar, bloglar

kaynak: www.shutterstock.com

2.3 Halkla ilişkilerin teşviki

Halkla ilişkiler promosyonu, belirli bir promosyon türüdür. Bu tür bir terfinin bir tür yönetsel 
yeterlilik olduğu söylenebilir. Halkla ilişkiler bir tutundurma tekniği olarak yöneticilere, özellikle 
de üst düzey yöneticilere aittir.

Halkla ilişkiler, satışları artırmak ve şirket imajını oluşturmak için bir kişinin veya şirketin 
potansiyel alıcılarla iletişim kurduğu özel bir promosyon türüdür.92

Bu tür bir terfi ile belirli bir şirket için bir performans yapılır. Çeşitli bilgiler, yorumlar, 
veriler ve aynı zamanda tanıtım araçları ile şirket hakkındaki kamuoyu etkilenir.

Bu promosyon türünü kullanırken aşağıdakiler gereklidir:93

• Halkı oluşturan grupları belirleyin;
• Şirket için kamuoyu değerlendirmelerini analiz etmek;
• Şirket için en olumlu izlenimi yaratacak şekilde şirketi temsil etme yollarını seçmek ve 

belirlemek;
• Şirketin işleyişini ve iş politikasını sunmak.

Bir yönetsel tanıtım faaliyeti olarak halkla ilişkiler, tanıtımlarını dış ve iç medya aracılığıyla 
gerçekleştirebilir.

92 Richard L. Sandhusen, Marketing, Fourth Edition,2008, Barron`s Educational Series,Inc., p. 98
93 Michael J. Baker and Susan J. Hart, The Marketing Book, Sixth Edition, 2008, Elsevier Ltd., p. 45

http://www.shutterstock.com
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Dış kamuoyuna yönelik medya, kitle iletişim araçları (televizyon, radyo, gazete, dergi, 
broşür), sözlü sunumlar (hissedar toplantıları, tüketicilerle temaslar, tedarikçilerle temaslar, şirket ve 
kurum ziyaretleri, TV ve radyo performansları) ve görsel-işitsel araçlar (filmler, slaytlar, kasetler).

İç kamuoyuna yönelik medya, şirket içi basını, şirket içindeki sözlü performansları ve 
şirkette kullanılan görsel-işitsel araçları ifade eder.

Halkla ilişkiler, yönetimsel işlevler alanında gerçekleştirilen özel bir tanıtım türüdür. Bu 
tür bir faaliyetin yöneticilere, tabiri caizse, şirketlerini ve ürünlerini gizli bir şekilde tanıtmalarına 
nasıl katkıda bulunduğu ve halkla ilişkiler açısından, tanıtım için minimum maliyetleri karşılayan 
bir tanıtım türüdür.

2.4 Kişisel satışlar

Kişisel satış, ürünü satın almak ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kişisel temas 
yoluyla müşterilerle iletişim kurduğu bir promosyon türüdür. Bu promosyon türü, satıcı ve alıcı 
arasında doğrudan, kişisel bir iletişimdir. Bu kişisel temas nedeniyle, satışlar genellikle satıcı ve 
alıcı arasındaki ilişkiye bağlıdır.

Bu nedenle başarı çoğu zaman alıcının önemli olduğu birçok ana bağlıdır. Satıcının yapacağı 
işlemlerin sorumluluğu büyüktür. Bu bağlamda, satıcı her zaman yeni müşteriler aramalı, yeni 
satış düzenlemeleri bulmalı, yeni bilgiler yerleştirmeli ve müşterilerin ihtiyaçlarını önemsediğini 
göstererek onlarla kalıcı ilişkiler kurmalı ve inşa etmelidir.

Kişisel satış, müşterilerin önüne çıkmak için farklı teknikler kullanabilir, ancak en 
karakteristikleri şunlardır:94

• Uyaran tepkisi, alıcının isteklerini iyi bilerek ürünü satın alma kararını etkileyecek yolu 
seçtiği bir tekniktir;

• Kişisel satış tekniği olarak satış formülü, alıcılar için tanıdık bulgulardan başlar ve onlar 
aracılığıyla yapılan tartışmada ürünü satın almaya ikna etmek için etkilenir;

• İhtiyacın karşılanması, alıcının ihtiyaçlarını karşılamaya bırakıldığı ve ihtiyaçlarını 
karşılayacak uygun bir teklifle cevaplandığı kişisel bir satış tekniğidir. 
Bu kişisel satış tekniklerinin her birinin farklı durumlarda farklı etkileri olabilir, bu nedenle 

iyi planlamanız ve müşteri görünümlerini öngörmeniz gerekir. Bu, kişisel satışta müşteri ve 
ihtiyaçlarının analizlerinin yapılması, farklı müşteriler için yaklaşımın belirlenmesi, sunumun 
kendisinin belirlenmesi ve düzenlenmesi, müşteri geri bildirimlerine olumlu yanıt verilmesi ve 
daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtir.

2.5 Satış noktası - satış noktası

Bir ürünün satılabilmesi için tüketicilerin onu satın alacağı yerde olması gerekir. Kötü 
konum, birçok girişimcinin mahvolmasına neden oldu.

Günümüzde mekânın belirli bir mekân olarak düşünülmesi gerekmiyor. Giderek daha fazla 
ürün çevrimiçi olarak tanıtılmakta ve çevrimiçi olarak satılmaktadır. Sipariş katalogları, giyimden 
mutfak aletlerine kadar çeşitli ürünleri satmanın son derece etkili yollarıdır.

94 Scott M. Cutlip, Allen H.Center, Glen M. Broom, Effective Public Relations, 9th edition, P.Hall, 2005, p. 69
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Resim 56. Müşteri pazarlama promosyonları

kaynak: www.shutterstock.com

3. İNTERNET PAZARLAMASI

 
Web pazarlaması, çevrimiçi pazarlama veya e-pazarlama olarak da bilinen İnternet 

pazarlaması, ürün ve hizmetlerin çevrimiçi olarak pazarlanmasıdır. İnternet, pazarlamaya birçok 
benzersiz fayda sağlamıştır; bunlardan biri, küresel bir izleyici kitlesine dağıtım ve medyanın 
daha düşük maliyetidir. İnternet pazarlamacılığının hem izleyiciden anında yanıt verme hem de 
tepkilerini kışkırtma açısından interaktif doğası, böyle bir mecranın benzersiz niteliğidir. İnternet 
pazarlamasının bazen daha geniş bir yelpazeye sahip olduğu düşünülür çünkü yalnızca internet, 
e-posta ve kablosuz medya gibi dijital medya için geçerli değildir. İnternet pazarlaması ayrıca 
kullanıcıların dijital verilerinin yönetimini ve elektronik kullanıcı ilişkileri yönetim sistemini de 
içerir.

İnternet pazarlamacılığı, tasarım, geliştirme, reklam ve satış dahil olmak üzere İnternet’in 
yaratıcı ve teknik yönlerini birbirine bağlar.

İşletmenizin çevrimiçi reklamını yapmanın birkaç yolu vardır, örneğin:95

• Reklamcılık - Çevrimiçi reklamcılık birçok biçimde olabilir. En yaygın reklamlar, adından 
da anlaşılacağı gibi, yalnızca tıklama gerçekleştiğinde ödenen PPC (PPC - pay per click 

95 William D. Wells,Sandra moriarty, John Burnett, Advertising: Principles and Practice, 7th edition, 2005, p. 97
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- tıklama başına ödeme) olarak adlandırılan reklamlardır. Bu tür reklamlara örnek olarak 
Google Adwords ve Facebook reklamları verilebilir. Başka bir tanıtım yolu, en çok ziyaret 
edilen sayfalarda görüntülenen ve banner’ın belirli bir konumu için aylık bir tutarın ödendiği 
sözde banner’ları yerleştirmektir.

• Çevrimiçi Hizmetler - Çevrimiçi hizmetler, sınıflandırılmış reklamlar, reklam panoları ve 
çevrimiçi alışveriş merkezleri sunar. Çevrimiçi hizmetler sözde İşletmenizle ilgilenebilecek 
kişileri bulabileceğiniz özel ilgi forumları.

• Forumlar - forumlar, insanların belirli bir konu hakkında birbirlerine mesaj bıraktığı 
gruplardır. Bu mesajlar, doğrudan işletmenizin reklamını yapamamanıza rağmen, diğer 
katılımcılarla tanışabileceğiniz ve gayri resmi pazar araştırması yapabileceğiniz bir sohbet 
oluşturur.

• E-posta Pazarlama - Bir liste oluşturmanın bir yolu, insanların kaydolmasını ve işletme 
bilgilerini istemesini sağlamaktır. Genellikle önceden hazırlanmış, belirli bir süre için 
ayarlanmış mesajlar gönderilir ve potansiyel alıcıya gönderilir. Örneğin, kayıt olduktan 
sonra bir mesaj alıyor, bir hafta sonra ikinci mesajı alıyor, bir ay sonra üçüncü mesajı 
alıyor… Bu önceden hazırlanmış mesajlara ek olarak, her an gönderilebilen promosyon 
mesajları kullanılıyor ve bu mesajlara atıfta bulunuluyor. özel bir promosyona, etkinliğe, 
indirim kuponuna vb. E-posta hızlı ve kullanımı kolaydır, ancak potansiyel kullanıcıları 
onunla e-posta bombardıman etme olasılığı da vardır. Çoğu insan dağınık postalardan 
hoşlanmaz. Bu tür reklamları kullanırsanız, müşterilerin postayı almaktan yararlanabilmesi 
için bilgilendirici ve eğlenceli olmalıdır. Elbette işletmeniz için e-posta almak isteyen 
kullanıcıların bir listesini de yapabilirsiniz.

• Web Sitesi - Bu, işletme, ürünler, marka, iletişim fırsatları ve siparişler hakkında ilgili 
bilgilerin bulunabileceği küçük bir işletmenin temelidir. Geçmişte bu promosyon yöntemi 
çok pahalı olmasına rağmen, bugün en ucuzlarından biridir. Her durumda, birçok kişi 
çevrimiçi bilgi arar, potansiyel alıcının işletmenizi bulamaması iyi olmaz.

• Blog - İşle ilgili eğitici, bilgilendirici veya tanıtım amaçlı içeriğin yayınlandığı bir tür 
çevrimiçi günlük. Bir web sitesinin tamamlayıcısı olarak bir blog, çevrimiçi bir işletmenin 
temeline dinamizm verir.96 Blog, bir web sitesinden daha sık güncellenen bir site olduğundan, 
potansiyel alıcılar olarak blogda daha fazla ziyaretçinin üretilmesi beklenir. Bu nedenle bir 
girişimci için en güçlü tanıtım araçlarından biridir.

• Sosyal medya - Facebook, Twitter, Googleplus, Youtube, Stumbleupon, Delicious ve 
diğerleri, bir girişimcinin elindeki güçlü araçlardır. Facebook, Twitter, Google ve küçük 
işletmelerdeki eğitici, bilgilendirici ve tanıtım içeriğinin yardımıyla, sağlam bir potansiyel 
müşteri tabanı oluşturabilir. Öte yandan, YouTube’un yardımıyla, televizyonlar için zaten 
pahalı olan video reklamlar, sadece kendi mesajlarını gönderebilen küçük işletmeler için de 
mevcuttur.

96 Richard L. Sandhusen, Marketing, Fourth Edition,2008, Barron`s Educational Series, Inc., 125



İŞ GELİŞTİRME VE TANITIM

118

BÖLÜM 5  
 

 
 

118 

 

 57.   

 

: www.marketing.wikipedia. pictures 

4. НАЧИНИ ЗА ПРОМОЦИЈА НА БИЗНИСИТЕ  

           
       ,    ,   
  . 

 58.      

: www.marketing.strategy.com 

  
 

 
 

118 

 

 57.   

 

: www.marketing.wikipedia. pictures 

4. НАЧИНИ ЗА ПРОМОЦИЈА НА БИЗНИСИТЕ  

           
       ,    ,   
  . 

 58.      

: www.marketing.strategy.com 

Resim 57. İnternet pazarlaması

kaynak: www.marketing.wikipedia. pictures

4. İŞLETMELERİ TANITMA YOLLARI

Pazarlama stratejisinin sadece paraya değil, daha çok girişimcinin arzusuna, becerisine ve 
yaratıcılığına bağlı olan işinizin kalbi olduğu söylenebilir.

Resim 58. Pazarlama promosyon stratejileri
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kaynak: www.marketing.strategy.com

İşletmenizi tanıtmanın birkaç yolu vardır.

 4.1 E-posta

E-posta pazarlamanın avantajı, ürün veya hizmetin kullanıcısı ile doğrudan iletişim 
(doğrudan pazarlama) olmasıdır. E-posta adres listeleri oluşturmanın bir başka avantajı da, bunların 
tümünün bilgi almakla ilgilenen kayıtlı kullanıcılar olmasıdır.97 Ayrıca, çalışanlar, müşteriler, iş 
ortakları ve medya ile iyi ilişkiler sürdürmek için e-posta listeleri kullanılır.

4.2 Bültenler

Şirketteki değişim dinamiklerine bağlı olarak, elektronik adresli veritabanlarının 
(müşterilerinizden, ortaklarınızdan) kullanılması tavsiye edilir. Ürün veya hizmetlerinizin mevcut 
ve potansiyel tüm müşterilerine ve iş ortaklarınıza promosyon veya haber bültenleri göndermek 
güçlü bir pazarlama aracıdır. Bülten ile kullanıcıyı şirketle ilgili haberler hakkında bilgilendirebilir 
veya sadece bir tatil veya doğum günü vesilesiyle bir tebrik kartı gönderebilirsiniz.

4.3 Blog

Blog, çevrimiçi olarak kronolojik sırayla yazılan kişisel bir günlüğü ifade eden bir terimdir. 
Blogun devamı terimi, blogosferdir - blog oluşturma, blog yazarı - genellikle blog yazarlığı ve 
başkaları hakkında yorum yapan internet kullanıcılarının topluluğudur.98 Blogların kamuoyu 
üzerinde etkisi olduğu konusunda giderek daha fazla konuşuluyor. Şirketlerin bazı sayfalara 
katılması ve ürünleri ve hizmetleri hakkında faydalı bilgiler sağlaması gerekiyor.

4.4 Forum

Sosyal etkileşimde (İnternet üzerinden belirli konularda halka açık tartışmalar) ve anlık 
mesajlaşma veya sohbette (gerçek zamanlı mesajlaşma) önemli yer. 

4.5 Arama Motoru 

Web Sitesi Arama Motoru Optimizasyonu (SEO - Search Engine Optimization), ürünleri 
ve hizmetleri en iyi tanımlayan seçilmiş anahtar kelimeler için web sayfalarının arama motorunda 
arama sonuçlarını doğru şekilde konumlandırılmasını sağlayan teknik ve taktiklerin uygulanmasıdır.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO - Search Engine Optimization), bir web sitesine kıyasla 
genellikle iki düzeyde yapılır - arama motoru optimizasyonu yoluyla bir web sitesi ve ikinci web 
sitesi dışında gözlemlenen bir sayfa içi optimizasyon.

97 Scott M. Cutlip, Allen H.Center, Glen M. Broom, Effective Public Relations, 9th edition, P.Hall, 2005, p. 71
98 Kotler Ph., Armstrong G., Marketing- An Introduction , Prentice Hall, New Jersy, 2008, p. 154

http://www.marketing.strategy.com
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Uygulamada, tüm SEO süreci üç farklı faaliyet grubuna ayrılmıştır: 
• Web sitesinin teknik altyapısı gibi faaliyetlerin oluşturulmasına odaklanılan teknik düzeyde 

sayfa optimizasyonu (web sunucusunu konumlandırın ve ayarlayın, evet analiz edin ve 
aramalarda daha iyi görünürlük için temel koşulları sunan web sitesinin yapısını ve web 
sitesinin mevcut konumunu analiz etmek ve düzeltmek için HTML kodunu düzeltin.

• İçerik seviyesi optimizasyonu, odaklama faaliyetlerinin, kullanıcıların web sitesine geldiği 
en güncel anahtar kelimelerle ilgili içerik oluşturmaya odaklandığı.

• Diğer sayfalar aracılığıyla artan itibarlığı temel alarak, sayfanın arama motorlarındaki genel 
sıralamasını iyileştirmek için sayfayı diğer web sitelerine bağlamak.

Resim 59. İnternet pazarlaması

kaynak: www. internet.marketing .pictures

4.6 Bannerler

Banner veya reklam (reklam), bir ürün veya hizmetin reklamı olan ve bir web sitesi olan bir 
görsel için İngilizce bir kelimedir (afişler ve reklamlar ifadeler olarak sıklıkla kullanılan ve aynı 
anlama gelen kelimelerdir ve “Banner” reklam için denmesi doğrudur. “). Afişler, eşlik eden metin 
veya resimlerle birlikte hareketsiz veya hareketli (tek bir resimde bir veya daha fazla resim) olabilir. 
Firmaların reklamları banner - dost web siteleri ile banner değişimi ve bu hizmeti ücretsiz olarak 
sunan portallara banner yerleştirme yoluyla yapılabilir.

 4.7 Ortaklık promosyonu

Ortaklık programı, bir web mağazası olan bir tüccar ve web siteleri, portallar ve blog 
sahipleri için daha fazla para kazanmanın bir yoludur.

Bir web mağazasına sahip pazarlamacılar, bağlı kuruluş destekçilerine ürün satışlarının 
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yüzde kaçını vereceklerini belirler. Bir bağlı kuruluş ağıyla, bağlı kuruluş geliştiricisi para kazanır 
ve perakendeci ürünlerinin satışını artırır.

Resim 60. Pazarlama Devrimi

www. pazarlama.vikipedia. pictures.com

5. TANITIM PLANLAMASI

Promosyon planlaması, tutum ve davranışlarını etkilemek için satıcı ile potansiyel alıcı 
arasındaki bir iletişim sürecini içerir. Promosyonun pazarlama karmasında bir araç olarak 
kullanılmasının amaçları çoktur. Planlamayı teşvik etmek, şirket ve ürünleri ve hizmetleri için bir 
imaj oluşturmaya yardımcı olur.

Bireysel ürün ve hizmetlerin özelliklerini belirtir ve pazarı yeni ürün ve hizmetlere 
tanıtır. Ürün yaşam döngüsünün azalan aşamasında mevcut ürün ve hizmetlerin popülaritesinin 
korunmasına yardımcı olur. Tanıtım planlaması da dağıtım kanalındaki faaliyetlerin teşvik 
edilmesinde çok önemli bir role sahiptir.99

Resim l 61. Pazarlama yoluyla iş geliştirme

kaynak: www.promotion.busines.pictures

99 Kotler Ph., Armstrong G., Marketing- An Introduction , Prentice Hall, New Jersy, 2000, p. 79

http://www.promotion.busines.pictures
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Firmada ürün ve hizmet satın alma konusunda bilgilendirir ve ikna ederek onları rekabette 
daha avantajlı konuma getirir. Ayrıca, alıcıya satış işlemlerinin ve satış sonrası hizmetlerin 
sonuçlandırılmasına katkıda bulunur.

Resim 62. Promosyon

kaynak: Richard L. Sandhusen, Marketing, Fourth Edition,2008, Barron`s Educational Series,Inc., p.131

 Promosyonun planlanmasında şirketin yatırım düzeyini çok sayıda faktör etkiler. Dağıtım 
kanallarının daha fazla desteğe ihtiyacı varsa, bu, aracıların görevlerini yerine getirmelerini 
kolaylaştırmak için promosyona yapılan yatırım seviyesini etkiler. Dikey pazarlama sistemleri ile 
bunu başarmak daha kolaydır. Daha fazla sayıda ve erişimi zorsa, yatırımlar daha büyük olabilir 
ve bunun tersi de mümkündür. Farklılaştırılmış ürünler ve homojen olmayan tüketici ihtiyaçları 
söz konusu olduğunda, promosyona yapılan yatırım seviyesi, çok standartlaştırılmış ürünler ve çok 
homojen tüketici ihtiyaçları söz konusu olduğunda olduğundan daha yüksektir. Yatırım seviyesi, 
alıcının bu ürün ve hizmetleri satın almanın faydalarına aşinalık derecesine göre belirlenir. Yeterince 
tanınmaz ve takdir edilmezlerse rolleri artırılmalı, tanınmaları ve tanınmaları durumunda ise tam 
tersi olmalıdır. Devir hızı yüksek olduğunda artar, küçük olduğunda promosyon maliyetleri düşer.

Pazarlama programında tutundurma planlamasının rolü statik değil dinamiktir. Bu nedenle, 
bir bütün olarak şirketler veya ürün grupları ve bireysel markalar için promosyon ve pazarlama 
karması kombinasyonunun sonsuza kadar tanımlanmış bir rolü yoktur. Pazarlama karmasının bir 
aracı olarak tanıtım rolünü etkin bir şekilde yerine getirirse diğer araçlar (ürün, fiyat, dağıtım) 
kadar etkilidir. Ürün özellikleri itibariyle piyasa kriterlerinin altındaysa, fiyatı çok yüksekse ve 
satış kanalları etkin değilse promosyon rolünü gerektiği gibi oynayamaz100. Ürün müşteriler için 
çekiciyse, fiyatı uygunsa ve dağıtım kanalları satışlarda agresif ise, eylemdeki koordinasyon 
eksikliği planın uygulanmasının verimliliğini tehlikeye atabilir. Agresif ise, eylemdeki koordinasyon 
eksikliği planın uygulanmasının verimliliğini tehlikeye atabilir. Yani promosyon, pazarlama 
karmasının diğer araçlarının verimliliğindeki zayıflıkları, aynı zamanda tüm pazarlama faaliyetini 

100 Kotler Ph., Armstrong G., Marketing- An Introduction , Prentice Hall, New Jersy, 2000, p. 97
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planlama yaklaşımındaki entegrasyon ve şirketin günlük çalışmasında planların uygulanmasında  ki 
koordinasyonu telafi edemez.

6. TANITIMIN ETKİLERİ

Promosyonun öncesi ve sonrası etkilerine ilişkin göstergeler şunlardır: satılan ürün sayısı, 
teklif talebi sayısı, gelir miktarı, katalog talepleri, tüketici ziyaretleri ve çağrıları vb.

Promosyonun olumlu etkileri, büyük ölçüde nasıl elde edildiğine bağlıdır. Bu nedenle 
promosyon performansının seçimine dikkat edilmelidir.101 Promosyonun tüketicilerle olan 
iletişimini onların dikkatini çekecek, ilgilerinin doğacağı, tüketicide istek uyandıracak bir süreçle 
gerçekleştirmesi ve sonrasında satın alma ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılama eylemini takip 
etmesi önemlidir. Başarılı tanıtım için bu model “AIDA” olarak bilinir.

Aslında, bunlar müşterilerle iletişim kurmanın dört aşamasıdır. Başarılı bir tanıtım için bu 
dört aşamanın adlarının ilk harflerinden bu modelin adı oluşturulmuştur. Bunlar: Dikkat - dikkat, 
alıcının promosyonu takip etmesine dikkat etmesi, takip etmesini istemesi anlamında; İlgi - 
müşterilerden soru sorma, telefon görüşmeleri, katalog talepleri, ek açıklamalar vb. gibi ilgi. Arzu 
- tüketicinin ürün için bir ihtiyaç yaratmasına neden olan arzu; Eylem - alıcının ürünü satın almak 
için harekete geçtiği eylem.

Resim 63. İş geliştirme

101 Richard L. Sandhusen, Marketing, Fourth Edition,2008, Barron`s Educational Series,Inc., p. 129
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SORULAR

1. Promosyon karması nasıl tanımlanır?
2. Ne tür promosyonlar biliyorsunuz?
3. Kişisel satışın ne olduğunu ve nasıl çalıştığını açıklayın.
4. Halkla ilişkilerin özü nedir?
5. Promosyon nasıl planlanır?
6. Promosyonun etkileri nelerdir?
7. İnternet pazarlamacılığı kavramı nedir?
8. İnternet promosyonun bölümleri nelerdir?
9. Bloglama ve e-posta pazarlamanın ne olduğunu ve nasıl çalıştıklarını açıklayın.
10. İnternette nasıl promosyon yapılır?

ALIŞTIRMALAR

Doğru cevabı yuvarlak içine al.

1. Promosyon karmasının temel unsurları nelerdir?
- Ekonomik propaganda
- Halkla ilişkiler
- Müşteri ilişkileri
- Kişisel satış
- Afişler (Bannerler)
- Satış promosyonu
- Doğrudan pazarlama
- Pazarlamacılar

2. Ekonomik propaganda, tüketiciyi belirli bir ürün veya hizmeti satın almaya 
doğrudan teşvik etmeyi amaçlar.

EVET      HAYIR

3. Ekonomik propaganda, kamuoyunu bilgilendirmek ve tüketicilere sunmak 
için profesyonel medyayı kullanır. Kamusal medyanın ekonomik propaganda 
için önemi büyüktür ve önemleri genellikle şu sıraya göre sıralanır: televizyon, 
basın, radyo, sinema vb.

EVET      HAYIR

4. Bir satış noktası tanımlayın! 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Promosyon planlama süreci nedir?
1. __________________________ 2. __________________________
3. __________________________ 4. __________________________
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6. E-posta hızlı ve kullanımı kolaydır, ancak bununla birlikte potansiyel 
kullanıcıları bombalama olasılığı da vardır.

EVET      HAYIR

7. Blog - işle ilgili eğitici, bilgilendirici veya tanıtım amaçlı içeriğin yayınlandığı 
bir tür çevrimiçi günlüktür. Bir web sitesinin tamamlayıcısı olarak bir blog, 
çevrimiçi bir işletmenin temeline dinamizm verir.

EVET      HAYIR

8. Afişler nasıl görünebilir?
1. __________________________
2. __________________________

9. Promosyonun etkileri nelerdir?
1. __________________________ 2. __________________________
3. __________________________ 4. __________________________
5. __________________________ 6. __________________________
7. __________________________ 8. __________________________

10. Blog, çevrimiçi olarak kronolojik sırayla yazılmış kişisel bir günlüğe atıfta 
bulunan bir terimdir.

EVET      HAYIR
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Makedon şirketlerinden örneklerle ürün  
araştırma alanlarından ÖRNEKLER

ALKALOİD

Farmasötik ve diğer ürünlerinin en yüksek kalitesi ile gerçekten uygun fiyatı arasındaki en 
uygun çizgiyi bulmak, ürünlerini oluştururken yenilikçiliğini ve bilimden yararlanmasını artırmak 
için birkaç yıl önce kendi Geliştirme ve kalite kontrol Enstitülerini kuran şirket için büyük bir 
meydan okumaydı.

  “Bu modern ve son derece entegre geliştirme-araştırma birimi, diğer birçok sektörle 
yakın işbirliği içinde, çalışmalarımızda yüksek sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Enstitü en 
modern teknolojik ve analitik ekipmanla donatılmıştır ve içinde bir ilacın geliştirme döngüsünün 
ilk aşamalarında yoğun olarak kullanılan en modern ekipmanla ön formülasyon incelemeleri için 
bölüm oluşturulmuştur “Alkaloid”, yıllık toplam gelirlerin yaklaşık %3’ünü geliştirme ve araştırma 
faaliyetlerine ayırır. Ayrıca, “Alkaloid”, çok daha verimli dahili çalışma sağlayan en modern yazılım 
sistemlerini (ALKASAP Alkaloid - System Aplications and Programs) ve DMS’yi (Document 
management system - Belge yönetim sistemi) kullanır, bu sayede tüm sektörlerin çalışmalarını 
elektronik olarak merkezi olarak takip eder. Şirketteki malzemeler. , üretim sürecinden, bitmiş 
ürünlerin çıkışına kadar, tüm satın alma, satış, planlama, maliyet kontrolü ve diğer tüm ekonomik 
parametrelerin elektronik olarak izlenmesini sağlar.

Yansıma soruları:
1. Bir promosyon biçimi olarak “Alkaloid” hangi unsurla satışları en çok artırabilir?
2. Alkaloid için hangi pazarlama karmasını önerirsiniz?

 MİKROSAM

Prilep’ten “Mikrosam”, kompozit malzemelerin işlenmesi için gelişmiş robotik makinelerin 
üreticisi olan kendi geliştirme enstitüsünü kuran başka bir şirkettir. Şirketin kurucusu ve genel 
müdürü Blagoja Samakoski’dir. Yirmi yıldır, bu şirket gelişimini yalnızca yeniliklere dayandırdı, 
daha doğrusu teknolojik kuluçka kavramı aracılığıyla, Kompozit Malzemeler ve Robotik Geliştirme 
Enstitüsü’nde bilimsel-geliştirme bileşenini seçti.

“Benim kalkınma anlayışım, avantajımızın düşük işgücü maliyeti olması gerektiğini 
savunmuyor çünkü her zaman daha ucuz işgücüne sahip bir ülke olacak.” Dolayısıyla kalıcı bir 
rekabet avantajımız yok. Samakoski, “Gezegendeki en pahalı şeyin, yani insan aklının kullanıldığı, 
katma değeri yüksek ürünler geliştirmeye başlamamız gerekiyor” dedi.

Makedon bölgesinin ve insanının özelliklerini dikkate alarak teknolojik kuluçka makineleri 
yoluyla gelişmenin bir etki yaratabileceğine inanıyor.

“Fikrimiz, “Mikrosam” da gerçekleşen teknolojik kuluçkayı enstitümüz aracılığıyla 
sürdürmek ve bu sayede yarın “Mikrosam”a değil, başka varlıklara ait olmak zorunda olmayan 
başka teknolojiler üretmektir.”
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Yansıma soruları:
1. “Mikrosam” da uygulanabilecek en iyi promosyon şekli nedir?
2. Bir ekip oluşturun ve Mikrosam’a benzer bir sanal şirket oluşturun.

Resim 64. Pazarlama haberleri

Kaynak: www. wikipedia. Marketing.pictures

PİRLEPE BİRA FABRİKASI

Son on yılda şirket, teknolojik ekipman, lojistik ve pazarlamanın modernizasyonuna 20 
milyon Euro’dan fazla yatırım yaptı.

“Çalışmalarımızda proaktif olmamız ve kaliteyi iyileştirmeye ve kriz zamanlarına 
odaklanmamız, bira filtrasyonu için yeni teknolojiye yapılan iki milyon avroluk en son yatırımı 
kanıtlıyor. Genel müdür Sasko Samardzioski, “Bütün bu yatırımlar bira kalitesinde ve satışlarında 
sürekli bir artış anlamına geliyor” dedi.

Pirlepe bira fabrilası bu yaz güvenli filtreleme için yeni ekipmanlara yatırım yaptı ve bu 
da bira fabrikasını Avrupa’da çevreyi koruyan bu tür ekipmana sahip üç fabrikadan biri haline 
getirdi - filtrelemeden sonra atık yok. Ekipman, Almanya’dan “GEA Westfalia” ve “Pal” dünya 
üreticilerinden tedarik edilmektedir.

Yansıma soruları:
1. Pirlepe bira fabrilası’dan bir içeceğin en çekici ambalajı nedir?
2. Bira Fabrikası, satış büyümesini sağlamak için hangi pazarlama karması konseptiyle hareket 

edecek?

TİKVEŞ

Yatırım süreci, 2003 yılında şaraphanenin mülkiyetinin değişmesiyle başlar ve bugüne kadar 
yeni üretim teknolojisine yaklaşık 24 milyon Euro’luk yatırım yapılmıştır. Bu, üzüm alımı, şarap 
fermantasyonu, şarap olgunlaşması ve depolaması için tamamen yeni ekipmanların tanıtılmasını, 
şişelerde paketleme için yeni ekipmanların yanı sıra bitmiş ürünlerin depolanması için bir depo 
da dahil olmak üzere yeni ekipmanın kurulumu için gerekli inşaat işlerini içerir. Yatırımların 
hedeflendiği bir sonraki alan ise ürün ambalajlarıdır. Tikves, belirli yüksek kaliteli şarap türlerini 
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kapatmak için cam mantar kullanan dünyadaki birkaç şirketten biridir. Dağıtım ağının iyileştirilmesi, 
yurt dışı fuarlarda performanslar, tanıtım etkinlikleri ve tadımların düzenlenmesi, müşteri eğitimi ve 
şarap kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler, şarabın tanıtımı gibi şarabın pazarlanması ve 
tanıtımına yönelik faaliyetlere yapılan yatırımlar kaçınılmaz bir kısımdır. şaraphane ziyaretleri ve 
şarap turizminin geliştirilmesi yoluyla. Yeni üretim teknolojisine yapılan yatırımlarla su ve akaryakıt 
tüketiminin %50 oranında azaldığını ve daha verimli soğutma sisteminin devreye girmesiyle birim 
ürün başına elektrik tüketiminin azaldığını belirtmekte fayda var.

Yansıma soruları:
1. Bir ekip oluşturun ve sanal bir şaraphane kurun.
2. Makedon şaraplarının daha fazla reklamını yapmanın yolları nelerdir?

Resim 65. Pazarlamada yeni kurallar

kaynak: www.marketing.pictures.com

Resim 66. İş yönetimi yazılımı

http://www.marketing.pictures.com
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kaynak: www.business.pictures

http://www.business.pictures
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