GÝRÝÞÝMCÝ
OLABÝLÝR MÝYÝM

Bu yayýn
LEDU
GÝRÝÞÝMCÝLÝK
Yayýn Dizisi
kapsamýnda
üretilmiþtir.

Bu dizi, kiþiye
iþ yönetimi konusunda
kendi yeteneklerini deðerlendirmede
yardýmcý olmak ve cesaretlendirmek
için tasarlanmýþtýr.
Bu yayýn ayrýca iþ fikrinin geçerliliðinin
sýnanmasýna da yardýmcý olmaktadýr.

Giriþimci Her yýl ülkemizde yüzlerce kiþi kendi iþini
Olabilir Miyim? kurmayý denemeye karar verir. Bir çoðu baþarýlý
olur. Siz de kendiniz için bir iþ kurabilir misiniz
acaba? Eðer denemeye karar verirseniz, çok
zorlu bir yolculuða giriþiyor olacaksýnýz. Hiç
kimse iþ kurmanýn kolay bir iþ olduðunu iddia
edecek durumda deðildir ve bir çok giriþimin
baþarýsýz olduðu da doðrudur. Ancak baþarýnýn
ödülü muazzam olabilmektedir. Burada paradan
çok ayrý olarak, bir iþi kendinizin baþarmýþ
olduðunuzu bilmenin tatmini; kendi zamanýnýzýn
hakimi olmanýn özgürlüðü; büyük bir ihale ya
da sipariþ kazanmanýn keyfi ve tatmin olmuþ
müþterilerden gelen sürekli sipariþlerin pýrýltýsý
vardýr.
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Doðuþtan bir iþ adamý veya iþ kadýný mýsýnýz?

Baþarý Formülü Bu kitapçýk, kendi iþinizi
kurmayý denemeniz gerekip
gerekmediði konusunda karar
vermede size yardýmcý
olacaktýr. Baþarýlý bir iþ
kurmanýn genellikle bu
formüle dayalý olduðu
söylenir:
Baþarý = Fikir + Bilgi * +
Çevre
* Know how
Diðer bir deyiþle, doðru iþ fikri
ile birlikte o fikri hayata
geçirecek bilgi ve uzmanlýða
ihtiyacýnýz vardýr. Ayrýca
güçlü bir iliþkiler aðýna da
ihtiyacýnýz vardýr. Elbette,
bütün bunlarýn üstüne, ne
yapýp edip iþleri olduracak
cinsten bir kiþi olmanýz da
gereklidir.
Mesleðiniz Ne
Olursa Olsun... B u k i t a p ç ý k t a v e r i l e n
örneklerde de göreceðiniz gibi,
her tür insan iþ kurabilmektedir
 genç insanlar, kadýnlar,
emekliliði yaklaþmýþ insanlar,
özürlüler, iþsizler, ve saire.
Ama asla tipik baþarýlý iþ
adamý ya da iþ kadýný diye bir
þey yoktur  her tür insan
baþarýlý olabilir. Bunu söylemiþ
olmakla birlikte, belirtmek
gerekir ki baþarýlý iþ
sahiplerinde genellikle
bulunan bazý özellikler vardýr.
Bu kitapçýk, kendi iþini kurma
konusunda potansiyelinizi
yoklamanýza yardýmcý
olacaktýr.

Kendi Yanýtlarýnýz
Baþlamadan önce  tek bir
tavsiye, dürüst olunuz! Bu
kitapçýktaki sorulara vereceðiniz
yanýtlarý sizden baþka hiç
kimsenin görmesi gerekmez.
Dolayýsý ile eðer sorularý dürüst
bir þekilde yanýtlamazsanýz
sadece kendinizi aldatmýþ
olacaksýnýz. Elbette, yanýtlarýnýzý
baþkasý ile paylaþmak iyi bir fikir
olabilir, ama bu tamamen size
kalmýþ bir karardýr. Eðer o yolu
takip etmeye karar verirseniz,
size doðruyu söyleyecek birini
seçiniz; size sadece duymak
istediðinizi söyleyecek birini
deðil.
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Niçin Kendi Ýþini Aþaðýdaki tabloyu önce 1. Sütuna sizin için geçerli nedenlerin her
Kurma Seçeneðini birinin karþýsýna bir iþaret koyarak doldurunuz. Sonra iþaretlediðiniz
Düþünüyorsunuz? nedenleri gözden geçirip sizin için en önemli olan 10 tanesini
seçiniz. Bu seçtiðiniz 10 nedeni 2. Sütunda önem sýrasýna göre, en
önemlisi 1 numara olmak üzere, 1den 10 a sýralayýnýz.

KENDÝ ÝÞÝNÞ KURMA SEÇENEÐÝNÝ
DÜÞÜNÜYORUM, ÇÜNKÜ
Kendi kendimin patronu olmak istiyorum
Kendi kararlarýmý kendim vermek istiyorum
Daha fazla para kazanmak istiyorum
Ýþim olsun istiyorum
Baþkalarýna bir deðerim olduðunu kanýtlamak istiyorum
Baþkalarýnýn kendi iþini kurduðunu görüyorum ve bunu
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benim de yapabileceðimi düþünüyorum
Kendi hayatým üzerinde daha fazla kontrolüm olsun
istiyorum
Ciddiye alýnmak istiyorum
Mevcut iþimden çok usandým
Ýþsizlikten usandým
Ýstediðim þeyi istediðim zaman yapma özgürlüðüm olsun
istiyorum
Gayretlerime karþýlýk adil bir ödül istiyorum
Ailem için bir þey yaratmak istiyorum
Ýþ fikrimi sýnamak istiyorum
Kendimi sýnamak ve yapabileceðimi görmek istiyorum
Becerilerimi kullanmak istiyorum
Becerilerimi sonuna kadar geliþtirmek istiyorum
Baðýmsýz olmak istiyorum
Bir þansa daha ihtiyacým var
Kendimden hoþnut olmak istiyorum

1

2

Bir önceki tabloda iþaretlemiþ olduðunuz alanlardan en önemli 5 tanesini
aþaðýdaki listeye yazýnýz ve her birinin karþýsýna bunun olumlu ve olumsuz
yönlerini yazýnýz. Örneðin, daha fazla para kazanmayý listeye aldý iseniz,
bunun olumlu yönü daha önce satýn alma gücünüzün yetmediði þeyleri
artýk satýn alabilmeniz; olumsuz yönü ise, para harcamanýn keyfini
çýkarmak için vakit bulamamanýz olabilir.
ALAN

OLUMLU

OLUMSUZ

1

2
5

3

4
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Kendinize þöyle iyice bir bakýnýz

Kendi Ýþinizi
Kurmakla Ýlgili
Endiþeleriniz
Var mý?

Aþaðýdakilerden hangisi, eðer varsa, endiþelenmenize neden
olabilirdi? Daha önce olduðu gibi, önce sizin için geçerli nedenleri
1. Sütunda iþaretleyiniz. Sonra da 2. Sütunda önem sýrasýna göre
1den 5e kadar sýralayýnýz.
ÝÞARETLÝ DURUMLARDA KENDÝ ÝÞÝMÝ
KURMA KONUSUNDA ENDÝÞELÝ OLURDUM

1

2

Çok uzun çalýþma saatlerine tabi olmam gerekecekse
Akþamlarý ve hafta sonlarý çalýþmam gerekecekse
Aileme zaman ayýrmada güçlük çekeceksem
Ýþ yönetimi becerilerim olmasý gerekecekse
Bana akýl verecek kimse olmayacaksa
Ýþ kurmak için evimi ipotek etmem gerekecekse
Bankalar ve muhasebecilerle iþim olacaksa
Sürekli olarak yabancýlarla yüz yüze olmam gerekecekse
Defter ve kayýt tutmam gerekecekse
Yukarýda belirlediðiniz endiþelerden en önemli üç tanesini aþaðýda soldaki
sütuna alýnýz. Saðdaki sütuna da bu endiþeleri bertaraf etmek veya
hafifletmek için ne yapabileceðinizi yazýnýz.
ENDÝÞE
1

2

3

AKSÝYON
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Kendi Ýþini Þimdiki hayat tarzýnýzda çok keyifli bulduðunuz þeyler var mý?
Kurma ve Bunlarý aþaðý yazýnýz ve her biri için de kendi iþini kurmanýn, hayat
Hayat Tarzý tarzýnýzýn bu yönünü nasýl etkileyeceðini yazýnýz. Örneðin, yýlda
birkaç kez hafta sonunda þehir dýþýna seyahat eden futbol seyirci
kulüplerinin üyesi olabilirsiniz. Evlere servis yapan bir restoran
açmanýz, bu hafta sonu seyahatlerinden vazgeçmek anlamýna
gelebilir.
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KEYÝF ALDIÐIM ÞEYLER

KENDÝ ÝÞÝMÝ KURMANIN
MUHTEMEL ETKÝSÝ

1 Hafta sonu balýða gitmek

Artýk serbest hafta sonum
olmayabilir

2

3

4
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Uygun Kiþisel Daha önce belirtildiði gibi, baþarýlý iþ adamý veya iþ kadýný profili
Niteliklere diye bir þey yoktur, ancak, baþarý þansýnýz olabilmesi için,
Sahip misiniz? aþaðýdaki niteliklerden kayda deðer bir bölümüne sahip olmanýz
gerekecektir.

1. Kendine güven  kendinden fazla da emin olmadan.
2. Gerçekçi olmak  olaylarý olduðu gibi görebilmek.
3. Zihinsel dayanýklýlýk  meseleleri uzun uzun düþünebilme
kapasitesi.
4. Fiziksel dayanýklýlýk  çok uzun sürelerle çalýþabilme.
5. Tekrar savaþma gücü  bir þansýzlýktan sonra kendini
toparlama yeteneði.
6. Hesaplý riskler almak konusunda istekli olmak.
7. Kendini-istihdamýn genel ve önemli bir özelliði olan güvence
eksikliði ile birlikte yaþayabilme yeteneði.
8. Sebat  tekrar ve tekrar denemeye hazýr olmak.
9. Sabýr  bir iþ kurmanýn zaman alabileceðinin farkýnda olmak.
10. Kararlýlýk  giriþilen iþe kendini adayabilmek.
11. Esneklik  gerekli her iþi yapmaya istekli olmak.
12. Motive olmak  sabahleyin kendi iradesi ile iþe baþlayýp
ayný þekilde devam edebilmek.
13. Organize olmak  neyin nerede olduðunu bilmek, gerekli
her þeyi kolayda bulundurabilmek.
14. Detaya dikkat edebilmek  farklýlýk yaratan genellikle küçük
þeylerdir.
15. Rahatlayýp gevþeyebilmek  bazen iþi unutabilmek.
16. Baþkalarýndan öðrenmeye hazýr olmak.
17. Yeni fikirlere açýk olmak.
18. Güvenilir olmak.
19. Yaratýcý þekilde düþünebilmek.
20. Ýyi bir espri duygusuna sahip olmak.

Bir sonraki sayfada kiþisel olarak kuvvetli ve zayýf yanlarýnýz
hakkýnda düþünmenize yardým edecek bir kontrol listesi
verilmiþtir.
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Bir önceki sayfadaki liste baznda aa¤daki tabloyu doldurunuz:
GÜÇLÜ YANLARIM :

ZAYIF YANLARIM :

ZAYIF YANLARIMI TELAF ÇN YAPACA¦IM EYLER...
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GÜÇLÜ YANLARIMDAN STFADE ÇN YAPACA¦IM EYLER...

Ýþ için Sunmayý düþündüðünüz mal ve
Gerekli Kilit hizmetleri üretmek için gerekli
Beceriler becerilerden oldukça ayrý olarak,
kendi iþinizi yönetmek için ihtiyaç
duyacaðýnýz bazý temel beceriler
vardýr. Bu alanlarýn bir veya daha
fazlasýnda noksanýnýz olmasý
halinde, bazý durumlarda bir
yerlerden yardým alabilirsiniz.
Ancak her beceri için en azýndan bir
temel kavrayýþa sahip olmanýz
gerekir.
Bu temel beceriler þunlardýr:




Pazarlama ve satýþ.
Yönetim.
Ýletiþim.

Pazarlama
ve Satýþ Pazarlama, genellikle, insanlarýn
ne istediðini veya neye ihtiyaç
duyduðunu anlamak ve bunlarý
insanlarýn ödemeye hazýr olduklarý
ve iþiniz için de kar saðlayacak bir
fiyat karþýlýðý sunmak olarak
tanýmlanýr.

Satýþ sürecinde þu unsurlar vardýr:







Müþteri bulmak
Mal veya hizmetinizi müþteriye
sunmak
Bir satýþ iþlemi sonuçlandýrmak
Mal veya hizmeti teslim veya ifa
etmek
Mal veya hizmetin bedelini tahsil
etmek
Satýþ-sonrasý hizmetleri saðlamak

Bu kilit görevleri ifa için gerekli
beceriler aþaðýda verilmiþtir:
Araþtýrma Becerileri


Gerekli bilgiyi toparlayýp
deðerlendirmek

Hesap Yapma Becerileri


Maliyetleri, oranlarý
hesaplayabilmek ve kar tahmini
yapabilmek

Planlama Becerileri
Pazarlamada þu unsurlar vardýr:
 Doðru mal veya hizmeti
tasarlamak
 Mal veya hizmet için bir fiyat
tespit etmek
 Nasýl ve nerede satýlacaðýna
karar vermek
 Mal veya hizmeti müþteri ve
potansiyel müþterilere tanýtmak.
Mal veya hizmeti satabilmeniz için
bu iþlerin hepsinin yapýlmasý
gerekmektedir. Satýþlar iþletmenin
canýdýr  satýþ yoksa, iþletme de
yoktur.



Amaçlarý belirlemek, bir görevi
ifanýn en iyi yolunu tasarlamak
ve o iþi oldurmak için gerekli
eylemleri baþlatmak

Sunuþ becerileri


Ýnsanlarla konuþabilmek ve
fikirlerinizi onlara net bir þekilde
sunabilmek.

Müzakere / Pazarlýk Becerileri
Almayý ve vermeyi bilmek, karþýlýklý
tavize girebilmek, hem sizin hem de
müþterinizin kazandým diyebileceði
durumlar yaratabilmek.
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Ýnsanlarý motive edebilir misiniz?

Yönetim Yönetim, iþleri oldurmak ve
oluþumlarý kontrol etmektir. Ýþ
hayatýnda yönetim þu faaliyetleri
kapsar:







Belli bir iþi yapmak için gerekli
kaynaklarý tespit etmek, örneðin,
mekan, ekipman, insan faktörü,
para ve malzeme
Bu kaynaklarý toparlamak ve
bunlarý etkin bir þekilde
kullanmak
Bunlarýn nasýl kullanýldýðýný
izlemek
Bunlarýn daha verimli bir þekilde
kullanýlma imkanlarýný
araþtýrmak, örneðin, israfý
azaltmak veya üretimi arttýrmak
gibi

Bu temel görevleri ifa için gerekli
beceriler yandaki sütunda verilmiþtir.

Ýnsan Ýliþkileri


Ýnsanlarý motive edebilmek ve
onlara önderlik edebilmek, onlara
istediðini, istediði zaman ve
istediði þekilde yaptýrabilmek,

Organizasyon Becerileri


Derli-toplu ve metodik olmak,
zamaný en iyi þekilde kullanmak,
iþleri planlý bir þekilde, aksamaya
meydan vermeden, gerekli her
þeyi bir araya getirecek þekilde
yapmak.

Muhasebe Becerileri


Ýþletmedeki tüm kayýtlarý, tam
olarak ne olup bittiðini
görebilecek þekilde tutmak  satýþ
miktarlarý nedir, ne kadar para
kazanýlýyor, ne kadar borç ve
alacak var? v.b.
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Ýletiþim Ýletiþim iþletmenin kalbidir. Ýþ
hayatýnda sürekli olarak deðiþik
insanlarla iletiþim içinde olmanýz
gerekir:
 Çalýþanlar
 Müþteriler
 Satýcý firmalar
 Banka yöneticileri
 Kamu kuruluþlarý
 Muhasebeciler
 Rakipler
Belli bir yanýt istediðimiz için
iletiþime gireriz. Bu bir kredi için
olabilir, bir sipariþ veya teslim
edilen malzeme ile ilgili olabilir.
Eðer istediðimiz yanýtý alamýyorsak,
o zaman, bir þekilde, muhtemelen
bir iletiþim sorunumuz vardýr.
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Ýletiþimde þu unsurlar bulunur:
 Ýletmek istediðiniz mesajýn ne
olacaðýna karar vermek
 Bu mesajý kimin almasý
gerektiðine karar vermek
 Mesajý iletmenin en iyi yolunun
ne olduðuna karar vermek
 Mesajýn alýndýðý ve anlaþýldýðýný
kontrol etmek.
Bu görevleri ifa edebilmek için
aþaðýdaki beceriler gereklidir:
Konuþma Becerisi
 Düþünce ve fikirlerinizi
toparlayabilmek ve net bir
þekilde konuþabilmek

Dinleme Becerisi
 Baþkalarýnýn ne söylediðini
gerçekten anlamayý hedeflemek,
insanlarýn gerçek ihtiyaçlarýný
anlamak  bazen insanlarýn
söyledikleri sözlerin arkasýna
bakmak.
Yazma Becerisi
 Fikirlerinizi  kocaman sözler
kullanmaya gerek kalmadan 
açýk, yalýn bir biçimde ve imla
ya da gramer hatasý yapmadan
kaðýda dökebilmek
Telefon Becerileri
 Telefona usulüne uygun þekilde
yanýt verebilmek ve mesajlarý
doðru olarak kayýt edebilmek,
telefonda konuþurken rahat
olabilmek ve telefonu kullanarak
iþletmenizin iyi bir imajýný
verebilmek
Ýliþki Aðý (Networking) Becerileri
 Geniþ bir iliþkiler yelpazesi
geliþtirebilmek ve bu iliþkileri
iþletmenizin yararýna
kullanabilmek  hareketli olmak
ve yeni insanlarla tanýþmak.
Tüm bu becerilerin temelinde ise
karar verme yeteneði yatar. Kendi
iþinizde sadece siz iþleri
oldurabilirsiniz. Bu nedenle karar
verebilmeniz, bazen de çok hýzlý
karar verebilmeniz gerekecektir.
Bir sonraki sayfada kendi
becerilerinizi deðerlendirmenize ve
yardýma ihtiyaç duyabileceðiniz
alanlarý belirlemenize yardýmcý
olacak bir kontrol listesi (check list)
bulacaksýnýz.

BECERÝ ALANI

Ýþinizle ilgili Eðer bu
ise
beceriye
iþaretleyiniz sahipseniz,
iþaretleyiniz

Bu alanda
yardýma
ihtiyacýnýz
varsa,
iþaretleyiniz.

Araþtýrma
Hesaplama
Planlama
Sunuþ
Müzakere / Pazarlýk
Ýnsan Ýliþkileri
Organizasyon
Muhasebe
Konuþma
Dinleme
Yazma
Telefon
Ýliþki Aðý (Networking)
Karar Verme
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Kendinizi
Bir
Denetlemeye
Tabi
Tutunuz

Çoðumuz, kendimiz hakkýnda pek olumlu düþünmemeye eðitilmiþizdir  güçlü
yanlarýmýz ve baþarýlarýmýzdan ziyade zaaf ve baþarýsýzlýklarýmýz hakkýnda
konuþmak bize daha rahat gelir. Bu bölümde her iki tarafa bakmakla birlikte,
olumlu üzerine odaklanmaya gayret göstermelisiniz.

Eðitim
Aþaðýdaki kutuya ilk veya ortaöðretim, ön lisans ya da dört yýllýk yüksek
öðreniminiz sýrasýnda nasýl performans gösterdiðinizi yazýnýz. Baþardýðýnýz
önemli sýnavlarý (mezuniyet, ya da giriþ sýnavý gibi sýnavlarý) listeleyiniz.
Deðiþik konularda eðitim size kendi iþini kurma bakýmýndan faydalý olacak
ne beceriler kazandýrdý? Varsa baþka baþarýlarý listeleyiniz ve bunlarýn size
kendi iþinizi kurma bakýmýndan nasýl yardýmcý olabileceði konusunda tekrar
düþününüz.
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EÐÝTÝM KONULARI

KAZANILAN BECERÝLER

Ýþ Deneyimi
Yaptýðýnýz tüm ücretli ve ücretsiz iþleri düþününüz. Aþaðýdaki kutuda, kendi iþini kurma
bakýmýndan faydalý olabilecek iþ deneyimi ve bu deneyimden kazandýðýnýz becerileri liste
halinde yazýnýz.
ÝÞ

KAZANILAN BECERÝLER
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Sosyal / Eðlence / Dinlenme Faaliyetleri
Boþ zamanýnýzda ne yaparsýnýz? Hangi klüp dernek ya da gruplara üyesiniz? Hobiniz veya
yaptýðýnýz spor var mý? Aþaðýdaki kutuya, bu alanlarda kazanýp da size kendini-istihdam
bakýmýndan faydalý olabilecek becerileri yazýnýz.
BOÞ ZAMAN FAALÝYETLERÝ

KAZANILAN BECERÝLER

Kaynaklar Bir önceki sayfada yazdýðýnýz becerilere ek olarak, mevcut veya eriþebileceðiniz
baþka ne kaynaklarýnýz var? Bunlar para, mekan, malzeme, ekipman ve iliþkiler
olabilir.
Sadece size ait kaynaklarý düþünmeyiniz  baþka hangi kaynaklara, örneðin,
aileniz, arkadaþlarýnýz veya meslektaþlarýnýz kanalý ile eriþebilirsiniz?
Aþaðýdaki sütunlarda eriþebileceðiniz ve iþ kurmada kullanabileceðiniz tüm
kaynaklarý liste halinde yazýnýz.

KAYNAK

TEMÝN ÝMKANI
Aile
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Dostlar

Meslektaþlar

Kendim

Sizi Durduran Çok deðiþik engeller sizi ileri atýlýp iþ kurmaktan alýkoyuyor olabilir. Aþaðýda
Nedir? bu tür çok rastlanan engellerden bazýlarý verilmiþtir. Bu listeyi okuyunuz ve
aþaðýdaki birinci sütunda sizin için geçerli olanlarý iþaretleyiniz. Ýkinci sütunun
nasýl kullanýlacaðý bir sonraki sayfada anlatýlmýþtýr.
ENGEL
1. AÝLE SORUMLULUÐU
Aile ve/veya akrabalarýn geçimini saðlamak
yükümlülüðü.
2. MEVCUT ÝÞÝNDE SAPLANIP
KALMIÞ
Mevcut iþini kolayca býrakamaz  fazlaca
cazip.
3. TEK BAINA ÝÞE GÝRÝÞEMÝYOR
Bir iþ kurmak istiyor, ancak ortaklarla
çalýþmak istiyor.
4. ÝÞ FÝKRÝNDEN EMÝN DEÐÝL
Fikir geçerli olmayabilir
5. SATIÞ POTANSÝYELÝNDEN EMÝN
DEÐÝL
Yeteri kadar müþteri olduðundan emin deðil
6. ÝÞ YÖNETME YETENEÐÝNDEN
EMÝN DEÐÝL
Yeteri kadar deneyimi yok
7. YETERÝ KADAR YARDIM/DESTEK
BULACAÐINI HÝSSETMÝYOR
Ne gibi yardým veya destek bulabileceði
konusunda emin deðil
8. BAÞARISIZLIK KORKUSU VAR
Baþarýsýz olursa herkes ne der diye
endiþeleniyor
9. TEÞEBBÜSÜN KARÝYERÝYLE
ÝLGÝLÝ SONUÇLARINDAN
KORKUYOR
Eðer teþebbüs baþarýsýz olursa bir daha nasýl
iþ bulurum þeklinde endiþeleniyor.
10. MALÝ RÝSKTEN KORKUYOR
Tasarruflarýný, evini vs. kaybetmekten
endiþeleniyor.
11. ÖZELLÝKLE SÝZÝN ÝÇÝN GEÇERLÝ
BAÞKA ENGELLER

SÝZÝN ÝÇÝN SIRALAMA
GEÇERLÝ
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Yukarýdaki tabloda ikinci sütuna, birinci sütunda iþaretlediðiniz engellerden en önde gelen
üç engeli 1den 3e sýralayýnýz.
imdi bu engelleri aþaðýdaki kutuya tekrar yazýnýz ve her bir engeli aþmak için neler
yapabileceðinizi düþünerek, ikinci sütuna yazýnýz. Örneðin, satýþ potansiyelinden emin
deðilseniz, bir pazar araþtýrmasý yapabilirsiniz; eðer yalnýz baþýnýza iþ kurmaya giriþmek
istemiyorsanýz, kendinize bir ortak arayabilirsiniz. Kendi içerisinde bu eksersiz bir
iþletmeyi yönetmekle nasýl baþa çýkabileceðinize dair size iyi bir rehber olacaktýr. Eðer
gerçekten bir iþ kurarsanýz bir çok engelle karþýlaþacaksýnýz ve bunlarýn getireceði zorlu
uðraþtan zevk almanýz gerekecektir.

ENGEL

ENGELÝ AÞMAK ÝÇÝN
YAPILABÝLECEK ÝÞLER

1
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2

3

Bu kitapçýkta, þu konulara baktýnýz:






Neden kendi iþini kurma seçeneðini düþündüðünüz
Kendi iþinizi kurma ile ilgili olabilecek endiþeleriniz
Kendi iþinizi kurmanýn hayat tarzýnýzý nasýl etkileyeceði
Kendi iþinizi kurmak için ihtiyaç duyacaðýnýz beceriler
Kendi iþinizi kurmak için gerekli kiþisel nitelikler

Eðer þimdi kendi iþini kurmanýn sizin için gerçekçi bir seçenek olduðunu düþünüyorsanýz,
o zaman bir sonraki sayfadaki kiþisel eylem planý formunu doldurmalýsýnýz. Ayný zamanda
KOSGEB Giriþimciliði Geliþtirme Enstitüsünden bir randevu almalýsýnýz. Enstitüye
telefon ediniz ve kendi iþinizi kurmak konusunda tavsiye almak istediðinizi söyleyiniz.
Enstitü size iþinizi kurmanýza yardýmcý olacak eðitim ve diðer imkanlardan bahsedecektir.
Hemen þimdi Enstitüye telefon etmelisiniz. Numarayý kitapçýðýn arkasýnda bulabilirsiniz.

Kiþisel EylemBu planýn iki bölümü vardýr  iþ fikriniz ve kendiniz.
Planý
Ýþ fikrinizle ilgili bölümde, iþ fikrinizi geliþtirmek ve sýnamak için yapmanýz
gerekli iþleri yazmalýsýnýz. Bu iþler aþaðýdakileri kapsayabilir:












Malzeme kaynaklarý edinmek
Ürünü tasarlamak
Örnekler üretmek
Örnekleri test etmek
Maliyetleri hesaplamak
Satýþ fiyatlarýný tahmin etmek
Pazar araþtýrmasý yapmak
Pazar araþtýrmasý bulgularýný analiz etmek
Bu bulgular ýþýðýnda iþ fikrini daha da geliþtirmek, ince ayarlarý yapmak
Patentler konusunda tavsiye almak
Üretim metotlarý konusunda tavsiye almak

Eðer iþ fikriniz bir mal deðil de bir hizmet veya perakende satýþ ile ilgili
ise, yapacaðýnýz iþler arasýnda þunlar da olabilir:
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Bina ve mekanlarý incelemek
Satýcý firmalarla baðlantý kurmak

Kendiniz ile ilgili bölümde ise, iþ fikrinizi hayata geçirebileceðinizden emin
olmak için yapmanýz gereken iþleri liste halinde yazmalýsýnýz. Bu iþler
aþaðýdakileri kapsayabilir:






Ýþ yönetimi becerilerinizi geliþtirmek
Ürünün nasýl üretileceði hakkýnda daha fazlasýný öðrenmek
Bir süre için tasarruf yaparak ihtiyacýnýz olacak paranýn en azýndan bir
bölümünü saðlamak
Ýliþki aðýnýzý geliþtirmek
Kaynak finansmaný için tavsiye almak

Bundan sonra, her iki bölümde, gerekli eylem planlarýný tarif etmelisiniz.
Örnek:
Prototip veya örnek ürün imalatý için destek alýnabilecek kuruluþlarý araþtýrmak
Ýþ yönetimi becerilerinizi geliþtirmek için KOSGEB Giriþimciliði Geliþtirme
Enstitüsü eðitim programlarýna katýlmak
Nihayet, her eylemin ne zaman icra edileceðini de planlamalýsýnýz. Unutmayýn
ki iþler genellikle beklenenden daha çok zaman alýr, ve o halde gerçekçi
olmalýsýnýz.
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Kiþisel Eylem Planý
(Eylem Planý hazýrlama konusunda bu yayýn dizisinde yer alan Bir Ýþ Kurmak ve Yürütmek konulu kitapçýk ve KOSGEB Giriþimciliði
Geliþtirme Enstitüsü tarafýndan yayýnlanan ÝÞ PLANI REHBERÝ sizin için yararlý kaynaklar olacaktýr)
Gerekli Eylemler

Nasýl Yapýlacak

Ne Zaman Gerçekleþecek
1

ÝÞ FÝKRÝNÝZ
Ýþ fikrinizi geliþtirme ve
test etmek için yapmanýz
gereken tüm eylemleri
sýralayýn

KENDÝNÝZ
Ýþ fikrinizi
gerçekleþtirebilmek için
yapmanýz gereken tüm
eylemleri sýralayýn

2

3

4

5

6

7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tamamlandý mý?

Not
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Not
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KOSGEB Giriþimciliði Geliþtirme Enstitüsü
Abdülhak Hamit Caddesi
No : 866
06470
Altmýþevler - ANKARA
Telefon : 0312 368 95 00
Faks : 0312 368 99 73
E-posta : GGE@kosgeb.gov.tr
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