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Keşif
Süreci



Startup Nedir?
01

Startup farklı şekillerde yorumlanan bir kavramdır. Peter Thiel startupları “farklı bir gelecek inşa etmeye 
ikna edebildiğiniz en büyük insan grubu”, Steve Blank ise “tekrarlanabilir ve ölçeklendirilebilir bir iş modeli 
aramak için oluşturulmuş bir organizasyon” olarak tanımlar. Farklı olan bu tanımların hepsinin ortak nok-
tası başarılı startupların geleneksel iş modellerinden uzak, dinamik bir stil ile çeşitli yeniliklere öncülük 
etmeleridir. Genellikle bu durum startupların yeni bir teknoloji ortaya çıkarması ile görülür. Ortaya çıkardık-
ları ürün ise önceden belirlenmiş bir sorunun çözümüdür.

Risk Nedir?
02

Risk, startup kurma sürecinin en önemli parçalarındandır. Startup kurarken girişimci birçok risk ile karşıla-
şır. Bunların arasında en çok göz önünde bulundurulanlar finansal risklerdir. Startup kurarken çoğunlukla 
bir noktada özsermaye gerekir. Bu sermayeden bir kazanç elde etmek veya bu sermayeyi kaybetmemek 
startup’ın başarılı olmasına bağlıdır. Yaklaşık olarak her 10 startup’tan 9’unun başarısız olduğu göz önün-
de bulundurulduğunda maddi zarar etme riski yüksektir. Startup kurmanın yasal süreci de bulunur. Tür-
kiye’de bunun için özsermaye zorunludur ve şirketleşmek ile beraber sabit maliyetler ve sorumluluklar 
artar. Şirketleşme sonrası başarısız olan bir startup ekstra maliyet yüklenmek zorunda kalır. Bunun yanı 
sıra startup kurmak oldukça emek ve zaman isteyen bir iştir. Bu süreç için harcanan zaman ve emek 
startup’ın başarısız olma durumunda maddi bir kazanca dönüşmeyecektir. Startup’ın alanına göre riskleri 
de çeşitlilik gösterir. Riskleri azaltmak için KVKK gibi kanunlara uyulmalı, müşterinin istek ve ihtiyaçları iyi 
belirlenmelidir.

Neden Bir Startup Başlatılır?
03

Bir startup’ın başlatılması için kişiye göre değişen birden fazla neden vardır. Bunlardan ilki bir problemi 
yeni bir fikir veya çözüm getirerek çözme arzusudur. Yeni bir fikirle sıfırdan bir başlangıç yapıyor olmak 
zorlu görevleri beraberinde getirir ancak bu da startup’ta diğer işlere kıyasla daha dinamik ve yaratıcı 
süreçlere şahit olacağınız anlamına gelir. Ayrıca bir startup’a başlıyor olmak kişiliğinizin farklı alanlarda 
gelişimine katkıda bulunur. Başka hiçbir işin size sunmadığı pratik bir ortamda tüm finansal, pazarlama 
ve işletme becerilerinizi keşfeder ve uygularsınız. Ayrıca kendi işinizin patronu olma fikri de bir startup’ın 
başlatılmasındaki itici güçlerden biridir.

Keşif Süreci
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Neden Startup Yapılmamalı?
04

Bunların arasında en yaygın olanlar yeterince azimli olmamak, yetersiz zihinsel beceri, değerli bir fikrin 
olmaması, belirsizlikten korkmak… Başarılı bir startup kurma süreci belirsizlikler ve engellerle doludur. 
Bütün bunların ötesine geçebilmek için çözülmeye değer bir sorunun belirlenmesi, bir çözüm fikrinin orta-
ya atılması ve gerçekleştirmek adına azim ile çalışılması gerekir. Bu yüzden startup kurmaya başlamadan 
önce fırsat maliyetleri kesinlikle gözden geçirilmelidir.

Müşteri Kimdir?
05

Startup’lar özlerinde bir sorunu çözmek ve bir durumu değiştirmek üzerine kurulurlar. Müşteri bu noktada 
sorunun sahibi, durumu yaşayan partidir. Startup kurmanın ilk aşamalarından biri müşteriyi belirlemektir. 
Bu aşamada müşteriye “persona” da denebilir. Girişimci personayı derinlemesine gözlemler ve yaşadığı 
sorunun özüne inebilmek için personanın davranışlarını analiz eder. Persona farkında olarak veya olma-
dan bir sorundan muzdarip ise ve girişimcinin getirebileceği çözümü benimseyeceğini gösteren davra-
nışlar sergiliyorsa persona müşteri olmuş demektir. Startuplar hiper-duyarlı-alıcı (hyper-responsive-buyer) 
müşteriler bulmak adına çalışmalıdırlar. Bu müşteriler en erken aşama ürünleri dahi bütün sorunlarına 
rağmen almaya uygun müşterilerdir. Erken aşama girişimler bu müşteriler ile büyümelerinin temelini sağ-
lam tutarlar.

Agile (çevik) Proje Yönetimi Nedir?
06

Agile süreç, odağında müşteri olan bir süreçtir. Her an müşteri ile direkt temas gerektirir. Her geliştirme 
ekibinde bir müşteri temsilcisi(customer representative) bulundurularak direkt temas sağlanır. Geliştirilen 
her modülde veya fonksiyonda müşterinin isteği karşılanmış olur. Bu sayede müşterinin istemediği, beğen-
mediği veya kullanmayacağı ürünler için gereksiz emek harcanmaz. Agile bir bütünü parçalar haline böler 
ve her parçayı bir faz olarak addeder. Her faz sonundaki amaç ortaya çalışan bir ürün çıkarmaktır. Agile 
ekipleri sürekli iletişim halindedir. Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye dayanır, bu 
da çevik proje yönetimini girişimler için biçilmiş kaftan kılar.

Keşif Süreci
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Lean Startup Nedir?
07

Lean Startup fikri; bir girişim şirketinde tüm gereksiz süreçlerin elenerek ürün geliştirme boyunca kaynak-
ların ve zamanın yalnızca değer üretimine harcanmasını hedefler. Bir girişim ancak ürününün değerini 
arttırırsa büyük oranlarda dış yatırıma, detaylı iş planlarına ya da mükemmel bir ürüne gerek duymaksızın 
başarı şansını arttırır. Ries, değer artırımının yalnızca müşterilerin geri bildirimleri ile beslenen bir ürün 
geliştirme süreci yürütülürse gerçekleşeceği fikrini desteklemektedir. Metodolojinin ilk adımı ortada çö-
zülmesi gereken bir problem olması ve bu probleme hızlıca minimum gereksinimleri sağlayan bir ürün ile 
çözüm oluşturulmasıdır. Amaç, müşteriye mükemmel ürünle gitmek değildir. Bu adımla hedeflenen müş-
teriden olabildiğince hızlı geri bildirim almaktır.

Mockup Nedir?
09

Mockup ürünün veya hizmetin, son kullanıcı (müşteri) tarafından görüntülenecek haline en yakın görünü-
müyle, sunulacak en temel fonksiyonlarının, tüm etkileşim senaryolarının simüle edildiği modelidir. İşte bu 
noktada, görseller, tipografi ve tasarımınızın estetik kaygısını tanımlayacak unsurlar devreye girer. Mockup 
tamamı ile işlevsel değildir ve işin sonunda ortaya çıkması hedeflenen ürünün nasıl görüneceğini hakkın-
da bir fikir vermesi amacıyla oluşturulur. Özetle, yüksek profilde hazırlanmış bir görsel tasarım sunumu-
dur. Wireframe temelini oluşturmasının yanı sıra buna bağlı kalarak görsel zenginliğin artmasını sağlar. 
Tasarım ve geliştirme ekiplerinin besleneceği tasarım dokümantasyonu, wireframe ile başlatılır ve mockup 
ile pekiştirilir. Mockup, wireframe’den farklı olarak işin görsel estetiğini tanımlar ve tabii ki müşteri su-
numlarındaki hayal gücü temassızlıkları ile çözümü algılama sorunlarını ortadan kaldırır. Görsel öğelerinin 
wireframe’lerdeki gri kutulardan çok daha estetik oldukları aşikardır.

Fikrin Validasyonu

Minimum Viable Product (MVP) 
ve Prototipin Farkı Nedir?

08

MVP’nin Türkçe karşılığı minimum olarak uygulanabilir ürün olarak geçer. MVP girişimcinin piyasaya sürdü-
ğü minimum çözümdür. UVP’yi hayata geçirmenin en hızlı yoludur. MVP, bir startup’ın müşteriler hakkında 
en doğru, onaylanmış bilgiyi toplamasının ve müşteriyi daha iyi tanımasının en kolay yoludur. Girişimci bu 
noktada minimumun ne olduğunu belirler, uygulanabilirliği belirleyen ise müşteridir. MVP’yi oluştururken 
göz önünde bulundurulması gerekenler; kendi başına işe yarar olması, kademeli olarak büyütülebilecek 
olması ve hızlı bir şekilde hayata geçirilebilir olmasıdır. MVP oluştururken dikkat edilmesi gereken bir baş-
ka şey ise PoD(point of difference) yani fark noktasıdır. Fark noktası, ürün veya hizmetlerin farklılaşmayı 
sağlayan faktörlerini ifade eder. Farklılaştırma, bir şirketin mal veya hizmetlerinin rakiplerinden farklı olma 
biçimidir. Fark noktasının başarısının göstergeleri, artan müşteri faydası ve marka sadakati olacaktır. Fark 
noktaları sayesinde marketteki boşluklar bulunur. Müşterinin fark noktalarındaki öncelikli sorunlarını tes-
pit edip bunlar üzerine yoğunlaşmak girişimciye büyük avantaj sağlar. 

Fikrin
Validasyonu
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Fikrin Validasyonu

Nasıl Bir Girişim Başlatabilirim?
10

Bir startup oluşturmanın ilk aşaması gerçekleştirmeye değer bir fikre sahip olmaktır. Bu fikrin toplumda 
yerini bulması için gerçek bir soruna çözüm getirmesi büyük önem taşır. Bu sorun ne kadar çözülmesi zor 
olursa genellikle girişim o kadar başarılı olur. Fikri belirlerken müşteri kesinlikle göz önünde bulundurul-
malıdır. Bu sebeple potansiyel bir müşteri profili oluşturulur. Gerçekleştirmek üzere bir fikir bulunduktan 
sonra yeterli beceri, insan kaynağı, maddiyat olup olmadığı ve bunların nasıl elde edileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu noktada iyi bir iş planı oluşturmak esastır. Sürecin verimi iyi bir kurucu ortak ile ar-
tırılabilir. İdeal olarak ortaklardan birisi teknik diğeri ise işletme tarafını üstlenir. 

Bootstrapping Nedir?
12

Bootstrapping bir girişimcinin kendi imkanlarıyla kendini fonlaması anlamına gelmektedir. Bir başka ifa-
deyle, girişimi öz imkan ve kaynaklar ile kurmak ve büyütmek şeklinde tanımlanabilir. Böylelikle girişimci, 
kimseye sermaye karşılığında hisse vermek zorunda kalmadığı için girişiminin üzerinde tüm karar yetkisini 
elinde bulundurur. Buna karşın bir yatırımcıyla riski bölüşme fırsatı da ortadan kalkacaktır. Bootstrapping 
kapsamında paranın aile, arkadaşlar ve yakın bağlantılar tarafından sağlanması da söz konusudur. Bo-
otstrapping, potansiyel müşterileri yatırımcıya dönüştürür. İlk günden borsaya endeksli bir şirket olmak 
gibi bir duruma benzer ve girişim, henüz kurulduğu ilk günlerden itibaren şirket ‘hissedarları’ olan müş-
terilerine karşı sorumluluk duyar. Bootstrapping’i başarıyla hayata geçirmiş şirketler arasında Braintree, 
TechSmith, Envato, AnswerLab, Litmus, iData, BigCommerce, and Campaign Monitor gibi startup’lar var.

Bir Problemin Çözülmeye Değer Olmadığı / Pazara 
Uygun Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

11

Startup’ların birçoğu çözmek üzere yola çıktıkları sorunun müşteri tarafında yerini bulmaması ve dolayı-
sıyla pazara uygun olmaması sebebiyle başarısız olur. Bir problemin çözülmeye değer olması demek çözü-
münün bir ürün veya hizmet olarak müşteri bulabilmesi demektir. Sorunun çözülmeye değer olduğunu an-
lamak için öncelikle bir müşteri profili oluşturmak, sonrasında ise bu profile uyan insanları bulup bunlarla 
konuşma gerçekleştirmek gerekir. Bu konuşmada ürün fikrinin ne olduğunu söylemeden, önyargı oluştur-
madan, tarafsız cevaplar almak üzere konu üzerine sorular sorulur. Bu konuşmalar üzerinden alınan geri 
dönüşler değerlendirilerek oluşturulan ürün MVP olarak pazara sürülür. MVP’de alınan sonuçlara -web 
sitesi dönüşümleri, müşteri devir oranı vesaire- bakıldığında problemin pazara uygunluğu anlaşılabilir.
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Fikrin Validasyonu

Kurucular Arasında Ortaklık Yapısı 
Nasıl Oluşturulabilir?

13

Kurucular, fikri tasarlayan ve/veya işi başlatmak için işe alınan ilk kişilerden oluşan gruptur. Kurucular ge-
nellikle sayısı beşi geçmeyecek şekilde girişimin arkasındaki itici güç olan bir veya iki kişidir. Kurucu grup, 
her bireyin beklenen katkısını nesnel olarak değerlendirmeli ve kurucuların paylarını bu temelde (gruba 
eşit olarak dağıtmak yerine) tahsis etmelidir. Bir ilk hisse senedi ihracı veya hisse senedi opsiyonlarının bir 
birey için uygun teşviki temsil edip etmediği ilgili kişilerle müzakere edilerek sonuca vardırılabilir. Zaman-
la, bir şirketin mülkiyeti yeni katılımcıların dahil olmasıyla değişecektir. Kurucular sahiplik yüzdeleri (yani 
ihraç edilen adi hisselerin yüzdesi) üzerinde anlaştıklarında, toplamda kaç tane hisse ihraç edeceklerini 
belirleyebilirler. Girişim fikri daha da ilerleyip şirket haline gelmeyi hedefleyen bir pozisyona geldiğinde 
doğru yapılanma adına bu adımların uygun bir danışmanla atılması tavsiye edilir.
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Bir Startup’ın Neden Yatırıma İhtiyacı Olur?
15

Startup’lar çoğu zaman bir noktada finansal sermayeye ihtiyaç duyar. Bu sermayeyi iş gücü, ekipman ve 
pazarlama gibi alanlara harcarlar. Bu sermayenin eksikliği özellikle erken aşama startuplarda sıklıkla 
görülür. Henüz startup kayda değer bir gelir akışı sağlamamışken sermaye gerektiren ihtiyaçların ortaya 
çıkması durumunda girişimci yatırımcı aramaya başlar. Bunun yanı sıra gelir akışı olan, ileri aşama gi-
rişimler de zaman zaman yatırım ararlar. Bu startupların yatırımcı arama sebepleri arasında ek sermaye 
gerektiren yeni projeler hayata geçirme, daha ivmeli büyüme planları ve know-how desteği gibi nedenler 
bulunur.

Doğru Yatırımcı Kimdir?
16

Erken aşama bir teknoloji girişiminde işlerin bir sonraki faza geçirilmesi için gerekli olan yatırımcıyı sadece 
şirkete sermaye girdisi sağlayan birey-kurum olarak düşünmek oldukça hatalı bir yaklaşım olmaktadır. 
İçeriye alınan yatırımcı aynı zamanda iş geliştirme, hızlı ölçeklenme, networking imkanları sağlama konu-
sunda girişime fayda sağlayabiliyor ise doğru yatırımcıya ulaşılmış demektir. Üzerinde çalıştığınız sektörde 
iş deneyimi bulunan yatırımcılar ilgili konularda değer yaratma potansiyeli yüksek gruplar arasında yer 
alırlar. Yatırımcılar şirketinizin bir parçası haline geleceği için iletişim kurma konusunda zorluk çektiğiniz 
ve sıklıkla fikir ayrılıklarına düştüğünüz grupları girişime sağlayabilecekleri fayda-zarar ölçeğinde iyi değer-
lendirmek gerekir. Doğru zamanda doğru yatırımcılar ile ilerlemek girişimin gelişimi için olmazsa olmazdır.

Yatırım Süreçleri

Değerlendirmemizi Pazardaki Rekabet mi 
Yoksa Müşteri İhtiyacı mı Yönlendirmeli?

14

Özellikle yeni startupların değerlendirme yaparken müşteri ihtiyacını ön plana koymaları gerekir. Star-
tup’lar belirli bir müşteri ve sorunu üzerine odaklanarak çözüm üretmek üzerine kurulurlar. Bu sebeple 
müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmelerinde ön plana koymayan bir startup pazarda yer bulmakta zorlana-
caktır. Müşteri ihtiyacına tam anlamıyla, yenilikçi bir şekilde cevap veren startuplar pazara nüfus etmekte 
fazla zorluk yaşamazlar. Pazar rekabeti müşteri ihtiyacından önce değerlendirildiği durumda özellikle yeni 
bir startup’ın müşteri bulması zor olacağından başarısızlık görülmesi yüksek olasılıklıdır. Bunun yanında 
pazarda yerini bulmuş ve müşteri ilişkilerini iyi kurmuş bir startup’ın zaman zaman önce pazar rekabetine 
göre değerlendirme yapması başarı ile sonuçlanabilir. Ancak bu uzun vade planlarında başarı ile sonuç-
lanmayacaktır.

Yatırım
Süreçleri
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Yatırım Süreçleri

Neden Şimdi Melek Yatırım Yapılmalı?
18

Melek yatırımcılar, başlangıç ve büyüme aşamasındaki girişim şirketlerine erken aşamada yatırım yapan, 
yüksek net varlığa sahip yatırımcılardır. Yüksek risk ve yüksek büyüme potansiyeli içeren işletmelere, ku-
ruluşlarının erken bir döneminde yatırım yapan özel bir yatırımcı tipi olarak ifade edilir. İş hayatında belirli 
bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan melek yatırımcılar yatırım yaptıkları firmalara danışmanlık yaparak 
pazarlama ve iş yönetimi gibi konularda yardımcı olurlar.

Ortaklarına yani destekledikleri girişimcilere mali olarak yatırım yaparlar ve geri dönüş olarak yine maddi 
bir kazanç bekleseler de manevi tatmin elde etmek isteyen melek yatırımcılar da vardır.

Melek yatırımcılar girişimcilerin ilk adımlarını atmalarına odaklanırlar.

Melek yatırımcılar uzun vadeli ve stratejik düşünürler çünkü girişimler bekledikleri başarıya ulaşamadıkla-
rında yatırılan sermayeyi geri ödemezler.

Tohum (çekirdek) yatırımı bir startup’ın hisselerinin bir bölümüne karşılık olarak aldığı ilk ve ufak çaplı 
yatırımdır. Çekirdek yatırımın amacı yatırımcıların dikkatini çekip girişim sermayesi almaktır. Bu nedenle 
genellikle aynı sanılmasına rağmen risk sermayesinden farklıdır. Risk sermayesi yatırımcılarının amacı ya-
tırımlarından gelir elde etmektir ve halihazırda işleyen bir start-up’a yatırım yaparlar. Çekirdek yatırım ise 
başlangıç aşamasında yapılması gereken masrafları kapsar.

Tohum yatırımı bir fidana benzetebiliriz. Bu ilk finansal destek şirketin büyümesi için atılan ilk tohumdur. 
Planlanmış bir finansal süreç, strateji, kararlılık ve disiplinle startup’ın bir “ağaca” dönüşmesi umulur. 
Tohum yatırımı startup’ların pazar araştırması ve ürün geliştirme gibi ilk adımlarını atmalarına yardımcı 
olur. Tohum yatırımı geliştirilecek son ürünün karar verilmesinde ve ürünün hedef kitlesinin belirlenmesi 
sürecinde rol oynar. Tohum yatırımı tüm bu süreçlerin gerçekleşmesini kolaylaştırma ve hızlandırma mak-
sadı taşır.
 
Tohum yatırımı turunda potansiyel birçok yatırımcı bulunabilir: Kurucular, arkadaşlar, aile mensupları, gi-
rişim hızlandırıcılar ve venture capital’lar. Bir diğer ve en bilinen tohum yatırımı yatırımcı türü de melek 
yatırımcılardır. Melek yatırımcılar yüksek risk iştahına sahip olup, yaptıkları yatırım karşılığında startup’tan 
hisse alır.
 
Tohum yatırım turlarında toplanan yatırım büyük miktarda değişiklik gösteriyor olmakla birlikte genellikle 
$10K ile $2M kadar fonlamaların gerçekleşmesi beklenebilir. Bazı kurucular startup’larının sağlam bir 
şirkete dönüşmesi ve işletmelerinin raya oturması için sadece tohum yatırımın yeterli olduğunu düşünerek 
Seri A ve diğer ileri yatırım aşamalarına geçmeyebilir.

Her Aşamasıyla Tohum Yatırım
(Seed Funding) Nedir?

17
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Yatırım Süreçleri

Venture Capital’a (risk sermaye şirketleri) 
Kimler Yatırım Gerçekleştiriyor?

19

Risk sermayesi; finansal gücü yeterli olmayan yeni girişimlerin, yatırım fikirlerini gerçekleştirmeye, bir baş-
ka deyişle, fikirlerinin ticarileştirilmesinde karşılaştıkları finansman gereksinimlerinin karşılanmasına ola-
nak sağlayan bir yatırım finansmanı biçimidir. Risk sermayesi aynı zamanda, büyüme potansiyeli olan 
girişimcilere finansman, bilgi ve deneyim aktarımı sağlayan, yatırımcılara ise yüksek risk ve uzun vade 
karşılığında yüksek getiri vadeden yöntem şeklinde de tanımlanmaktadır. Risk sermayesinde var olan 
risk; yeni bir ürün yaratılması ve piyasada tutulması riskidir. Bu yatırım modeli, yüksek risk-yüksek kazanç 
prensibine dayanmaktadır. Alınan riskin başarıya dönüşmesi durumunda sağlanacak yüksek kar marjı bu 
şirketlere ortak olmak suretiyle finansman sağlayan yatırımcıların faydasını oluşturmaktadır.

Birden çok paydaştan oluşan bir risk sermayesi şirketi veya bireysel risk sermayedarları bir girişime yatı-
rım yapmadan önceki belirli bir zamanı fon toplamakla geçirirler. Peki bir risk sermayesinin fon kaynakları 
nelerdir?

Ticari Bankalar
Bazı ülkelerde devlet  küçük girişimcilerin korun-
ması ve teşvik edilmesi için bankaları risk serma-
yesi yatırımlarına yönlendirmektedir. Türkiye’de 
enflasyonun neden olduğu belirsizlik ve sermaye 
piyasanın gelişmemiş olması bankaları engelleyen 
faktörlerdir.

Yatırım Bankaları
Birçok yatırım bankası kârlılık ve başarı beklentisi 
yüksek teknolojiye yönelik, genç ve küçük işletme-
lerin halka açılmasına aracılık etmek için rekabet 
etmektedir.

Sigorta Şirketleri
Genellikle başlangıç aşamasında küçük bir payla 
yatırıma girmektedir. Başlangıçta fazla yüklenmek 
istemedikleri söylenebilir.

Yatırım Grupları
Serbest meslek sahipleri, üst düzey yöneticiler ve 
bazı şirketler bir araya gelerek yatırım grupları oluş-
tururlar.

Vakıflar
Ellerindeki fonları gelir sağlamak amacı ile genel-
likle menkul değerlere yatırırlar. Ancak vakıflar, fon-
larının belirli bir bölümünü de yüksek risk yüksek 
kazanç beklentisi içinde değerlendirmek eğilimin-
dedir. Bu amaçla fonlarını risk sermayesi yatırımla-
rına yöneltirler.

Yatırım Fonları
Risk sermayesi yatırım fonları portföylerinde diğer 
yatırım fonlarına oranla daha  çok sayıda küçük ve 
yeni faaliyete geçmiş şirketlere ait hisse senetleri 
bulundururlar.

Üniversiteler, Kamu Kuruluşları
Artan eğitim masrafları nedeniyle üniversiteler, az 
riskli, az  kazançlı yatırım stratejisinden vazgeçerek 
daha yüksek kazanç getiren dolayısıyla yüksek risk 
almayı gerektiren portföyler oluşturmaya yönelmiş-
lerdir. Üniversite sanayi işbirliği ile birer teknoloji 
üretim merkezi olan teknoloji parkları kurulmak-
tadır. Üniversitenin sağladığı hizmetler,  yönetsel 
finansal, fiziksel olmak üzere çok yönlüdür. Fon 
kaynakları; vakıf, devlet, üniversite, şahıs, şirket, fi-
nansal kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Dev-
let, üniversiteler yanında bazı kamu kuruluşları ile 
teknolojik gelişmeyi sağlamaktadır.

Özel Sermaye Kuruluşları
Çok zengin, köklü ailelerden oluşurlar. Özel serma-
ye kaynakları “bizi aramayın, biz sizi buluruz” stra-
tejisi ile hareket ederler. Girişimcilere ofis, sekre-
tarya, sigorta konularında yardım sağlarlar.

Nakit Zengini Şirketler
Büyük  şirketler, özel yatırım gruplarını ve bunların 
personellerini  yeni  yatırımlara davet ederler. Bu 
şirketlerin yatırım stratejileri, kendileriyle aynı pa-
zar doğrultusundaki yatırımlara finansman sağla-
maktır.
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Pazar Analizinde Nelere Dikkat Edilmeli?
21

Başarız olan startup’ların en sık yaptığı hatalardan biri, pazara nasıl girilebileceğinin analizi yapılırken; 
pazarın neye ihtiyacı olduğunu henüz anlamadan strateji oluşturmaktır. Pazara açılmadan önce müşteri 
ihtiyaçlarını keşfetme üzerine test aşamasından geçilmesi  gerekir. Bu süreçte ürünü kullanabilecek farklı 
müşteri segmentleri her açıdan incelenir ve geri bildirimler alınır. Bu sayede aynı zamanda ürün-müşteri 
segmenti uyumu üzerine de önemli bir girdi sağlanır. Müşteri ihtiyaçlarının sürekli olarak değişmesinden 
dolayı, test aşamasının disiplinli bir şekilde devam edilmesi gereken bir yolculuk olduğu unutulmamalıdır.

Her pazarın kendine özgü bir dinamiği ve karakteristiği vardır. Pazar bölümleri, kritik başarı faktörleri, 5-10 
yıllık sürelerde pazardaki büyüme trendleri, tehditleri, fırsatları ve belirsizlikleri her sektörde farklı şekilde 
tezahür eder. Pazardaki rekabet, yasal düzenlemeler ve giriş engelleri de ayrıntılı bir şekilde araştırılma-
lıdır. Bu bilgiler ile hedeflerinizi (pazar payı, karlılık vb) rakamsal düzeyde belirler ve yatırım kararlarınıza  
yön verebilirsiniz.  Bu süreçlere gerçekten hakim olmadan karar verilmemelidir. Başarınız çoğunlukla bu 
verileri nasıl yorumladığınıza ve değerlendirdiğinize bağlı olacaktır.

TAM-SAM-SOM, pazar boyutunu ölçebileceğiniz yöntemlerden biridir:

TAM - Toplam Adreslenebilir Pazar
Hedeflediğimiz evrenin ne kadar büyük olduğunu modellemeyi amaçlar, başka bir deyişle iş modelinin 
toplam potansiyelini analiz etmeye yarar. Bunu az ya da çok bilinen pazarlarda hesaplamak için, küresel 
olarak tüm ana rakiplerinin cirolarının toplamını kullanabilir veya pazar hacminin belirtildiği mevcut çalış-
malara gidebiliriz.

SAM - Hizmet Verilebilir, Ulaşılabilir Pazar
Anlık olarak kendi teknolojimiz ve iş modelimizle hizmet verdiğimiz pazarın büyüklüğü hakkında fikir verir. 
Şirketin büyüme potansiyelini mevcut koşullar altında değerlendirmeye yarar.

SOM - Hizmet Verilebilir, Elde Edilebilir Pazar
Gerçekçi hedeflerin odağı olan analiz birimidir. Müşteri elde etmek için yatırım yapılan kaynaklarla kısa/
orta vadede elde edebilebilecek potansiyeli değerlendirir. Sadece mevcut pazarın büyüklüğüne değil, aynı 
zamanda sahip olduğumuz kaynaklar ve mevcut işe alım stratejisi ile yakalanabilecek pazar yüzdesine de 
değer verir.

Yatırım Süreçleri

Kuluçka merkezi nedir?
20

İngilizce’de “incubator” olarak geçen kuluçka merkezleri, girişimciye girişimini geliştirmek için maddi ve 
manevi destek sağlayan iş geliştirme merkezleri olarak tanımlanır.  Kuluçka merkezleri sunduğu hizmetle-
re göre birbirinden ayrılmaktadır. Kimileri sadece teknoloji alanındaki girişimcilere destek sağlarken, kimi-
leri ise her girişimciye kapılarını açmaktadır. Incubatorler girişimcilere sağladığı finansal desteğin yanı sıra 
mentorluk hizmetleri, networking aktiviteleri, yatırımcıyla girişimci arasında köprü oluşturma, profesyonel 
hizmetlerin nereden ve nasıl alınacağı gibi farklı alanlarda da imkânlar yaratabilmektedirler. Incubatorler 
verdikleri hizmetler karşılığında girişimcilerden %3 ile %5 arasında değişen oranlarda hisse alırlar ancak 
bazı incubatorler (mesela üniversiteler) girişimleri kabul ederken seçim aşamasından geçirirler ve sonra-
sında herhangi bir hisse talebinde bulunmazlar.
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Ölüm Vadisi (Valley of Death) Nedir?
22

Genellikle venture capitalistler tarafından kullanılan bir terim olan Valley of Death, bir startup’ın faaliyete 
başladığı ama henüz gelir elde edemediği zaman dilimini tanımlar. Başarısızlık tehlikesi barındıran, giri-
şimlerin çok büyük çoğunluğunun eriyip gittiği aşamayı ifade eder. Şirketler için bu kadar zorlu bir dönem 
olmasının sebebi şirketlerin üretime geçip gelir elde etmeden önce yüzyüze kaldığı bazı masraflar vardır. 
Bunlar kira ya da maaş gibi tahmin edilebilir ya da R&D gibi tahmin edilemeyen masraflar olabilir. Valley of 
Death uzadıkça şirketin başarısızlıkla sonuçlanma olasılığı artmaktadır. Girişim fikir aşamasından sonra 
kırılma noktasını geçene kadar bu vadi içinde sayılır. Finansal açıdan tohum yatırım (melek yatırımcılar, 
aile ve tanıdıklar) ile direnç arttırılabilir. Son yıllarda artan girişim hızlandırma programları daha fazla giri-
şimin ölüm vadisinden çıkmasını sağlamaktadır. 

Yatırım Süreçleri

Türk Startup Ekosistemi’nin Güncel 
Gelişimi Ne Durumda? 

23

Küresel startup ekosistem araştırmaları merkezi Startup Blink tarafından yayınlanan “Küresel Startup 
Ekosistemi Endeksi 2021” raporuna göre Türkiye, en iyi startup ekosistemine sahip 100 ülke arasında 
44’üncü oldu. Startup sayısı, kalitesi, çalışma koşulları, çalışan sayısı, internet özgürlüğü, İngilizce seviye-
si, iş yapma kolaylığı, teknoloji servislerine ulaşım gibi kriterlerin göz önünde tutulduğu sıralamada Türki-
ye, bir önceki yıla göre beş basamak yükseldi. Raporundaki değerlendirmede “Jeopolitik ve ekonomik zor-
luklar nedeniyle gelişimi yıllardır durmuş olan Türkiye’nin startup ekosistemi 2021’de büyüme periyoduna 
girdi” ifadesi yer alıyor. Karşı karşıya olunan zorluklar nedeniyle yabancı ve yerel yatırımcıların söz konusu 
ekosisteme giriş yapmadığını söyleyen Startup Blink, “Bu çok talihsiz bir durum çünkü Türk girişimciler 
çok yüksek seviyede yetenekli, proaktif bir yaklaşımı tercih ediyorlar, diğer ülkelerde nadiren görülen bir 
topluluk bilinci ve yerel ekosistemin gelişmesine yardım etme isteği sergiliyorlar” dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin verilerine göre 2020’de 179 startup melek yatırımcılar ve risk serma-
yedarlarından toplam 137 milyon dolarlık yatırım aldı. 2021’in ilk çeyreğinde ise yeni bir rekor kırıldı. Üç 
ayda 61 Türk girişimin aldığı yatırım 509 milyon dolar. Bunda aslan payı, 428 milyon dolar ile Getir’in. En 
fazla yatırım alan 10 şirketin dördü ise oyun sektöründen.
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Yatırım Süreçleri

Bir Startup’a Yapılan Farklı Yatırım 
Çeşitleri Nelerdir?

24

Bir girişim, fikir aşamasından geldiği son noktaya kadar farklı amaçlarla birçok kez yatırım alabilir. Bu ya-
tırımlar sektör içerisinde; 

Tohum öncesi yatırım, 
Tohum yatırımı, 
A serisi yatırım, 
B serisi yatırım ve 
C serisi yatırım olmak üzere temel olarak beşe ayrılır. 
Bunlardan tohum öncesi yatırım ilk aşamadır ve genellikle fikir aşamasındaki projelere yapılan yatırımdır. 
Genellikle girişimcilerin yakın çevresi tarafından yapılan yatırımları içerir. 

Tohum yatırımı ise bir ticari girişimin veya işletmenin topladığı ilk resmi parayı temsil eder. Bu aşama bit-
kiye verilen can suyu gibidir ve fikrin ticari bir girişime dönüşmesinde önemli bir rol üstlenir. Şirketin ürün 
geliştirme ve pazar araştırması gibi ilk adımlarını finanse edebilmesini sağlar. 

A serisi yatırım sürecinde şirket artık kullanıcı tabanını oluşturmuştur ve elinde veriler vardır. Temel amaç 
şirketin büyümesini hızlandırmaktır. Girişim sahipleri yatırımcıların karşısına bir plan ile çıkarlar. Yapılan 
yatırım miktarları ise sektör ve fikir gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

B serisi yatırıma gelindiğinde artık geliştirme aşaması geride bırakılıp işletmenin bir sonraki seviyeye ta-
şınması hedeflenir. İş planı artık oturmuştur ve alınan yatırım ile pazardaki talebi karşılayabilecek kadar 
büyümek amaçlanır. 

Son olarak ise halihazırda başarılı olan firmalar yeni ürünler geliştirebilmek, yeni pazarlara açılabilmek ve 
hatta başka şirketleri satın alabilmek için ek finansman arayışına girerek C serisi yatırım turuna başlarlar. 
Startup yatırım serileri boyunca tohum öncesinden C serisine doğru risk giderek azalır. Yapılan yatırım 
miktarlarının bu durumu göre değişiklik gösterebileceği de göz önüne alınmalıdır. 
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Büyüme ve Ölçeklenme

Para Öncesi ve Para Sonrası Değerleme 
Arasındaki Fark Nedir?

25

Girişimlere sağlanan sermaye miktarı ile doğru orantılı olarak yatırımcıların şirketteki ortaklık paylarının 
oluşması için şirket değerlemeleri belirlenir ancak bazı durumlarda değerlemenin miktarından çok za-
manlaması önem kazanır. Para öncesi değerleme şirketin en son finansman turunun değerlemeye dahil 
edilmediği yöntemdir. Para sonrası değerleme ise girişimin aldığı yatırım ile birlikte ulaştığı değeri belirtir. 
Kullanılan iki farklı değerleme yöntemi sahiplik yüzdelerini büyük ölçüde etkiler. İlk aşamada oldukça kü-
çük farklılıklar oluştursa da belki de halka açılma durumunda milyonlarca doları ifade edebilir.

Bir Girişim Fikrinin İlerlemeye Değer Olup 
Olmadığı Nasıl Anlaşılabilir?

27

Kısa bir cümleyle özetlenecek olursa bir girişimin ilerlemeye değer olup olmadığı; önemli bir etki potansi-
yeli olan benzersiz bir fikir ve bu fikri hayata geçirmek için gerekli niteliklere sahip ekip olup olmadığı sor-
gulanarak bulunabilir.  İlk pazar araştırması yapıldıktan sonra, birçok işletmenin benzer fikirler üzerinde 
çalıştığını görüyorsunuz. Bu durumda fikrinizin sektöre gerçekten değer katıp katmayacağını düşünmeniz 
gerekir. Ayrıca ilk pazar araştırması sonucunda sizden başkalarının da benzer bir fikir üzerinde çalışıp 
çalışmadığını görebilirsiniz. Her ne kadar belirli bir ürün veya hizmetle pazara ilk giren olma ihtimali heye-
can verici olsa da rekabetin olmaması sizi duraklatmalıdır. Bu durumlarda, başka birinin daha önce ben-
zer bir fikri olup olmadığına, ancak bunu uygulanabilir bir iş haline getirip getiremediğine bakabilirsiniz. 
Sonrasında fikrinizin kaç kişiyi etkileme potansiyeline sahip olduğunu ve fikrinizin bu insanları ne ölçüde 
etkileyeceğini düşünün. İnsanların yaklaşımının nasıl olacağını öngörebilmek zordur. Bu yüzden insanların 
ürününüzden veya hizmetinizden alacağı değeri varsayabilmek adına ürününüzün minimum uygulanabilir 
haliyle test kullanıcıları üzerinde test etmenin yollarını bulmayı tercih edebilirsiniz. Son olarak peşinden 
gitmeye değer bir fikriniz olsa bile, peşinden gidecek doğru kişi olup olmadığınızı da kendinize sormalısınız. 

Büyüme İvmesinin Sürekliliği 
Nasıl Sağlanabilir?

26

Değer önerisi oluşturmak yapılacak ilk adımlardan biri olabilir. Bu noktada müşterilerin beklentilerini kar-
şılamak için bir değer yaratmak ve müşterilerin sorunlarına uygun çözüm önerileri sağlamak sürecin bir 
parçasıdır. Hedef kitlesinin iyi belirlenmesi de pek tabi önemlidir. İlgili amaç doğrultusunda anketlerden 
yararlanılabilir, pazar araştırma firmalarının piyasa verileri takip edilebilir. Temel performans göstergeleri 
birçok startup için takip etmesi önemli metriklerdir. Rakipleri takip etmek işin önemli bir parçasıdır. Kar-
şılaştığınız sorunlarla onların daha önce yüzleşmiş ve çözüm önerileri üretmiş olma olasılıkları bulunmak-
tadır. Son olarak da bütçe dengesini sağlamak önemlidir. Sağlam ama ölçülü adımlarla yürümeye çalışın.
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Büyüme ve Ölçeklenme

Pandemi Ve Pandemi Sonrası Startup 
Piyasasına Girmek Mantıklı Mı?

28

Pandemiyle beraber birçok harcama alışkanlığı çılgınca değişti. Tüketiciler yeni çözümler aradıkça yeni 
talebi karşılamak için her büyüklükteki işletme için yeni pazar fırsatları ortaya çıktı. Özellikle startup’lar 
bu ortaya çıkan tüketici taleplerini karşılamak için hızla harekete geçti. Ekonomik belirsizliğe ve değişken 
pazara rağmen, koronavirüs pandemisi startup sayılarında bir artışa neden oldu. Son on yılda hiç olmadığı 
kadar çok işletme kurulmaya başlandı ve mevcut girişimler hızlı bir ivmeyle büyümeye başladı. Bununla 
birlikte startup’lar pandemi döneminde ek bir avantaja sahiptir çünkü değişen pazara yanıt olarak hızlı ha-
reket edebilecek kadar çeviktirler. Covid-19 krizinin neden olduğu önemli ekonomik aksamalara rağmen, 
istihdam ve inovasyon üzerindeki uzun vadeli etkiler, fiziksel etkileri sınırlayarak yeni kurulan şirketlerin 
desteklenmesi için uygun ortamlar oluşturuyor. Durgunluklar genellikle daha güçlü ve daha dirençli bir 
ekonomiye yol açabilecek yeniden yapılanmanın arttığı dönemlerdir. Türkiye’de yaşanan salgın dönemin-
de startup ekosisteminin normalde 10 yılda kat edeceği hacimsel büyümeyi 15 ayda gerçekleştirmesi de 
bunu destekler niteliktedir.

Startup ve Scaleup Arasındaki Farklar 
Nelerdir?

29

Startup ve scaleup arasındaki en büyük fark pazardaki yerleridir. Scaleuplar, ürün pazarında yer edinmiş-
ken startuplar müşteri segmentasyonu müşteri edinme maliyetleri ve ürün özellikleri üzerinde çalışırlar. 
Fonlanma kısmında da aralarında farklar bulunmaktadır. Startuplar ikinci tur fonlanmaya geçtikten sonra 
scaleup olarak tanımlanabilir. Startuplar daha küçük ekipler halinde daha geniş roller etrafında çalışır-
larken scaleuplar daha geniş ekiplerle daha dar görev tanımları halinde çalışırlar. Startup’tan Scaleup’a 
geçen bir şirketin daha az risk alıp daha organize halde çalıştığına da tanık olunacaktır. 

Girişimler Neden Para Yakıyorlar 
(Burn Rate kavramı) Nedir?

30

Yakma oranı, yeni bir şirket veya girişimin kendi gelirini yaratmaya başlamadan/pozitif nakit akışı elde 
etmeden önce genel giderleri finanse etmek için harcadığı risk sermayesi oranıdır. Ayrıca net negatif nakit 
akışının bir ölçüsü olarak da adlandırılabilir. Genellikle aylık olarak dolar bazında hesaplanır. Girişimlerin 
çoğu ürünlerini geliştirebilmek için yatırıma ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden başlangıçlarında operasyonların-
dan kaynaklanan net nakit çıkışı yani faaliyetlerinden doğan negatif nakit akımı oluştururlar. Startup’lar 
için yakma oranını takip etmek önemlidir çünkü karlı hale gelmeleri için ne kadar zamanları olduğunu ve 
sermayeden ne kadar çabuk harcadıklarını gözlemlemelerini sağlar.
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Büyüme ve Ölçeklenme

Startup Ekibi Kurarken Nelere 
Dikkat Edilmelidir?

31

Yeni bir girişim için doğru ekibi kurmak en az ürün kadar önemlidir. Araştırmalara göre startup’ların 
%50’den fazlası çalışacağı doğru insanları bulamadıklarından istedikleri noktaya gelememekteler. İlk ola-
rak girişiminizde ekip kurmak için bu işin profesyonellerinden destek almak en kısa yol olacaktır. Fakat 
bir startup’ın ilk aşamalarında bunun için yeterli bütçe bulunmaz. Bu yüzden öncelikli olarak bakacağınız 
şey sizinle beraber çalışan kişinin niteliklerinin yanı sıra ürününüze olan inancıdır. Daha sonra ekip arka-
daşlarınızın yaratıcı, öğrenmeye açık, çözüm odaklı, enerjik, sorumluluk sahibi insanlar olmasına önem 
vermek diğer her işte olduğu gibi startup’lar için de önemlidir. Yapılacak olan görüşmelerde adayların bu 
özelliklere sahip ya da en azından yakın davranışlar gösteren kişiler olması hedeflenebilir. Herkesin belli 
başlı zayıf olduğu ve güçlü olduğu noktalar vardır. Farklı alanlarda güçlü ve zayıf kişilerle oluşturulmuş bir 
ekip startup için daha faydalı olacaktır.
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Bir Startup’ın Başlangıç Bütçesi 
Nasıl Belirlenir?

32

Bir startup için bütçe belirlemek mevcut bulunan bir şirket için bütçe belirlemekten daha farklıdır. Gelece-
ğe dönük varsayımlar yapmak ve finansal tahminlerde bulunmak önemlidir. Tesis maliyetleri, duran varlık-
lar, sarf-diğer malzemeler ve diğer giderler olarak dört ana başlıkta bütçe oluşturulabilir. Tesis maliyetleri; 
mağaza, ofis, depo kiralamak ya da satın almak için kullanılan bütün masrafları kapsar. Yapılması gereken 
tamiratlar ya da evden çalışılıyorsa kira, internet- elektrik faturası gibi maliyetler de tesis maliyetleri ara-
sında yer almaktadır. Duran varlıklar işi sürdürmek için kullanılan eşyaların maliyetini kapsar. Kullanılan 
bilgisayar, ekipman ve eşyaları kapsayan sabit varlıklar bu kategoridedir. Sarf ve diğer malzemeler; ofis 
malzemeleri ve tanıtım masraflarından oluşur. Son olarak ise diğer masrafları; mali müşavir maliyetleri, li-
sanslar ve izinler, sigorta ödemeleri, devlet kurumlarına kayıt ve gereken işletme belgelerinin hazırlanması 
için ödenecek masraflardan oluşur. Aylık sabit ve değişken harcamalar bulunmaktadır. Sabit giderler sahip 
olduğunuz müşteri sayısına göre değişmeden her ay ödenmesi gereken maliyetlerdir. Kira, su/ elektrik/ 
doğalgaz faturaları, website giderleri, reklam harcamaları, muhasebe masrafları ve sigorta bu giderlerden 
bazıları olabilir. Değişken harcamalar sahip olduğunuz müşteri sayısına göre aylık değişebilecek masraf-
lardır.  Kargo, satış komisyonları, üretim maliyetleri, hammadde ve yardımcı malzeme, malın maliyeti ve 
paketleme bu masraflara örnek olabilir. Sonraki adımda ise aylık satışları tahmin etme bulunmaktadır. 
İyimser, kötümser ve olası olarak üç senaryo oluşturulabilir. Vadeli satış yapıyorsanız, ücretlerin bir kısmını 
hemen tahsil edemeyeceğinizi hesap etmelisiniz. Bu yüzden bir tahsilat yüzdesi öngörmek mantıklı ola-
caktır. Satışların maliyetini satıldığı ay için hesaplamanız mantıklı olacaktır. Aylık sabit ve değişken maliyet-
leri hesaplayarak toplam maliyeti hesaplayabilirsiniz. Son adım ise nakit bütçesini hesaplamak olacaktır. 
Nakit akışı ilk aşamada kardan daha önemlidir. Kağıt üzerinde karda olabilirsiniz ama nakit akışınız yoksa 
faturaları ödeyemeyebilirsiniz. 

Bir Startup’ın Değeri Nasıl Anlaşılır? 
33

Şirket değerinin hesaplanmasında bir çok yöntem kullanılmaktadır. Discounted Cash Flow yani İndirgen-
miş Nakit Akımları Yöntemi bunlardan en yaygın olanıdır. Bu yöntemde şirketin gelecek yıllarda elde etmeyi 
planladığı nakit akışları belirli bir indirgeme oranı ile bugünkü değerine getirilir, elde edilen değer şirket 
değeri olarak kullanılır. Geçmiş yıllara ait verilerin bulunmaması ve startupların daha belirsiz olmaların-
dan dolayı hesaplama sırasında zorluklarla karşılaşabilirler. Ayrıca startuplar hızlı büyüme odaklı şirketler 
oldukları için finansal projeksiyonda kullanılacak yüksek oranlı teorik büyüme oranlarının gerçekleştirile-
bilirliği sorgulanmadır.  Diğer bir yöntem ise Karşılaştırılabilir Piyasa Değeri yöntemidir. Bu yöntemde daha 
önce gerçekleşmiş piyasa işlemlerine bakılır ve şirketin faaliyet gösterdiği sektörde ve benzer yapıdaki 
şirketlerin hangi değerden alınıp satıldığı yatırım aldığı incelenir.
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Startup Kurulduktan Sonra Oluşacak 
Maliyetler Nelerdir? 

34

Bir startup kurulduktan sonra oluşabilecek maliyetler sabit ve değişken maliyetler olarak ikiye ayırılabilir. 
Sabit maliyetler, işletmenizin kâr getirip getiremeyeceğine bakılmaksızın ödenmesi gereken maliyetlerdir. 
Tesis ve içinde kullanacağınız elektrik, su, wifi gibi hizmet ücretler, çalışanlara ödenecek ücretler, pazarla-
ma ve satış(dijital pazarlama ödemeleri, web-sitesi tasarımı vs.) için ayrılan ücretler, risk koruma ihtiyaç-
larınıza bağlı olarak sigorta ücretleri, şirketin yasal ve idari süreçleri yönetmek için danıştığı uzmanların 
ücretleri başlıca sabit maliyetler olarak sayılabilir. Değişken maliyetler ise üretim veya satış hacmine göre 
değişmesi muhtemel başlangıç maliyetleridir. Değişken ürün maliyetleri, ek olarak işe alınan personel üc-
retleri ve teslimat maliyetleri en yaygın değişken maliyetlerdendir. Elbette farklı sektörlerdeki işletmelerin 
sabit ve değişken maliyetleri birbirinden farklı olacaktır.

Pivot Etmek Nedir?
35

Her işletmenin amacı kar elde etmektir. Startup’lar da en nihayetinde bu amaç için faaliyetlerini sürdüren 
yapılardır. Bu noktada ortaya konulan ürün ya da hizmetin müşteriler tarafında karşılık bulması gerekir 
ancak ortaya konulan iş modeli her zaman pazarda karşılık bulmayabilir. Bu gibi durumlarda startup’ların 
daha önceki versiyonlarında elde ettiği deneyimler ve yaptıkları testler sonucunda halihazırdaki ürün-iş 
modelini büyük ölçüde değiştirmeleri pivot etme olarak nitelendirilir.

Startupları Öldüren Sebepler Nelerdir? 
36

CB Insights’ın incelediği vakalara göre girişimcilerin yüzde 42’sinin işlerini kapatmasının nedeni piyasanın 
istediği bir ürünü veya hizmeti sunmayı başaramamalarıdır. Ardından takip eden ikinci neden ise girişimin 
sermaye kaynaklarının eksikliğidir. Büyüme aşamasında ürün veya hizmetinin beklenen başarıya sahip 
olmaması veya yatırımcıların somut çıktı görmeden parayı teslim etmekten bıkmış olması nedeniyle girişi-
min ihtiyaç duyduğu sermayeyi elde edememesi ile hayatı sonlanır. CB Insight araştırması, likidite sorun-
ları nedeniyle başarısız olan şirketlerin oranını yüzde 29 olarak belirliyor. Startup’lar için bir başka bitirici 
neden, ekip içindeki sorunlar ve tutarsızlıklardır. Ekip üyeleri arasında işbirliği bulunmazsa, girişimin de 
ayakta duracak şansı kalmaz. Birçok girişimde karşılaşılan sorunlar diğer sorunlar ise maliyet fiyatının 
hesaplanmasındaki yanlışlıklardan doğan karlılık problemleridir. Ayrıca başarılı bir iş modelinin olmaması, 
yanlış inovasyon pazarlaması veya müşteri ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi de startup’ları öldüren neden-
lerin başında gelir. Sonuç olarak yukarıda yazılanlar başarısızlık nedenlerinin karmaşık ve çok katmanlı 
olabileceğini açıkça göstermektedir.
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Startup’larda Seyrelme Neden Yaşanır?
37

Doğası gereği hızlı gelişim gösterme zorunluluğu bulunan startup’ların büyük bir çoğunluğu aldığı ilk ya-
tırım sonrasında tüm süreçte gerekli olan sermayeyi elde etmiş bulunmazlar. Üstel olarak gelişim göster-
meye devam etme ve bir sonraki konuma gelme adına yatırım alma süreçlerine devam ederler. Yatırım 
turlarında mevcutta şirkete ortaklıkları bulunan hissedarlar, yeni hisselerin ihracı veyahut yeni hisselerin 
yaratılması sonucunda şirketin daha küçük ya da seyreltilmiş bir yüzdesine sahip olurlar ve sahiplik yüz-
delerinde düşüş yaşarlar.  Şirketin yüzdelik olarak sahipliğinde düşüş yaşanmasına karşın yatırım alınan 
ve hisse yaratılan her turda şirketin değerinin artması ile seyrelmenin olumsuz etkisi azaltılır. Startup 
kurucuları için asıl önemli olan konu ise doğru zamanda doğru miktarda seyrelme yaşamaktır Kurucular 
başlangıçta karar verme mekanizmasına tamamen sahip olsalar da yanlış planlama sonucunda ilgili ko-
numlarını yitirme tehlikesi ile karşılaşabilirler.        
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Ürün-Pazar Uyumu Nasıl Sağlanır? 
38

Ürün-pazar uyumu, o pazarı tatmin edebilecek bir ürünle iyi bir pazarda olmak anlamına gelir. Ürününüz 
için net bir hedef pazara sahip olmak, ürün-pazar uyumunu sağlamak için çok önemlidir. Genellikle baş-
langıçta odaklandığınız pazarın dar olması bir avantajdır fakat çoğu girişim, ürün-pazar uyumunu sağla-
madan daha geniş bir pazarı hedefleyerek müşteri kazanımını en üst düzeye çıkarmaya çalışarak hataya 
düşer. Ürün-pazar uyumu ürününüzün (iş modelinizin) yarattığı değeri sağlayacak şekilde kime hizmet 
etmeye çalıştığınızı (pazar), ne sunacağınızı (ürününüzü) ve bu teklifi nasıl sunacağınızı iyi belirlemekle 
sağlanır. Pazardaki ihtiyaçları doğru belirlemek ve bunları karşılamanın uygun yollarını test etmekle ilgili-
dir. Ayrıca potansiyel iş modelinizi ve bunun hizmet vermeye çalıştığınız pazarla ilişkisini anlamak da çok 
önemlidir. Bu noktada müşterilere nasıl hizmet edebileceğiniz konusunda dikkatli olmalı ve verdikleri tep-
kilere göre ürününüzün hızlı bir şekilde adapte edilebilir olması gereklidir.

Pazarlama

Bir Startup Tanıtımını Hangi Yollarla 
Yapmalıdır? 

39

Bir start-up’ın tanıtımını yapmak için birden fazla pazarlama yöntemi mevcuttur. Bunlardan biri e-posta 
pazarlaması yöntemidir. Bir potansiyel müşteri veya müşterinizin e-posta adresine sahip olduğunuzda, 
girişiminizi tanıtmak için ona e-posta gönderebilirsiniz. Bu pazarlama stratejisinden yararlanmak için önce 
potansiyel müşterilerin e-posta adreslerini toplamanız gerekir. Bunun için girişiminize ait bir web siteniz 
varsa, üzerine bir bülten kayıt formu yerleştirmeyi düşünebilir veya e-posta toplayıcı tool’ları kullanabilirsi-
niz. Blog oluşturma da girişiminizin ihtiyaç duyduğu tanıtımını yapmanızda size yardımcı olabilecek güçlü 
bir stratejidir. Araştırmalar blogları olan işletmelerin, blogları olmayan rakiplerine göre %126 daha fazla 
potansiyel müşteri çektiğini ortaya koydu. Değerli ve okunmaya değer etkili bir blog oluşturursanız, arama 
motorları blogunuzu arama sonuçlarının en üstünde sıralayarak sıkı çalışmanızı ödüllendirecektir. Blogu-
nuz üst sıralarda yer aldığında, daha fazla ziyaretçi çekecektir. Girişiminizi tanıtmanın diğer bir yöntemi de 
sosyal medyadır. İstatistikler, 2.4 milyardan fazla insanın sosyal medyadan yararlandığını gösteriyor, bu 
nedenle bu kanalı girişiminizin pazarlama stratejisine dahil etmek önemlidir. İşletmenizin sosyal medyada-
ki varlığı arttıkça, daha fazla insan onu görecek ve tanıyacaktır. Ayrıca, Facebook, Twitter ve Pinterest dahil 
olmak üzere çoğu sosyal medya ağı, işletme sahiplerinin trafik ve maruz kalma için ödeme yapmasına izin 
verir. Örneğin Facebook reklamları ile, kullanıcıların haber akışlarında reklamlar oluşturabilir veya Face-
book web sitesinin sağ sütununda görünen reklamlar oluşturabilirsiniz. Son olarak SEO (Arama Motoru 
Optimizasyonu), diğer pazarlama yöntemlerinden daha yüksek yatırım getirisi sağlayan en uygun maliyetli 
kanallardan biridir. Herhangi bir ek maliyet olmadan arama motorlarından organik trafik alma işlemidir. 
Böylece SEO ile, girişiminiz için hiçbir ücret ödemeden sürekli olarak yeni müşteriler kazanabilirsiniz. SE-
O’dan yararlanmak için hizmet sayfalarınızı, ana sayfanızı ve açılış sayfalarınızı optimize edebilirsiniz veya 
bunları sizin yerine yapması için SEO ajanslarıyla çalışabilirsiniz.
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İlk müşteri nasıl kazanılır?
40

İlk müşteriyi kazanmak için uygulanabilecek stratejiler her sektör için çeşitlilik göstermekle beraber hep-
sinde ortak yapılması gereken şey ilk olarak tanıdığınız kişilerin (arkadaşlar, tanıdıklar, aile, profesyonel 
bağlantılar) ağına ulaşarak size katılmalarını sağlamaktır. Ayrıca çevrenizden girişiminizle ilgilenebilecek 
diğer kişilerle sizi birleştirmelerini isteyerek network’ünüzü genişletebilir ve gelecekteki potansiyel müş-
teri sayınızı artırabilirsiniz. Başlarken, kendi kitlenizi çevrimiçi ortamda büyütmek biraz zaman alacaktır. 
Bu yüzden hedef kitlenizin çevrimiçi olarak nerede vaktini geçirdiğini bulmak ve kitlenize bu ortamlarda 
ulaşmaya çalışmak gereklidir. Bunu yapmanın birçok yolu vardır. Örneğin hedef kitlenizin yer aldığı bir pod-
caste konuk olmak ya da sosyal medya işbirlikleri bunlardan bazılarıdır. Bu zor ve önemli bir iştir çünkü ilk 
birkaç müşteri ürününüzü iyileştirmenize, onu pazarda nasıl konumlandıracağınızı anlamaya başlamanıza 
ve şirketiniz için önemli sosyal kanıtlar sağlamanıza yardımcı olacaktır. Erken aşamadaki girişimler, sürekli 
nitelikli potansiyel müşteri akışı sağlayan pazarlama tool’larına ayıracak bütçeye henüz sahip olmadıkla-
rından insanları ürünlerini birer birer kullanmaya ikna etmek durumunda kalırlar. Başlangıç için bir e-tablo-
da, ağınızda yer alan iletişim bilgilerinin yer aldığı yalnızca bir avuç sütunla işe başlanır. Başlarken üzerin-
de çalışmak için çok kişiye ihtiyacınız yoktur. Bir şirketten bir karar vericinin iletişim bilgilerine ulaşma ve 
onlarla iletişim kurma mekaniğinde iyi olana kadar birkaç düzine sizi oldukça meşgul edecektir. Ardından 
yeni potansiyel müşteriler bulma adımına geçildiğinde, girişiminizi etkileyici bulacak kişileri ve işletmeleri 
listenize yazmak ve ardından çok yoğun bir araştırma sürecine girmek gerekir.  Sektör dernekleri, kon-
feranslar, topluluklar ve forumlar gibi müşterilerinizin çevrimiçi olarak bir araya geldiği yerler bularak bu 
mecralarda kendinizi gösterebilirsiniz. Ayrıca Google, Linkedin, Youtube ve Facebook gibi parmaklarınızın 
ucundaki arama motorları ve sosyal medya özelliklerini kullanmak da size yardımcı olacaktır.

Pazarlama
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