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ALPHAN MANAS 

Girişimcilik zor iştir. Hele 
ki Türkiye gibi uluslararası 
standartlarda girişimcilik 
kültürü yeni yeni yeşeren 
ülkelerde… Aklınıza bir fikir 
gelir ve o anda dünyanın en 
mükemmel işini bulmuşsunuz 
demektir. Bir de yaşınız genç 
ve iş dünyasındaki tecrübeniz 
sınırlı ise olası sıkıntı noktaları 
gider aklınızdan, umudun 
verdiği heyecan kalır sadece. 
Bir gayret işe girişirsiniz. 
Tüm bu emekler, özveri ve 

Entrepreneurship is difficult, 
especially in countries like 
Turkey where the culture of 
entrepreneurship has just 
recently started to develop. You 
develop an idea, and in that 
moment, you feel as though you 
have found the best opportunity 
in the world. You forget about 
all the problems associated with 
your young age and limited 
experience in the market; all you 
have is the excitement of high 
hopes. With this excitement, you 6 6

heyecanın sonucunda çoğu 
zaman hedefinizden sapmış 
bir noktada bulursunuz 
kendinizi. Girişimcilere 
destek veren Dragon’s Den 
programındaki üyelerden biri 
olarak bugüne dek yüzlerce 
girişim fikri ve girişimci ile 
karşılaştım. Bu tecrübelerim 
gösteriyor ki birçoğu benzer 
hatalara düştüğü için 
sıkıntı yaşıyorlar. Gerek 
uzun yıllardır koruduğum 
girişimci kimliğim gerekse 

dive into your idea. At the end 
of great efforts, devotion, and 
excitement, you find yourself 
at a point completely off from 
your target. Being a member of 
Dragon’s Den program, which 
supports young entrepreneurs, 
I have come across hundreds of 
entrepreneurs and hundreds of 
new ideas. In my experiences, 
I have found that many of 
them go through certain 
difficulties because they all 
make similar mistakes. In 

Girişimci olmak 
ile girişken olmak 
arasında ince bir 
çizgi var. İşte doğru 
tarafta durmanın 
yol haritası.

There is a fine line 
between being an 
entrepreneur and 
being enterprising. The 
following is a road map to 
being on the right side.

EIGHT SEcrETS of 
EnTrEprEnEurSHIp

Gİrİşİmcİlİğİn
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NECİP ŞAHİN
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FİKRE ÂŞIK OLMAK:  
Genellikle girişimciler 
fikirlerine âşık oluyor. Aşkın 
gözü kördür misali bu durum 
onları, fikirlerini detaylı 
araştırmaktan alıkoyuyor. 
Öyle ki bazen bana internetten 
konuşma teknolojisini yeni bir 
şeymiş gibi sunan ve savunan 
girişimciler görüyorum.

ÜRÜNE DEĞİL MODELE 
ODAKLANMAK: Karşılaştığım 
birçok girişimci adayı ürünlerini 

en ince detaylarına kadar 

bu yarışmada edindiğim 
tecrübeler ışığında girişimciler 
için çok önemli sekiz noktaya 
değinmek istiyorum.
FİKİR ÖNEMLİ AMA: Çoğu 
zaman iyi bir fikir yeter 
yanlışına düşülüyor. İyi fikir 
önemlidir ama tek başına 
yetmez. Fikri hayata geçirmek, 
onu gerçekleştirmek önemli. 
Örneğin bir web projesini 
hayata geçirecek teknik 
birikime veya ortağa sahip 
değilseniz o projenin 
yürümesi 
çok kolay 
olmayacaktır. 

light of my entrepreneurial 
personality (which I have 
maintained for many years) 
and the experiences I have 
accumulated, I wish to mention 
eight very important points for 
entrepreneurs.

THE IDEA IS IMPORTANT, 
BUT: Most of the time, there 
is a mistaken belief that a good 
idea is all that is needed. A good 
idea is important, but most 
of the time, it is not enough 
on its own. It is important to 

implement and put the 
idea into action. 

For example, 
if you don’t 

have 

sufficient know-how or 
a reliable partner for 
implementing a new web 
project, it will not be easy to 
create that project. 

FALLING IN LOVE WITH 
THE IDEA: Most of the time, 
entrepreneurs fall in love 
with their ideas. Love is blind; 
hence, they don’t research their 
ideas in full, so much so that, 
at times, I have encountered 
entrepreneurs who presented 
Voice over IP technology as if it 
were something totally new.

FOCUSING ON THE 
MODEL, NOT ON THE 
PRODUCT: Many potential 
entrepreneurs that I 
encounter, while capable of 
explaining their product in 
intricate detail, can give no 
information on the structure 
of the market, details of costs, 
and where they want to take 
their business. A business 
plan is very important at this 
point. It is necessary to have 
some ideas on all stages from 
organization to marketing, 
production, and financing, 
and to start off by making a 
business plan to form a long-
term road map. 

ENTERPRISE, NOT 
ENTERPRISING: It is very 
important to know your 
potential and inventory 
during entrepreneurship. 
You have to carefully weigh 
what you can and cannot do. 
Otherwise, what you achieve 
is not an enterprise, it is being 
enterprising, and that does not 
yield results.

THE IMPORTANCE OF 
SCALE ECONOMIES: It 
is very important to assess 
enterprises within their own 
socio-economic contexts. 
An idea or enterprise that 
appeals to a few people does 
not have the potential to 
grow. Sometimes we come 
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anlatabilirken faaliyet 
göstereceği pazarın yapısı, 
maliyet kalemlerinin detayları, 
işini gelecekte hangi noktaya 
taşımak istediği gibi konularda 
yeterli cevap veremiyordu. Bu 
noktada iş planı çok önemli. 
Organizasyondan pazarlamaya, 
üretimden finansa her noktada 
bir fikir sahibi olmak ve uzun 
vadeli yol haritası oluşturmak 
için mutlaka iş planı yaparak 
yola çıkmak gerekli. 

GİRİŞKENLİK DEĞİL 
GİRİŞİM: Girişim sürecinde 
kendi potansiyelini ve 
envanterini bilmek çok 
önemlidir. Yapabileceklerinizi 
ve yapamayacaklarınızı çok iyi 
tartmalısınız. Aksi takdirde 
yaptığınız girişimcilik değil 
girişkenlik olur ki bunun 
sonuca ulaşması çok da 
mümkün değildir.

ÖLÇEK EKONOMİSİNİN 
ÖNEMİ: Girişimleri kendi 
sosyo-ekonomik çerçevesinde 
değerlendirmek çok önemli. 
Birkaç kişiye hitap eden bir 
fikir veya girişimin büyüme 
imkanı olmaz. Çoğu zaman 
ev halkının, konu komşunun 
beğendiği ürünleri getiren ve 
bunları fikir olarak gösteren 
girişimcilerle karşılaşıyoruz. 
Fakat bu fikrin ne ölçeğe 
ulaşacağı, bu ölçeğin işe nasıl 
bir kaldıraç desteği 
vereceği hiç 
düşünülmüyor.

TREND 
ANALİZİ: 
Günümüzde tüketici 
beklentilerini önceden görmek 
en büyük rekabet avantajıdır. 
Bu yüzden trendleri izlemek, 
gelişmelerin ne yönde olacağını 
öngörmek büyük önem taşır. 
Yapılanları tekrarlamak, 
artık miadını dolduran işlerin 
peşinde koşmak ve “ben de” 
girişimciliği yapmak sıkça 
düşülen bir hata. Bundan 
kaçınıp özgünün ve yeninin 
peşinde koşmak gerekli.

entrepreneurs are often so 
taken away by the beauty 
of the ideas and technology 
that they never think 
enough about the financial, 
operational, and rational 
aspects of the project. Never 
forget that many projects 
that look good on paper 
are bound to get stuck in 
practice.

PAY ATTENTION TO 
PATENTING: Patent 
applications are a 
sensitive process. Owning 
a patent does not make 
you untouchable. This is 
why the patenting process 
needs to be managed very 
carefully. In some cases, in 
order to defend my personal 
applications for patenting 
rights, I have had to spend 
hundreds of thousands of 

dollars, and had to drop 
them just for that reason. 

Getting a patent for each 
idea does not make you the 
sole owner of those ideas. 

3

across entrepreneurs that 
bring along products liked 
by the family members and 
neighbors. However, they do 
not consider the scale that the 
product can reach, or what 
kind of leverage scale will 
bring to it.

TREND ANALYSIS: 
Nowadays, foreseeing the 
expectations of the consumers 
is the biggest advantage in 
competitiveness. Because 
of this, following the trends 
(foreseeing what could 
possibly happen) is of great 
importance. Repeating things 
that have already been done, 
pursuing works that have 
already completed their 
useful lifetimes, and being 
a “me too” entrepreneur are 
among the most common 
mistakes made. These must 
be avoided.

THE ALLURE OF 
TECHNOLOGY: In an 
enterprise, the business 
model is everything: it is 

the road map, the life 
jacket. Unfortunately, 

TEKNOLOJİNİN 
ÇEKİCİLİĞİ: Bir girişimde 
iş modeli her şeydir. Yol 
haritasıdır, can simididir. 
Ama ne yazık ki özellikle 
teknolojik girişimlerde fikrin 
ve teknolojinin cazibesine o 
kadar kapılıyor ki girişimciler, 
olayın finansal, operasyonel ve 
rasyonel boyutunu yeterince 
düşünmüyor. Unutmayın, kâğıt 
üzerinde çok iyi görülen birçok 
proje pratikte tıkanmaya 
mahkûmdur.

PATENTE DİKKAT: Patent 
başvurusu hassas bir süreçtir. 
Patent sahibi olmak sizi 
dokunulmaz kılmaz. Bu 
nedenle bu süreci çok iyi 
yönetmek gerekir. Bazı 
durumlarda şahsi patent 
başvurularıma yapılan 
itirazları savunmak için yüz bin 
dolar masraf etmek zorunda 
kaldığım ve sırf bu nedenle 
vazgeçtiğim uygulamalar oldu. 
Her fikre patent almak onun  
tek sahibi olmak anlamına 
gelmez. 

NİSAN•Aprıl 2011•ANADOlUJET  67  

3


