GİRİŞİMÇİ
GİRİŞİMCİ KİMDİR :
Girişimci, üretim elemanlarını (doğa,emek,sermaye ) sistemli ve
bilinçli şekilde bir araya getirerek mal ve hizmet üretimini sağlayan
kişidir. Girişimci toplumun gereksinim duyduğu, dolayısıyla talep
edilen bir malı ya da hizmeti bulup onu üretmeye girişen ve buna
öncülük eden kişidir. Girişimci olabilmek için cesaret, bilgi, yetenek
gereklidir.
 Hayalleri olan
 Risk alabilen
 Fırsatları gözlemleyen
Yatırımı yapıp organize/koordine ve kontrol eden kişidir.

GİRİŞİMCİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ :
Kimlerden
yapmalıdır.

hangi

alanlarda

yararlanacağını

planlamasını

İş için ve karşılıklı sağlanacak faydalar nedeniyle iş ilişkisinde
olduğu kurum ve kuruluşlar , personel dikkatli seçilmeli ve doğru
planlamalıdır.
Girişimci belirlediği iş fikrinin uygulanabilirliğine önce kendisi
inanmalı, gerektiğinde diğer kişileri (aile,ortak,finansör,v.b.) ikna
edebilmelidir.
İnanç ve azim olmalıdır. Çevresinde yakınında olan kişileri de bu

konuda inandırmalıdır.
Emek,sermaye,motivasyon,azim,inanç,güven,zaman
ve
en
azından kendini yaşatacak ve işle ilgili min harcamaları da
yapacak parası olmalıdır. Ya da yatırım yapacak parası olmalı
ama bunu doğru zamanda doğru yerde kullanmalıdır. Girişimci
kendi işini kurmanın getireceği avantajları isterken, zorlularını
değerlendirmeli ve hazırlıklı olmalıdır.

GİRİŞİMCİ İŞ KURMA SÜRECİNE GİRERKEN İŞ FİKRİ İLE
İLGİLİ HANGİ SORULARA YANIT ARAMALIDIR ? :
Sunulmak istenen ürün/hizmeti yeterince tarif edebiliyor musunuz?
Bu iş için gerekli olan temel yetenekler nelerdir ?
Bu ürün/hizmeti kimler ve neden talep eder ?
Benzer ürün/hizmeti sunan potansiyel rakipler kim ?
Ürün/hizmet için arzdan fazla talep var mı ?
Bu yeni ürün/hizmet için yeni talep yaratılabilir mi ?
Ürün/hizmetin temel başarı kriteri nedir ? (Bilgi,Sermaye,Akine,v.b
)
İşin gerektirdiği çaba ve kişisel katkılar girişimcinin özelliklerine
uygun mu ?
Ne tür bir girişim tercih edilmeli ? Bireysel mi, ortak bir girişim mi ?
Mevcut bir işletmeyi devralmalı yoksa yeniden bir işletmemi
kurmalı ?
İş kurmak için uygun zaman ve uygun yeri tanımladınız mı ?

İLERİYE BAKMAK VE VİZYON :
İş fikrinizi gelecek bir kaç yıl içinde, nasıl gelişebileceğini veya
iyileşebileceğini düşünüyor olmanız gerekir. Yeni özellikler veya
kullanım şekilleri ilave edebilecek misiniz ? Sunduğunuz ürün veya
hizmetler yelpazesini genişletmeniz gerekecek mi ? Tesislerinizi
genişletebilcek misiniz ? vb. sorular...

İŞ KURMA SÜRECİ BAŞLARKEN GİRİŞİMCİNİN ORTAYA
KOYMASI GEREKENLER :
Maddi
varlıklar,Cesaret,Yetenek,Bilgi,Beceri,Yöneticilik,Zaman,Liderlik,Ç
evre-İlişkiler,Hayata Dair Beklentiler ve Hedefler...
GİRİŞİMCİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU TEMEL UNSURLAR :
İş fikri,Girişimcilik
Beceriler,Kaynaklar

İle

İlgili

Nitelikler,Yönetsel

Hazırlayan: Büşra Nur HIDIR
(Bu metnin muhtevasıyla ilgili tüm sorumluluklar hazırlayan kişiye aittir.)

Bilgi

ve

