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BÜYÜK GİRİŞİMCİ LİDERLER: ORTAK YÖNLERİ VE YÖNTEMLERİ 

İncelediğimiz dört büyük şirketten üçü Amerika’da bir şirket ise İngiltere’de kurulmuş ve gelişmiştir. 

Amerika elliden fazla eyaleti, üç yüz milyondan fazla nüfusu ile bir kıta gibidir. Wal-Mart, McDonald’s 

ve Starbucks ortalama yirmi yıl içinde ülkenin tamamına yayılarak, bir milyar dolarlık satış büyüklüğüne 

ulaşmıştır. Bu şirketler ülkenin her köşesine bir mağaza, lokanta, kafe açıp, milyar dolar satış değerini 

yakalarlarsa, bu aşamadan sonra rakipler tarafından satın alınabilmeleri veya rekabetle ortadan 

kaldırılabilmelerinin kolaylıkla mümkün olmadığını hesaplamışlardır. Bu büyüklüğü destekleyecek 

parasal kaynaklara, üretim, dağıtım ve bilgi yönetimi altyapısına kavuşmak için çok çalışmışlar ve 

sonunda sahip olmuşlardır. Bu nedenle bir dönem daima büyümeyi ve bu kritik büyüklüğe ulaşmayı 

hedeflemişlerdir. Oluşturdukları altyapıları, eğitilmiş çalışanları ve oturmuş organizasyon ve süreçleri 

ile daha da gelişmeye ve büyümeye ve uluslararasılaşmaya doğru devam etmişlerdir. Virgin Şirketler 

Grubu ise, bu üç kuruluştan farklı olarak, İngiltere’de kurulmuş ve gelişmiştir. Sonrasında daha çok 

İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri içinde veya İngiliz Kültürünün hakim olduğu ülkelerde ve Avrupa’da 

yeni şirketler kurarak gelişimini ve büyümesini sürdürebilmiştir. Virgin Şirketler Grubu genel olarak 

halka açılmamış ve büyüme için gereken kaynağı kredi kullanarak sağlamıştır. Bu grup da diğerleri gibi 

sürekli olarak büyümeye çalışmış, yaratılan her kaynak doğrudan yine şirketlere yatırılmıştır. Nakit 

yaratan şirketleri nakit sıkıntısına düşen şirketleri desteklemiş, bilgi ve tecrübe de şirketler arasında 

paylaşılmıştır. 

Ulaştıkları çok hacimli satış büyüklüklerine bağlı olarak incelediğimiz bu kuruluşlar önemli miktarda 

malzeme, teçhizat, hammadde ve hizmet alımı yapmaktadırlar. Toplu satın almalarda elde ettikleri 

pazarlık gücüyle, küçük ve yerel işletmelerden oldukça düşük fiyatlarla ve uygun şartlarla ihtiyaçlarını 

satın alma güçleri vardır. Bu nedenle de rekabet güçleri yüksektir. Yani bu şirketler ölçekler 

ekonomisinden yararlanıp, büyük alım güçlerini kaldıraç gibi kullanarak, girdilerini piyasadan diğer 

şirketlerden daha düşük maliyetle temin edebilmektedirler. 

İşletmelerin gelişip büyüyebilmesi için yeterince büyük ve homojen pazarlara ihtiyaç vardır. Amerika 

yüksek kişi başı yıllık geliri, yaklaşık üç yüz milyon nüfusu, altyapısı ve kaynakları ile büyük bir pazardır. 

Eyaletler arasında yasal mevzuat ve iş kuralları pek değişmemektedir. Ülke içinde insanlar ve sermaye 

serbestçe dolaşabilmektedir. Vatandaşlar arasında kültür ve dil birliği sağlanmıştır. Bu nedenle şirketler 

Amerika’da daha kolay büyüyebilmişlerdir. Avrupa’daki büyük ülkeler de bu büyüklükte bir pazara 

ihtiyaçları olduğunu görmüş ve birçok diğer amaç yanında işletmelerinin büyümesini de sağlayabilmek 

için Avrupa Birliğini (AB) kurmuştur. AB, bugünkü Pazar büyüklüğü ile Amerika’ya yakın bir seviyeye 

ulaşmıştır ama AB içinde henüz yeterince bir yasal mevzuat birliği, kültür ve dil birliği sağlanamamıştır. 

Virgin Grubu bir anlamda bu dezavantajını İngiliz Milletler Topluluğunu (Commonwealth) kullanarak 

kırmıştır. Bu kapsamda, önce bu topluluk üyesi olan Avustralya, Güney Afrika, Kanada, Nijerya gibi 

ülkelerden başlayarak, sonrasında Amerika, Fransa, Almanya ve Japonya’da da ortaklıklar kurarak 

oradaki yasal ve kültürel engelleri aşmak yoluyla kritik büyüklüğe ulaşmış ve büyümesine devam 

etmiştir. 

İncelediğimiz kuruluşlardan Wal-Mart, McDonald’s ve Starbucks düşey olarak derinliğine entegre 

olmuşlardır. Virgin Grubu ise yatay olarak entegre olmuştur. Wal-Mart tedarikçilerden malları ve 

hammaddeleri alıp, bunları merkezi depolama tesislerine taşıyıp, bu depolardan otomatik olarak 

mağazalarına dağıtımını yapıp, mağazalarında malı müşteriye doğrudan satmaktadır. McDonald’s da 

ürünlerini müşteriye doğrudan kendi lokantalarında satmaktadır. Bütün lokantalarını kendi arsalarında 

veya kiraladığı arsalarda, kendi mimari yapısına göre inşa etmektedir ve bunların sahibidir. 

Lokantalarının yüzde otuzunu kendisi işletmekte, yüzde yetmişini ise bayilerine belirli bir bayilik 
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(franchise) süresince kiralamaktadır. Bayilerinin satışının belirli bir yüzdesini bayilik ücreti olarak 

(royalty) almaktadır. Hamburger, patates ve diğer ürünleri için gereken hammaddeyi, lokantaları için 

gereken teçhizatı ve malzemeleri yerel veya bölgesel tedarikçilerden satın almaktadır. Starbucks ise 

başlangıçta bayilik sistemi ile çalışmamış, kendi kiraladığı alanlarda dekore ettiği, kimi zaman inşa 

ederek işlettiği tüm mağazalarının sahibi de kendisi olmuştur. Büyümesini sağladıktan sonra özellikle 

uluslararası operasyonları için bayilikler de vermeye başlamıştır. Temel hammaddesi olan kahveyi ham 

olarak üretici ülkelerdeki toptancılardan satın almaktadır. Bunları kendi kavurma tesislerinde 

kurutmakta, kavurup, paketleyip kafelerine dağıtmakta ve kendi kahvesini kafelerinde kendi çalışanları 

ile doğrudan müşterilerine demlenmiş kahve olarak satmaktadır. Paketlediği kavurduğu kahveleri de 

çekirdek olarak kafelerinde veya adrese kargo ile dağıtım yoluyla müşterilerine satmaktadır. Starbucks 

bu yapısı ile neredeyse tüm düşey tedarik zincirini ve işletme süreçlerini kendi bünyesinde toplamış 

olan bir kuruluştur. Kafeleri için gereken malzeme, makine ve cihazları ise tedarikçilerden satın alır. Son 

yıllarda bu makineleri üreten şirketleri de satın alarak holding bünyesine katmıştır. Virgin Grubunun ise 

her şirketi farklı ortaklık yapısına ve ortaklara sahip olup, kendi otonom yapısı içinde bulunduğu 

sektörde çalışır. Bu şirketler geliştirdikleri yenilikleri ve bilgiyi birbiri ile paylaşır. Grup birçok farklı 

sektördeki hizmeti, örneğin müzik yapımı ve albüm satışı, kitap basımı ve satışı, hava yolu işletmeciliği, 

demir yolu işletmeciliği, banka ve kişisel yatırım yönetimi, tatil planlama ve yönetimi, sağlık merkezleri 

işletmeciliği ve turizm gibi, yatay olarak bir entegrasyon ile bünyesinde barındırmaktadır. Virgin Grup 

bir şirketinde geliştirdiği bir yöntemi ve uygulamayı diğer ilgili şirketlerine de aktarmakta veya bir 

şirketinin verdiği hizmeti kaldıraçlayarak diğer şirketinin hizmetini daha rekabetçi hale 

getirebilmektedir. 

McDonald’s ve Starbucks aslında yüzyıllardır herkes tarafından bilinen ürünleri yeniden keşfederek 

müşteriye özel bir deneyim sağlamak suretiyle sunarak başarıya ulaşmışlardır. Starbucks bilinen arabik 

kahvesini çok kavurarak, İtalyanlar tarafından geliştirilmiş olan espresso ve kafe latte demleme 

yöntemi ile modern, rahat ve elegan bir deneyim yaşatarak ve fonda rahatlatıcı bir müzik çalınan bir 

ortam içinde, bizzat baristalar eliyle demleyip sunarak, yılda yirmi milyar dolar satış hacmine 

ulaşabilmiştir. Ayrıca kahvenin özünü çıkarıp, bunu sütle karıştırıp, şişeleyip, soğuk olarak müşteriye 

sunacağı yenilikleri (frappucino) kendi Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirerek süpermarketlerde de 

satışa sunabilmeyi başarmıştır. McDonald’s ise bilinen patates kızartmasını özel yöntemlerle altın 

renginde ve lezzetli olarak, bilinen köfteyi de iki ekmek arasında çeşitli soslarla karıştırıp yüksek bir 

lezzetle çok kısa bir süre içinde, hijyenik olarak ve sabit menüler halinde ve ucuz bir fiyata, her yerde 

aynı tadı da korumayı başararak sunabilmiştir. Wal-Mart ise bilinen indirim mağazası konseptini 

rakiplerden daha rekabetçi olarak gerçekleştirerek ve o dönemde Amerika’da diğerlerinin fark 

edemediğini fark edip, mağazalarını şehir dışındaki banliyölerde ve küçük yerleşim merkezlerinde açıp, 

insanların buraya araçları ile gelip alışveriş yapmasını sağlayarak, yeniden keşfetmiştir. Daha sonra 

kurduğu büyük ve etkin tedarikçi ağı, otomatik dağıtım merkezleri ve bilgi yönetimi altyapısı ile 

maliyetleri düşürmeyi başarıp, operasyonlarını kontrol ederek büyümesini sürdürebilmiştir. 

Şimdi, kendilerine ayırdığımız bölümlerde iş yaşamlarını ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz bu girişimci 

liderlerin gözlediğim ortak özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 

İncelediğim bu girişimcilerin maceraya başladıkları sadık yol arkadaşları ile büyüme sürecinin bir 

noktasında ayrılmak zorunda kaldıklarını gördüm. Sadık kader arkadaşları ortada paylaşacak bir 

zenginlik yokken, lidere inanmış ve onun etrafında toplanmış, onunla kader birliği yapmışlar. 

Gerektiğinde ücret bile almamışlar. Lider girişimci ve arkadaşları zorlukları göğüsleyerek işletmeyi 

geliştirmiş, işleri büyütmüş. Ancak, lider, yolun bir yerinde, o güne kadar işleri götürebilen bu 

arkadaşlarının hızla büyüyen işletmesinin organizasyonel ve operasyonel alanlardaki değişimleri ile baş 

edemediğini görerek, bu sorunlarla baş edebilecek, gelişen teknolojiyi de anlayan, konusunda uzman 
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çalışanlara ihtiyaç duymuştur. Bu anlarda, gelişime ayak uyduramayan yol arkadaşları, değişimi ve 

fırsatları lider gibi hissedememiş ve onunla ters düşmüşlerdir. Bu da organizasyon içinde liderden yana 

olanlar ile yol arkadaşları arasında bölünmelere neden olmuştur. Lider işin gereğini yapmak ile yol 

arkadaşlarını kaybetmek arasında bir tercih yapmak durumunda kalmış ve işini seçmiştir. Yol 

arkadaşları ile el sıkışmış ve şirket onun düşündüğü doğrultuda işlerine devam etmiştir. 

Organizasyon bu dönemlerde içeride büyük sıkıntılar ve bunalımlar yaşamıştır. Eğer bu aşama şirketin 

halka açılmasından sonra gerçekleştiyse, dışarıdan gelen baskılar da artmıştır. Ortaklar ve bankerler de 

işin içine girmiştir. Lider, büyük riskler almış ve stresler altında kalmıştır. Ama yolundan dönmemiştir. 

Zorlukları yenmek için işine daha sıkı sarılmıştır. Bu dönemde ayrılan kişilerin arkadaşları da onlarla 

birlikte şirketi terk etmiş veya lider tarafından ikiliği ortadan kaldırmak amacıyla işten çıkarılmıştır. Lider 

umutsuzluğa kapılmamış, bunu bir fırsat olarak görmüş ve ayrılanların yerine o görevi daha iyi yapacak, 

uzmanlığına güvendiği kişileri getirmiştir. Sonuçta şirketteki ikiliği ortadan kaldırmış ve takım ruhunu 

yeniden kurmayı başarmıştır. Bu durumlarda işletme korkulduğu gibi kötüye değil, iyiye gitmiştir. 

Değişime ve fırsata inanan ve liderle birlikte hareket eden yöneticilerin önü açılmış ve tekrar sağlanan 

birlik ve beraberlik ruhu ile şirketi bir üst düzeye taşımışlardır. Bu olaylar incelediğimiz dört girişimci 

için de yaşanmıştır. Karizmatik lider zorlu aşamalardan geçmiş, acıları yaşamış ama bu bunalımlardan 

daha da güçlenerek çıkmayı becermiştir.  

Girişimci ve kader arkadaşları girişimi kurup, geliştirmeye başladıklarında işletmenin organizasyonu 

küçüktür, belki de yazılı olmayan ama herkesin beyninde bulunan örtük bir hiyerarşi mevcuttur. Bu 

dönemde işler informal görüşmeler ve toplantılarla bir sürece bağlı olmadan görülebilmektedir. 

Neredeyse herkes, her işle uğraşmaktadır. İşletme büyüdükçe işler artık böyle yürütülemez hale gelir. 

Genel konuları bilen insanlar yerine konusunda uzman insanlara ihtiyaç duyulmaya, pazarlama, 

operasyonlar, insan kaynakları, mühendislik, planlama gibi işlevsel alanlarda süreçlere ve altyapılara 

ihtiyaç duyulmaya başlanır. Organizasyonda sorumluluklar, yetkiler, kimin kime hangi bilgiyi sağlaması 

gerektiği gibi konular yazılı ve açık bir şekilde belirlenmek zorundadır. Artık uzmanların, çoğunlukla 

işletme dışından gelerek bu fonksiyonların başlarına geçmelerine ve işleri yönetmelerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu aşamada, o güne kadar işletmeyi yöneten ve bu uzmanlıklara sahip olmayan yol 

arkadaşlarının görev tanımlarında değişiklik yapma zamanı gelmiştir. 

Kanımca bu zorlu aşamayı geçebilen ve acı ilacı içebilen işletmeler bir üst seviyeye geçerek iş aleminin 

parlayan yıldızları olabilmiştir. Biz de başarılı olanlardan bir kısmını inceledik. Belki nice girişimci bu 

aşamada cesaretini ve enerjisini kaybetmiş ve zaman içinde işi de, kendisi de unutulup, gitmiştir. Onları 

da incelemenin faydalı olacağı açıktır, ancak ne yazık ki onların hikayeleri için aynı derecede kaynak 

bulabilmek zor. Kimse başarısızlık hikayesi yazmak veya yazdırmak istemiyor. 

Lider ve yakın arkadaşları arasında yaşanan bu safhayı yılanların deri değiştirmesine benzetiyorum. 

Yılanın büyüyüp gelişmesi için mevcut derisinden kurtulup, daha büyük, taze ve yeni bir deriye 

kavuşması gerekir. Deri değiştirmek yılana çok acı veren ve zahmetli bir süreçtir. Ama yılan büyümek 

ve gelişmek için bu zorlu süreçten geçerek derisini değiştirmek zorundadır. O bu dönemde her türlü 

tehlikeye açıktır. Kendisini koruyamaz. Ama devam etmek için başka seçenek yoktur. Derisini değiştiren 

yılan büyür, daha sağlıklı ve güçlü hale gelir. Değiştiremeyen yılan ise tabiatın zorlu koşulları içinde yok 

olur, gider. 

Şirketlerin de zaman zaman yılan gibi deri değiştirmesi gerekmektedir. Bu değişim esnasında şirket 

dışarıdan gelen tehditlere karşı daha savunmasız duruma düşer. Ama yıkılmayan ve derisini değiştiren 

şirket güçlenir, büyümeye yeniden hazır hale gelir. Yeni ve esnek, taze bir deriyle yoluna devam eder. 

Bunu başaramayan şirketler ise yerinde saymaya ve çöküşe geçmeye başlar. 
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Değişime karar vermek ve kabullenmek kolay değildir. İnsan doğası değişime karşıdır. Herkes değişim 

ister ama kendisi için istemez. Değişim risk demektir. Beraberinde getirdiği riski ne zaman ve hangi 

koşullarda alacağını bilebilmek, bunu tahmin edebilmek veya hissedebilmek çok önemlidir, ama tabii 

ki bu çok zordur. Doğru karar verebilmek için öncelikle çevrede neler olduğunu iyi bilmek, yani durum 

farkındalığı gerekir. Sonra bu çevre içinde kendimizi doğru konumlandırmak ve modellemek 

gerekmektedir. Daha sonra da adım adım geleceğin simülasyonunu yaparak, kendimizi zihnimizde 

çevremizle birlikte geleceğe taşımamız ve bu simülasyona göre ihtiyaç duyduğumuz o an için bir karar 

vermemiz gelir. Burada değişkenler o kadar çok, olasılıklar o kadar belirsiz ve kestirilemezdir ki durum 

farkındalığı, mevcut durumu modellemek, geleceği simüle etmek ve bunun gerçeğe uyumlu olmasını 

sağlamak neredeyse imkansızdır.  

İşte böyle kritik aşamalarda önemli kararları verebilmek her lider için zordur. Bu durumda lider daima 

kararı geciktirmek ister. Biraz daha bekleyerek, belirsizliklerin bir derece azalmasını, sis ve dumanın 

kalkmasını umut eder. Belki durumun farkındalığını artıracak bilgi biraz sonra gelebilecektir. Aynı şey 

askeri komutanların harekat alanında karar vermelerinde de yaşanır. Komutan kararı mümkün 

olduğunca ertelemek ve durum hakkında daha fazla doğru bilgiye ulaşmak ister. Sonuçta mevcut 

koşulları, yani durumu göz önüne alarak, bir noktada verebileceği en iyi kararı vermek zorundadır. 

İncelediğimiz dört girişimci liderin hayatında gördüğüm diğer bir ortak yön ise bu liderlerin kararlarını 

verirken günlük ve kolay getirilere değil de uzun vadeli ve kalıcı getirilere daha çok önem 

verdikleridir. Burada biraz konuyu değiştirip sizlere başka bir alandan bilgi vermek istiyorum. Bir 

bilimsel çalışmada IQ seviyesi ile başarı arasında ilişki olup olmadığı araştırılmış. Binlerce kişinin önce 

IQ seviyesi ölçülmüş ve yıllar sonra bu kişilerin başarılı olup olmadıklarına bakılmış. Sonuçta insanların 

IQ seviyesi ile hayatta başarı arasında bir ilişki bulunmadığı ortaya çıkmış. Başka bir araştırma ise başarı 

ile ödüllendirmeyi erteleyebilme davranışı arasında kesin bir ilişki olduğunu göstermiş. Bu çalışmada, 

sorulan sorulara cevap vermeden yarışmayı terk etmeleri durumunda deneklere bir miktar ödül 

önerilmiş. Bu ödülü o aşamada almayıp, yani ödülü erteleyip, yarışmaya devam edenlere ise aynı 

ödülün iki katı önerilmiş. Hem ödül almayı erteleyebilen ve hem de ödülü hemen alıp çekilen kişilerin 

yıllar sonra ne durumda olduklarını bakılmış. Sonuçta ödül almayı erteleyebilen kişilerin hayatta daha 

başarılı oldukları tespit edilmiş.  

İncelediğimiz bu dört girişimci de ödül alabilmeyi erteleyebilmiş kişilerdir. Bu girişimcilerin işlerinin 

kontrolünü elinde tuttukları ortam ve koşullarda, kısa vadeli ödülü uzun vadedeki olası çok daha büyük 

bir ödül için risk alarak erteleyebildikleri görülmektedir. Bu koşullarda alınan risklerin, bunlara 

hesaplanmış veya kontrollü riskler diyebiliriz, genellikle başarı getirdiklerini söyleyebiliriz. 

Bu girişimci liderlerin bir diğer ortak özellikleri ise işlerin iyi gittiği dönemlerde bile hep yeni şeyleri 

denedikleri ve değişimi destekledikleridir. İşinde sürekli değişim ve kendini yeniden keşfetmek onların 

ortak bir özelliğidir. Dünya değişmektedir. Yeni bilgilerin keşfi her geçen gün gittikçe daha da hızlanarak 

artarken, bununla birlikte teknolojinin gelişimi de hayatımızı değiştirmektedir. Şirketler teknoloji 

doğrultusunda değişirken, toplumu ve hayatımızı da değişime zorlamaktadır. Her şey eskimektedir. Her 

gün yeni ürünler ve konular hayatımıza girmektedir. Son on yılda bilgi ve iletişim teknolojisindeki baş 

döndürücü gelişmeler alışkanlıklarımızı ve yaşam biçimimizi değiştirdi. Teknolojideki gelişmeler mevcut 

kanunları ve yönetmelikleri de değişme zorlamaktadır. İnsanlık bugün insan klonlamayı teknolojik 

olarak yapabilir hale gelmiştir. Belki de klonlamıştır bile. Klonlanmış insanların yaşamımıza girdiğini bir 

düşünün. Bunun karşısında mevcut medeni hukuk sistemleri ne olacaktır acaba? Bu değişimlere 

uymayan, onu kucaklamayan kuruluşlar zamanla yok olup gitmektedir.  

Bir işletmenin işleri bozulduysa, satışlar ve kar düştüyse orada değişim ihtiyacı zaten hissedilir ve bir 

şeyleri değiştirerek gidiş olumluya döndürülmeye çalışılır. Asıl önemli olan işler iyi giderken, satışlar 
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ve karlar iyi iken değişim ve gelişim ihtiyacını hissedip, değişmektir. Müşteri, çalışanlar, ortaklar, 

ortam sürekli değişirken işler yolunda bile olsa değişmemek, aslında geriye gitmek demektir. O halde 

bir işletme için sürekli değişim ve kendini yenilemek şarttır.  

Hamburger veya iki ekmek arasında köfte ve kızarmış patates, kahve aslında insanların yüzlerce hatta 

binlerce yıldır bildiği ve yediği, içtiği yiyeceklerdir. Bunların neresi yeniden keşfedilebilir ki diyebilirsiniz. 

Ama durum böyle değildir. Aslında her şey yenilenebilir ve yeniden keşfedilebilir, yeter ki bunları 

deneyecek bir vizyonunuz olsun. Patatesi McDonald’s gibi altın renginde ve muhteşem lezzetinde her 

zaman aynı şekilde kızartabilmek, hamburgeri Dünyanın her yerinde aynı lezzete ve hijyene sahip 

olarak kısacık süre içinde hazırlayıp müşteriye sunabilmek, Big-Mac gibi iki köfteli, Mc Chicken gibi 

tavuklu, Filet-o-Fish gibi balıklı hamburgerleri hazırlayabilmek, espresso-kahveyi, kafe-latteyi Dünyaya 

aynı tazelik, aroma, lezzet ve seremoni içinde sunabilmek, kahvenin özünü çıkarıp, bunu buz ve sütle 

karıştırıp frappucino’yu elde edebilmek hep bu klasik ürünlerin yeniden keşfedilmesidir. Benzer şekilde 

herkesin bildiği bir spor ayakkabısını, insanların neredeyse günlük kıyafetlerinin bir parçası haline 

getirmek, bunları ünlü basketbolcuların isimleri ile çağrışım yaparak farklı şekillerde tasarlayıp, bu 

oyuncuların hayranlarına sunabilmek ve sadece sporculara değil, Dünyadaki her insana spor ürünleri 

satmayı başarabilmek de Nike’ın bu ürünleri yeniden keşfetmesi değil midir? Nasıl elektronik sistemler, 

bilgisayar sistemleri Moore Yasasının öngördüğü doğrultuda her on sekiz ayda bir yenilenip, yeni 

sürümler olarak karşımıza çıkıyorsa, her ürünün yeniden keşfedilmesi mümkündür ve gereklidir. 

Başarılı olmanın yolu kendini ve ürünlerini sürekli yeniden keşfetmek ve dönüştürmekten geçmektedir. 

Starbucks kurucusu Howard Schultz’un dediği gibi girişimcinin kendisini de yenilemesi ve yeniden 

keşfetmesi gerekmektedir. Starbucks’ı geliştirir ve dönüştürürken kendisinin de sürekli yenilenmek ve 

dört kez dönüşmek zorunda kaldığını fark etmiştir.  

İlk aşamada işe bir hayal ile başlamıştır. Otuz iki yaşındayken Seattle’da kuracağı yeni iş için para 

bulmak amacıyla birçok kişinin kapısını çalıp, iş planını gerçekleştirebilmek maksadıyla onlara bıkmadan 

usanmadan hayalini anlatmıştır. 

İkinci aşamada bir girişimci olmuştur. İl Giornale espresso-barını kurmuş, geliştirmiş, dört şubeye 

ulaştırmış, daha sonra o zaman beş şubesi olan Starbucks’ı satın alıp hızla büyüyen yeni bir şirket haline 

getirmiştir. 

Üçüncü aşamada ise şirket yüzlerce şubeye sahip olduktan sonra, günlük kararlarla yol almalarının 

imkansız olduğunu görüp, kurumsal altyapılara ihtiyaç duymuş ve kendisi de işleri birçok uzmana 

devrederek profesyonel bir yöneticiye dönüşmek zorunda kalmıştır.  

Dördüncü aşamada yöneticilikten Starbucks’ın liderliğine, vizyonerliğine, onursal başkanlığına 

dönüşmüştür. Bu aşamada şirketin günlük işlerinden çok vizyonunu oluşturmak, geleceği 

öngörebilmek, yaratıcı fikirler ile denemeler yapmak gibi şirketin uzun vadeli ve stratejik konularıyla 

uğraşmayı tercih etmiştir. 

Aslında benzer dönüşümleri bu kitapta incelediğimiz diğer üç girişimci lider de yaşamıştır. 

Hiçbir girişimci için bir bebek gibi büyüttüğü şirketinin günlük faaliyetlerini profesyonellere devretmek 

kolay olmamıştır. Yılların alışkanlığı ile dördüncü aşamada bile günlük mağaza satışları, açılan yeni 

mağazalar, günlük toplam satışlar, yapılan kar ve diğer operasyonel faaliyetleri ayrıntıları ile takip 

etmeye devam etmişlerdir. Bunları stratejik planlar ile karşılaştırmaya, bir mağazada bir sorun 

gördüğünde sabah kalkar kalkmaz o mağazanın müdürünü arayıp neler olduğunu sormaya, ona 

tavsiyelerde bulunmaya, bir yerde bir üstün başarı varsa bunu başaran kişiyi bizzat arayıp tebrik etmeye 

devam etmekten kendilerini alıkoyamamışlardır. Ama şirket iyice büyüdükten, ülke geneline 
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yayıldıktan ve Dünyaya açılmaya başladıktan sonra bunları da profesyonellere devretmek zorunda 

olduklarını kabullenmişlerdir. Yine de bu girişimcilerin içlerindeki girişim ruhu ve heyecanı hiçbir 

zaman sönmemiştir.  

İncelediğimiz dört girişimci liderin bir ortak özelliği ise marka yaratmaları ve onu geliştirip, 

güçlendirmenin önemini anlayıp, uzun vadeli politikalarla bu markayı parlatmaya çalışmalarıdır. 

Geçenlerde bir televizyonda izlediğim bir konuşma gösterisinde (talk show) yeni bir film yapmış bir 

senaryo yazarı, aynı zamanda yönetmen ve oyuncu ve onunla birlikte programa gelen filmde rol alan 

birkaç arkadaşı, gala gecesinden sonra katıldıkları ilk programda filmi anlatıyorlardı. Sunucu 

konuşmanın bir yerinde “Yaptığınız bu filme seyirci niçin gelsin?” diye direkt bir sordu. Buna filmin yaşlı 

ve tecrübeli aktörü “Seyirci bir filme en önce sevdiği aktörü izlemeye gelir. Eğer sevdiği aktör bu filmde 

oynamışsa bu filme de onu izlemek için gelir. Onun için bizi sevenler bu filme de gelecekler.” diye cevap 

verdi. İyi markalar da kanımca böyle. Tüketici bir markayı kendisine yakın, samimi ve dürüst bulur, 

onunla benzer değerleri paylaştığını düşünür, sonuçta onu sever ve ona güvenir. Ondan sonra da bu 

markaya bağlanır.  

Marka çok önemlidir. Marka neredeyse ondan sonra yapılacak işin büyük bir olasılıkla garantisidir. Eğer 

bir kuruluş toplumda, müşterilerin beyninde markası ile bir algı ve imaj oluşturmayı başarmışsa, bu 

markası onu başarıya taşıyacaktır. Marka oluşturmanın doğrudan yolu yoğun, büyük bütçeli tanıtım ve 

reklam faaliyetleri yapmaktır. Doğrudan ama pahalı olan marka oluşturma yöntemi budur. Belirli bir 

dönem içinde her iletişim kanalında bir bombardıman şeklinde tanıtım sürdürülür. Bu pahalı yöntem 

sonuçta satışlarda artış ve markaya ilgiyi yaratır. İkinci yöntem ise daha uzun sürer, dikkatli çalışma 

ister ve meşakkatlidir. Müşteri ile ilişki içinde olan çalışanlar, örneğin bir malı satan tezgahtar, bir 

hamburger menüsünü pişirip, müşteriye sunan eleman; kaliteli ve lezzetli bir espresso kahveyi 

demleyip müşteriye sunan ve onunla içtiği kahvenin hikayesi hakkında konuşan bir barista; işyerinin 

özenle oluşturulmuş mimari ortamı, ışıklar, oturma grupları, renkler ve düzeni müşteri üzerinde bir 

deneyim ve algı oluşturur. Bu algı müşteriler tarafından kulaktan kulağa diğer insanlara da yayılır. 

Şirket aldığı kararlar ve uygulamaları ile bir ahlak ve bütünlük sergiler ve şirketin ilk kurulduğu günden 

bu güne gelen merkezi değerleri özenle korunur. Bu yöntemler de şirketin markasını oluşturmada çok 

önemli katkı sağlar ve çok sağlam marka oluşturulur. Müşteri bir kez markaya güven ve saygı duymaya 

başladı mı ona sadakat duygusu geliştirir. O markanın ürünlerini satın almaya istekli olur. Başkaları 

içinden o markaya sahip olan ürünü seçer. Bu ikinci yöntem daha kalıcı marka yaratır ama çok daha 

meşakkatlidir ve sabır ister. Ancak, yanlış anlamaların önlenmesi, unutulanların hatırlatılması 

bakımından bu yöntemin de mutlaka klasik tanıtım yöntemleri ile bir miktar desteklenmesi gerekir. Bir 

örnek olması bakımından birinci yöntemi izleyen Nike’ın 1995 yılındaki tanıtım bütçesi sekiz yüz milyon 

dolar iken, ikinci yöntemi izleyen Starbucks’ın tanıtım bütçesi iki buçuk milyon dolardı. Ama Starbucks 

buraya harcamadığı paranın yanında bundan çok daha fazlasını çalışanlarını eğitmeye ve mağazalarında 

arzuladığı ortamları oluşturmaya harcıyordu. 

Girişimci liderlerimizin bir başka ortak yönü ise bilginin keşfine, değişimine, paylaşımına, korunmasına 

ve uygulanmasına, yani bilgi yönetimine verdikleri önemdir. Hepsi de çalışanların eğitimini 

desteklemişlerdir. Ürünü müşteriye tanıtacak, ona ürünü satacak olan çalışandır. Onun işletmenin 

değerlerini içselleştirmiş olması ve bunu müşteriye aktarması gerekmektedir.  

Sonuçta müşterinizin sizi sevmesi için, önce çalışanlarınızın sizi sevmesi gerekmektedir. 

Ayrıca çalışanlar işletmenin değerlerini de benimsemelidir. Bir gün bir yerde bir işletmenin yönetim 

kurulunda insan kaynakları yöneticisi çalışanların eğitilmesi için kaynak talep edince, başkan “Yahu bu 

kadar parayı bu kişilere onları eğitmek amacıyla harcayacağız sonra da çekip başka firmalara gidecekler, 

değer mi?” diye sormuş. İnsan kaynakları yöneticisi ise “Aman efendim, biz bu kaynağı ayırmazsak, 
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onları eğitmezsek ve eğitilmeyen bu çalışanlar şirkette kalırlarsa asıl o zaman yandık.” diye cevap 

vermiştir. Eğitimsiz eleman şirket için çok yüksek bir maliyet demektir. Eğitim açık veya örtük bilginin 

doğrudan kişilere aktarımı yöntemidir ve günümüzde şirketlerin bilgi yönetiminde mutlaka uygulaması 

gereken hususların başında gelmektedir. Başkalarının geliştirdiği ve şirkette gelişen bilginin çalışanlara 

eğitim yoluyla aktarılması sağlanmalıdır. Herkesin her olayı bizzat yaşayarak öğrenmesini beklemek 

mümkün değildir. Her bilgi açık halde yazılı süreçler veya el kitapları halinde bulunmaz. Bir kurumdaki 

bilginin çoğu, yaklaşık yüzde sekseni, insanların kafasında örtük bilgi halinde bulunur. Diğer bilgiler ise 

süreçler, geliştirilen yazılımlar, el kitapları gibi açık bilgi halinde dokümanlarda kalan kısmı da kuruluşun 

işbirliği ağlarında, bilişim sistemi altyapısı gibi yapılarında bulunur. Kuruluştaki bilginin çoğunluğunu 

oluşturan ve çalışanların beyninde bulunan örtük bilginin paylaşımı çok önemlidir. Çünkü bir kuruluş 

için fark yaratan ve yapma bilgisi içeren örtük bilgidir. Örtük bilgi çok kıymetlidir. Örtük bilginin 

paylaşılmasını sağlamak için önce çalışanların bunu paylaşmak istemesini sağlamak gerekir. Uzman bir 

çalışanın örtük bilgisini diğer çalışanlarla paylaşması ise ancak kuruluşun başarısının ona da bir fayda 

sağladığı ortamda olur. Yani çalışan, bir şekilde kuruluşun başarısından pay almalıdır. Bu sağlandıktan 

sonra çalışanların bir arada, yan yana, usta çırak ilişkisi içinde işi yapmaları halinde örtük bilgi paylaşılır. 

Çünkü bir iş ancak yapılarak anlaşılır. Çin atasözünde denildiği gibi, duyduğumuzu unutur, 

gördüğümüzü hatırlar, yaptığımızı anlarız. Bilgili çalışanlar da şirketi yukarılara taşır. 

Bilginin paylaşımı konusunda bir anımı sizlerle paylaşmak isterim. Havelsan’da çalışırken, Barış Kartalı 

adlı projede Amerikan Boeing şirketi ana yüklenici biz ise onun alt yüklenicisiydik. Sözleşmenin yerli 

katkı adlı bir maddesi uyarınca, üzerinde radar bulunan bir uçağın görev yazılımları olarak adlandırılan 

bir büyük yazılımını birlikte geliştirecektik. Savunma Sanayi Müsteşarlığının (SSM) baskıları ile Boeing 

bu yazılımı Havelsan ile birlikte geliştirmeyi kabul etmişti. Boeing bu yazılımın önceki versiyonlarını 

daha önce birçok kez geliştirmişti. Bu proje eski projelere göre birçok değişiklik ve yenilik de içeriyordu. 

Bu nedenle Boeing işin esas olarak nasıl yapılacağını biliyordu ama bazı yeniden geliştirilmesi gereken 

bölümler vardı. Biz Havelsan olarak gerekli temel mühendislik yeteneklerine sahiptik ama bu ve benzeri 

bir yazılımı daha önce gerçekleştirmemiştik. Sözleşmeye göre bazı mühendislerimiz Boeing’in 

Seattle’daki tesislerinde onların mühendisleri ile beraber çalışacaklardı. Mühendislerimizi Seattle’a 

gönderdik. Boeing bizim elemanlarımızı kendi fabrikalarında soyutlanmış ve giriş çıkışı kontrol altına 

alınmış, bilgisayarları onların mühendislerinin dahili ağına bağlı olmayan bir bölgeye yerleştirmiş ve 

onları diğer Boeing elemanlarından izole etmişti. Halbuki bizim mühendislerimizin ve onların 

mühendislerinin yan yana çalışarak, bilgiyi ağ ortamında diğerleri ile değiştirerek bu yazılımı 

geliştirmesi gerekiyordu. Neden bizim elemanlarımızı izole ettiklerini sorduğumuzda Boeing bize “Co-

Co” için Amerikan Hükümetinin lisans vermediğini söyledi. Biz şaşırdık. Birbirimize bu Co-Co da ne ki 

diye soruyorduk. Bunun anlamını sonra öğrendik: Bu projede kritik bilgilerin Boeing ile Havelsan proje 

çalışanları arasında paylaşılması gerekiyordu ama Amerikan Hükümeti kendi ulusal çıkarları 

doğrultusunda bu bilgilerin bizim mühendislerimiz ile paylaşılmasını uygun görmemişti. Co-Co ise yan 

yana çalışma, birlikte geliştirme anlamındaydı (co-location/co-development). Bizimkine eş zamanlı ve 

çok benzer bir başka proje de Amerika ve Avustralya arasında yürümekteydi. Oysa o projede Amerikan 

Hükümeti Avustralya ile Co-Co çalışmasına izin vermişti. Ama bize vermemişti. Çünkü Amerika’nın 

ulusal çıkarları Avustralya’yı başka Türkiye’yi başka değerlendirmeyi gerektiriyordu. Biz buna şiddetle 

itiraz ettik. Boeing, sadece birlikte çalışmak ve birlikte geliştirmeye yasak olduğunu söylüyor, yazılı 

bilgilerin ve el kitaplarının paylaşılmasında ise bir sıkıntı olmadığını sürekli tekrarlayarak bizi 

yatıştırmaya çalışıyordu. SSM de bunun sözleşmeye aykırı olduğunu belirterek gereğini yapacağını 

söyledi. Proje kilitlendi. Sonra zora düşen Boeing Amerikan Devletinden gerekli izni kopardı ve 

mühendislerimiz onların mühendisleri ile birlikte çalışıp, birlikte yazılım geliştirmeye başladılar. 

Devletlerin dış politikası seviyesinde müdahaleye dahi neden olabilecek birlikte çalışma-birlikte 

geliştirme konusunun ne kadar önemli olduğunu bu olaydan daha açık gösteren bir olay yaşamamıştık. 
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Demek ki örtük bilgi, gerçek yapma bilgisiydi ve daha kıymetli olan oydu. Örtük bilgi en etkin olarak 

birlikte çalışıp, birlikte geliştirilerek paylaşılıyordu. Bu nedenle örtük bilginin paylaşılmasını ve 

korunmasını sağlayacak önlemleri işyerinde mutlaka almak gerekiyordu. İşte her kurum için en önemli 

şeylerden birisi çalışanlar arasında-bilmesi gereken prensibi kapsamında- örtük bilginin paylaşılmasının 

sağlanmasıydı. 

Dört girişimci liderimiz de işletmelerinde rekabetçiliği daima ön planda tutmuşlardır. Kaliteden ödün 

vermeden rekabetçi olabilmek için gereken tedbirleri almışlardır. Rekabetten hiç korkmamış ve 

kaçmamışlardır. Bir ürünü rakiplerden daha ucuz bir fiyata ve rakiplerinden daha uygun koşullarda ve 

kalitede sundukları zaman bundan öncelikle müşterinin kazançlı çıkacağını düşünmüşlerdir. Müşteriye 

kazandırarak, onunla birlikte kazanmayı tercih etmişlerdir. İşini iyi yapmayan, müşteriyi memnun 

etmeyen bir firma tarafından çoğunluğu ele geçirilmiş olan bir Pazar gördüklerinde, işte biz bu pazarda 

yer almalıyız diyerek, onunla rekabete girmek için harekete geçmişlerdir. 

Bu lider girişimcilerimiz krizleri ve zor koşulları hep fırsat bilmiş ve bu dönemlerde kontrollü riskler 

alarak büyümeyi hedeflemişlerdir. Her krizden mutlaka bir kazançla çıkmayı başarabilmişlerdir. Kriz 

anlarında daha fazla yatırım yaparak, piyasa düzeldiğinde rakiplerinden avantajlı duruma geçmeyi 

hedeflemişlerdir. Her krizi kendilerini değiştirmek, geliştirmek ve verimliliklerini artırmak için 

kullanmışlardır. Krizi fırsata dönüştürerek, krizlerden daima daha güçlenmiş olarak çıkmayı 

başarabilmişlerdir. 

Girişimci liderlerimiz de işlerinde en önemli olanın ve öncelikle gelenin çalışanlar olduğunu 

söylemiştir. Hepsi de asıl işlerinin insan olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle insanlara yatırım 

yapmışlardır. En iyi takımı bir araya getirip, onlara işleri, yetkileri ile birlikte devretmişlerdir. Beraber 

çalışacakları insanların, konusunda kendilerinden daha uzman ve daha bilgili ve yaratıcı olmalarına 

önem vermişlerdir. Sorumlulukları ve yetkileri mümkün olduğunca müşteri ile temasta bulunan en 

uçtaki çalışana, yani cephedeki çalışanlara aktarmaya çalışmışlardır. Çalışanların görüşlerine, 

düşüncelerine çok önem vermişlerdir. Onlara işletmenin değerlerini aktarmaya çalışmışlardır. Onlarla 

işletmenin hedeflerini, operasyonla ilgili bilgileri saklamadan paylaşmışlar, aynı hedefleri benimseyip 

hedeflemelerini sağlamışlardır. Onlara işletme ile kader birliği yaratacak imkanlar vermişler, şirkete 

ortak etmişler, kardan pay vermişler veya hisse senedi alma ve satma gibi imkanlar, emeklilik, sağlık 

sigortası için cömert imkanlar sunmuşlardır. Çalışanlar ile şirket üst yönetimi ve lider arasında güven 

oluşturmak için ellerinden geleni yapmışlardır. Güven ile birlikte çalışanların adanmışlığını sağlamaya 

gayret etmişlerdir. Dört Liderimiz de önce çalışanlar, sonra müşteri ve en son ortaklara öncelik 

vermiştir. Çalışanlarından fedakarlık istediklerinde kendileri de onlarla aynı kaderi paylaşmış ve onlar 

fedakarlık yaparken kendileri lüks içinde yaşamamışlardır. Çalışanlarını paydaş veya ortak olarak 

isimlendirmişler ve ona göre davranmışlardır. Çalışanlarının, özellikle müşteri ile doğrudan temas 

kuranların, müşteriye mutlaka gülen bir yüzle muamele etmelerini ısrarla onlardan istemişlerdir. 

Müşteriye sıcak davranan, güler yüzlü bir çalışanın başarının en önemli bileşeni olduğunu açıkça her 

fırsatta ifade etmişlerdir. 

Büyürken küçük ve çevik kalabilmeyi de başarmak. Bir işi sıfırdan kurup, bütün büyüme sancılarını 

yaşayan, küçük olmanın getirdiği yakın arkadaşlığı ve kader birliğini yaşayan, her çalışanı bireysel olarak 

tanıyan ve onlarla sık sık yüz yüze gelen bir girişimci lider küçük olmanın, müşteri ile kalben ilgilenmenin 

değerini ve samimiyetin önemini bilir. Sorunlara hızla çözüm bulunan, çevik önlemler alınan bu 

dönemler şirket büyüdükçe geride kalmaya başlar. Şirketin mağaza sayısı arttıkça, operasyonları 

geliştikçe, çalışan sayıları binleri geçtikçe şirket hantallaşmaya ve bürokratikleşmeye başlar. Şirketin 

ruhuna ve başlangıç değerlerine yabancı olan profesyoneller dışarıdan gelip, işlerin başına geçer. 

Başlangıçtaki günlük yöntemlerle işler artık yürütülemez. Bilişim altyapısı, üretim, dağıtım merkezleri, 

süreçler, sistemler kurulmaya başlanır. Şirket içinde büyük bölümler ortaya çıkar. Bunlar bir girişimci 
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lideri korkutur. Onda, şirketin kuruluş değerlerinin, ruhunun kaybedildiği korkusu başlar. Müşteri ile 

eskiden olan yakınlığın ve sıcak temasın sona ermesinden korkar. Onun için girişimci liderler şirket 

büyürken bile küçük kalabilmenin yollarını ararlar. Çalışanları şirkete ortak ederler, onlara kötü 

günlerinde sahip çıkacak yöntemler ararlar, onları şirket değerleri ve müşteri ile ilişkiler ve diğer 

konularda sürekli eğitmek isterler. Onlarla bilgi paylaşımını garanti altına alacak sistemler kurar, 

forumlar oluştururlar. Onlardan gelecek önerilerin mutlaka dikkate alınmasını, sorunların çözülmesini 

sağlarlar. Çalışanlardan gelecek yenilik önerilerinin değerlendirilmesi ve uygulanması, bir başarı elde 

edildiğinde bunun mutlaka katkı veren çalışanlar ile paylaşılmasını sağlarlar. Ekip ruhunu her zaman 

yaşatmaya çalışırlar. Bütün gayretleri büyürken küçük kalmayı başarabilmek içindir. 

Girişimci liderlerimiz neyi yapmaya karar vermişse, o işe başlamadan önce benzer işi kendisinden 

önce yapmış olan birisini bulup, ona danışmışlardır. Bu kişiler onları mayınlı alanlardan uzak tutarak, 

korumuştur. Bu bilge kişiler kendi işlerinde nasıl başarılı oldularsa, girişimci liderlerimize da başarılı 

olması için yardım etmişlerdir. Howard Schultz girişimcilere ve iş adamlarına mutlaka bir rehbere 

(mentor) sahip olmalarını önermektedir. Rehber sizi bulmazsa siz onu bulun demektedir. 

Bunaldığınızda, işler iyice içinden çıkılmaz hale geldiğinde, riskli kararlar alınması gerektiğinde 

dertlerinizi anlatabileceğiniz, sorunlarınızı paylaşabileceğiniz, işiniz ile çıkar ilişkisi olmayan bilgili, 

deneyimli bir rehber bulmanız sizi rahatlatacaktır. Stresinizi hafifletecektir. Rehberiniz size farklı bakış 

açıları da sunabilecek, konuya başka bir perspektiften yaklaşmanıza yardım edebilecektir. Ne 

yapacağınızı, nasıl başlayacağınızı bilmediğinizde, bir kararı almaktan korktuğunuzda bu konuda size 

yardım edebilecek birini mutlaka araştırıp, bulun. Onunla görüşün, konuşun, tartışın ve kafanızdaki 

bulutları dağıtın. Bir girişimci iş adamı zayıflıklarını, endişelerini yönetim kurulu üyeleri ile paylaşmak 

istemez. Onların kendisinin yetersiz olduğu düşüncesine kapılmasını, kafalarında kendi yetenekleri ve 

kişiliği hakkında sorular oluşmasını istemez. Her genel müdür yönetim kurulu üyeleri ile yaptığı 

toplantıları güven duyduğu bir sırdaşı ile yeniden gözden geçirmek ve samimi duygularını, öfkelerini, 

mutluluklarını, yenilgilerini, başarılarını biriyle paylaşmak ister. İyi bir rehber yardımcı olduğu 

girişimcinin başarılarından kendisine pay çıkarır. Onunla birlikte sevinir ve üzülür. 

Bu lider girişimcilerimiz egolarını bir yana bırakıp, kendilerinden daha zeki, kendi uzmanlık alanında 

onlardan daha bilgili, tecrübeli insanları işe almaktan korkmamışlardır. Bir girişimci yapmak istediği 

iş fikrine ve buna ulaşmak için gerekli tutkuya ve hırsa sahip olabilir ama bu iş için gereken tüm 

özellikleri üstünde taşıması çoğunlukla mümkün olmayabilir. İşi uzmanına delege etmek istemeyen bir 

girişimci etrafında kendisinden zeki ve başarılı olmayan bir yardımcılar takımı oluşturur. Kendisinden 

zeki ve başarılı olanları yönetici yapmaktan korkar. Bu çok yanlıştır. Sizden az bilen birisi size nasıl 

yardımcı olabilir? Bu tip kişiler bir süre sizden emir alıp, istediğinizi yaparak egonuzu tatmin eder ama 

onunla işinizi büyütemezsiniz. Sizinle tartışabilecek, fikirlerinize yanlış buluyorsa karşı çıkabilecek, 

yaratıcı önerilerle size gelecek insanlara ihtiyacınız olacaktır. Girişimci liderlerimiz bu tip insanları işe 

almış ve karar mekanizmalarına dahil etmiştir. Ona “Seni benden daha zeki olduğun için işe aldım. 

Haydi şimdi bunu ispat et.” demişlerdir. Steve Jobs da bir söyleşisinde “Bize ne yapacağımızı söyleyecek 

insanları işe almak istiyorum. Bizim kendilerine ne yapacağını söyleyeceğimiz kişilere burada ihtiyacımız 

yok.” demiştir. Hiçbir kişi sonsuza kadar kalıcı değildir. Şirketler de öyle ama günümüzde büyük 

şirketlerin insan ömründen fazla yaşayabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle, girişimci liderlerimiz 

kendi yerini alacak kişiyi önceden belirlemiş ve onlara işi öğretmeye başlayıp, yetkiyi devrederek 

onların başarılarını izlemeye, gerektiğinde onlara küçük ayarlar vermeye başlamışlardır. 

Howard Schultz işe alacağı bir elemanda evleneceği kişide olmasını en çok istediği iki özellik olan iyi 

ahlak ve tutkuyu aramıştır. Ona göre, bu iki özellik tecrübe ve yetenekler ile aynı ağırlığa sahiptir. 

Değerlerini evde bırakmayıp işine getiren ve kendisi ile ortak prensiplere sahip olan insanlarla çalışmayı 

tercih etmiştir. Eğer bunlara uymayan birisi varsa onu işe almam ve diğer adaylara bakmaya devam 
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ederim demiştir. Richard Branson’un takım çalışması konusundaki şu sözü çok önemlidir : “A hole in 

the team is better than an a##hole in the team.” Oluşturduğunuz takım eksik bile olsa, eğer mevcut 

olanlar size inanmış ve fedakarca bir çözüm üzerine iyi niyetle çalışıyorsa öyle ya da böyle bir sonuca 

ulaşırsınız. Fakat eğer takımınızda hedeflerinize inanmamış, dürüst olmayan, sürekli egosunu ön plana 

çıkaran birisi varsa, bu durumda ekibiniz bir kişi fazla olsa bile elde ettiğiniz sonuç, o kişinin hiç 

olmaması halinde elde edeceğiniz sonuçtan daha kötü olacaktır. Richard Branson bu sözüyle yanlış 

kişileri işe almanın şirkete çok büyük zararları olacağını vurgulamıştır. Onu işe almamak, almaktan daha 

faydalıdır. Bir zorluk karşısında mutlaka eleman alacağım diye seçim kriterlerinizden taviz vermeyin, o 

değerleri sağlamadığını düşündüğünüz bir kişiyi sırf eleman ihtiyacınız var diye işe alıp, takımınız içine 

katmayın, takımın huzurunu ve dengesini bozmayın demiştir. O kişi ekibinizin verimini düşürür, size 

fayda yerine zarar getirir, herkesi birbirine düşürür ve mutsuz eder diye uyarmıştır. 

Howard Schultz’ın dediği gibi, bir şirket sürekli girişimci ruhu ile ve tek başına yönetilemez. Bir 

aşamadan sonra sistemler, organizasyonlar kurmaya, süreçlerle iş yapmaya başlamak ve sonuçta 

işletmedeki uzmanlık alanlarını da konusunda uzman kişilere devretmek gerekir. Yani kurumsallaşmak 

gerekir. Girişimci bu aşamada kurumsallaşmanın şirketteki yenilikçi ruhu öldüreceğinden korkar 

doğal olarak. Halbuki şirketteki yenilikçi ruhu koruyarak da onu profesyonelce yönetilen yapıya 

kavuşturmak mümkündür. Belirli büyüklüğe ulaşmış bir şirkette bilgi yönetim sistemi, finans, 

muhasebe, planlama, hukuk işleri, iç denetim mekanizması gibi sistemlerin kurulup, uygun süreçler ile 

yürütülmesi ve yönetilmesi gerekir. Yani, şirket bir disiplinle yönetilmeli, belirli bir büyüklüğü aştığı 

zaman rutin kararlar için karar verecek insanlar aranmamalı, bu kararlar geliştirilmiş olan süreçler içine 

önceden gömülmelidir. Üst yönetim böylece günlük kararların ve bitmeyen toplantıların elinden 

kurtulup, zamanını ve yaratıcılığını daha etkin değerlendirebilir ve şirket için önemli olacak kararları 

almaya ve uzun vadeli şirket stratejisini geliştirmeye yoğunlaşabilir. Şirket büyüse bile küçük 

kalabilmelidir. Yani küçük olduğu zamanki özelliklerini de öldürmeyip, onları koruyabilmeyi 

başarmalıdır. Şirket içinde girişimcilik tutkusu ve yönetim kontrolü aynı anda yürürlükte olmalıdır. 

Bu şirketin büyük hedeflerine ulaşmak için koşmasını sağlarken, aynı zamanda nakdi çevirmesini ve karı 

elde etmesini de sağlar. Bunu sağlamak için büyük şirketler genellikle yönetim kurulu başkanı olarak 

vizyoner girişimciyi, işleri profesyonel ve hedefler doğrultusunda yürütmek ve gerçekleşmeyi sağlamak 

için de o alanda uzman ve yaratıcı özellikleri olan bir kişiyi de genel müdür olarak atamışlardır. Sam 

Walton ve David Glass, Ray Kroc ve Fred Turner, Richard Branson ve Nik Powell, Howard Schultz ve 

Orin Smith bunun en iyi örnekleri olarak gösterilebilir. Golleri hücum oyuncuları atar ama maçı 

savunma oyuncuları kazanır. Bu nedenle girişimci lider şirketin dışa dönük yüzünü oluştururken, sahne 

gerisinde her şeyin olması gerektiği düzen ve disiplin içinde yürütülmesini sağlayan bir profesyonel 

mutlaka olmalıdır. 

Öte yandan bir girişimci bazen şirketteki yeni fikirlerin yeşermesine de engel olabilir. Howard Schultz 

bazen bir çalışan yeni bir fikirle geldiğinde, bu kendi vizyonu ile bağdaşmıyorsa bu fikri hemen oracıkta 

reddettiğini ve tamamen iptal ettiğini itiraf etmiştir. Hatta bir keresinde, şirket için en büyük 

başarılardan birisi olan, buzlu kahve ve süt karışımı ile elde edilen frappucino içeceği fikrinin bile 

neredeyse kendisi tarafından yok edilmek üzere olduğunu açıklamıştır. Eğer Howard Schultz 

Kaliforniya’daki bir mağaza müdüründen gelen bu teklifi reddetmiş olsaydı şirketin toplam satışlarının 

yaklaşık yüzde onunu kaybetmiş olacaktı. Bu fikir müşteri ile her gün yüz yüze olan çalışanlarından 

gelmişti. Fikrin üst yönetim tarafından kabul edilip uygulanması ise çalışanlara onların fikirlerinin şirket 

için ne kadar önemli olduğunu ve eğer şirketin marka imajı ile uyumluysa bunların uygulanacağını 

göstermişti. 

Girişimin büyüyüp gelişmesi aşamasında büyük olasılıkla geçeceği önemli aşamalardan birisi de halka 

açılmaktır. Halka açık bir şirket haline geldikten sonra şirket başka bir Dünyada yaşamaya başlar. 
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Bundan böyle borsanın sürekli takibindedir. Borsa aylık, çeyrek dönemlik, yıllık satışlar, kar, geçen 

dönem ile bu dönemin karşılaştırması gibi finansal konularda sürekli raporlar ister. Borsa genelde 

finansal konulara yoğunlaşır ve şirketin maddi olmayan varlıkları ile pek ilgilenmez. Şirketin halka açık 

hale geldikten sonra sürekli olarak bu raporları hazırlaması, dış denetimden geçmesi gerekir. Bürokrasi 

artar. Kimiz zaman şirkette bütün işi sadece bu raporları hazırlamak olan bölümler kurmak bile 

gerekebilir. Halka açık hale geldikten sonra, hisse değerlerinde bir düşme olduğunda hemen borsadan, 

basın yayın kurumlarından, yeni ortaklardan sorular gelmeye başlar. Girişimci o anki işini bırakıp, bu 

sorulara cevap vermek zorunda kalır. Hisse değerlerinde piyasadan kaynaklanan, kimi zaman nedeni 

bile bilinemeyen oynamalar girişimciyi rahatsız eder, huzursuz olur. Dikkati dağılır. Dünkü değerinden 

bir gün içinde yüzde beş kaybeden hisseler girişimciyi o gün içinde yüzde beş daha fakir gösterir veya 

tam tersi olur, zengin gösterir. Halbuki girişimci kurduğu şirketin hissesini satmayacak olduktan sonra 

onun için bu günlük değişimlerin bir anlamı yoktur. Ancak işi gücü bırakıp, bunları takip etmeye 

başlarsa, şirketin uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirme, değerlerini oturtma, büyümenin altyapısını 

daha sağlam hale getirme gibi şirketin stratejik konularına odaklanamaz hale gelebilir. Bu kitapta 

incelediğimiz dört büyük girişimci de böyle dönemleri özellikle halka açılmanın ilk aylarında yaşamıştır. 

Hepsi de sonunda şirketin hedeflerine ve değerlerine odaklanmaya karar vermiş ve hisse değerlerinin 

değişimi, borsadan gelen sorular, basında çıkan iyi veya kötü yorumları umursamadan, onları bir kenara 

bırakıp işlerini yapmaya odaklanmayı tercih etmiştir. Richard Branson ise, en büyük şirketi olan Virgin 

Music ile halka açıldıktan sonra atanan bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile ve borsanın istedikleri 

bürokratik yapı ile kontrolün elinden çıktığını, fırsatları zamanında karar alamadıkları için kaçırdıklarını 

görünce, tekrar özel bir şirket haline dönmeye karar vermiş ve hisselerin tümünü sattığından daha 

büyük bir maliyetle satın almayı dahi göze alarak halka kapalı bir şirket haline geri dönüş yapmıştır. 

Şirketi belirli bir noktaya taşıyabilmek, kritik büyüklüğe ulaşmak için gece gündüz çalışmak hem lideri 

hem de çalışanları yorar. Bu telaş içinde çalışanların sorunları yeterince dikkate alınmamış olabilir. 

Ayrıca koşarken düşünmeye zaman kalmadığı için belki de normalde kaçınılabilecek hatalar da yapılır. 

Bu nedenle arada bir durup dinlenmek, etrafa bir bakmak, durumu değerlendirmek ve düşünmek de 

çok faydalı olabilir. Howard Schultz bunu Beatles müzik topluluğunun bir anektodu ile anlatmıştır. Bir 

TV programında Beatles üyeleri ardı ardına verdikleri ve insanların çok büyük ilgi gösterdikleri 

turnelerindeki konserlerinde yüksek sesli müzik ve gürültü nedeniyle müziğin ve kendilerinin sesini 

duyamadıkları için çalamaz hale geldiklerini söylemişlerdir. Ancak konserlere bir son verip, stüdyoya 

girdiklerinde bir süre sonra sesleri tekrar duyabilmeye başlamışlardır. Howard Schultz’un çok sevdiği 

yazar Noah benShea’nın dediği gibi “Müzik notalar arasındaki sessizlikte gizlidir”. Bu nedenle arada 

bir durup, etrafı dinlemek, ortamı toparlamak da gerekmektedir. 

Nike Şirketinin efsanevi pazarlamacısı Scott Bedburry’nin belirttiği gibi günümüzde her işte sanat ve 

bilim, mantık ve sihir, işlevsellik ve duygusallık arasında bir denge kurulması gerekmektedir. Sadece 

soğuk, makineleri çağrıştıran bir marka olmayıp, mutlaka biraz sanat da işin içine katılmalıdır. İş 

makineleri gibi pek de estetik olmayan bir alanda iş yapan Hidromek, rakiplerin tümünün sıkıcı bir 

sarıya boyadığı iş makinelerini siyah-beyaz renklere boyayarak bence çok önemli bir yenilik yapmıştır. 

Bu yaklaşım markayı daima sürprizler yapabilen ve yeniliği kovalayan bir marka olarak öne çıkarmış, iş 

makinesinde bile estetiği düşünecek kadar işini sevdiği ve teknolojisine hakim olduğunu, ürünlerine 

güven duyduğunu vurgulamıştır. Apple şirketinin önemli bir fark yaratan yanı yaptığı her işte, ürettiği 

ürünlerde, inşa ettiği mağazalarda hep sanatı ve estetiği işin içine katmak değil midir? Sihir ise mutlaka 

işin içine katılmalıdır. Marka insanların daima merak edecekleri sürprizleri ve gizemleri içerirse, 

günümüzün sürekli ve hızla değişen dünyasında daha çok ilgi çeker. Fonksiyonel olup, beyine hitap 

etmek kadar, duygusal olup, beş duyuya da hitap etmek çok önemlidir. Starbucks kahvenin kokusuyla 

ve lezzetiyle koklama ve tat alma duyularına, mağazalarının tasarımından, ışıklandırmasına, kahve 

paketlerinin rengi ve resimlerinden, kahve fincanları ve bardaklarının üzerindeki resimlere ve şekillere, 
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tezgahtaki makinelerin tasarımından baristaların giyimine kadar görme duyumuza, mobilyaların 

tasarımı ile, yumuşak dokulu ve sıcak deri, yün kaplamalı koltukları, kaliteli tahtaları ve yumuşak 

köşeleri ve sıcak bardakları ile dokunma duyumuza, makinelerin şakırtıları ve kahvelerin demlenmesi 

ve sütün köpürtülmesi sırasında çıkan sesler ile işitme duyumuza hitap etmektedir. Her işte beş duyuya 

ve insan ruhuna hitap etmek markayı güçlendirecektir. Yapılan her işte sanatı bulmak ve onu 

yansıtmak önemlidir. Bir de mutlaka her marka kendi hikayesini müşterilere anlatacak bir yol 

bulmalıdır. Scott Bredbury eğer hikayenizi insanlara siz anlatmazsanız, başka birisi mutlaka anlatacaktır 

demektedir. 

Bu bölümü çocukluğunda yoksul ortamlarda büyüyen ve babasına çalıştığı işlerde haksızlıklar 

yapıldığını, işverenlerin çalışanları hiç düşünmediğini gözleyen ve bunlardan çok acı çeken Howard 

Schultz’un bir manifesto gibi ifade ettiği şu sözleri ile bitirmek istiyorum:  

Bitiş çizgisini tek başınıza geçmek sizi mutlu etmemelidir. 

Eğer bir ekip olarak yarışıyorsanız gerçek mutluluk bu çizgiyi hep birlikte geçmektir.  

Zafer sadece bir kişinin değil, bir ekibin gayretleri sonucunda elde ediliyorsa daha anlamlı ve değerlidir.  

Kalbinizdeki coşku bütün ekip de kalbiyle mücadele edip hep birlikte kazanmayı istediği zaman kalıcı 

olacaktır. 

Başarının gerçek hazzı paylaşıldığında ortaya çıkar. 


