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Stratejiler

�� GiriGirişşimcilerin nitelikleri arasimcilerin nitelikleri arasıındaki ndaki 
farklar, bafarklar, başşararııllıı olmak iolmak iççin sadece in sadece 
bir yol olmadbir yol olmadığıığınnıı, , girigirişşimcilerin imcilerin 
kaynaklarkaynaklarıı ve yeteneklerine, ve yeteneklerine, 
piyasadaki fpiyasadaki fıırsat ve gelirsat ve gelişşmelere melere 
ggööre farklre farklıı stratejilerin stratejilerin 
izlenebileceizlenebileceğğiniini ggöösteriyor.steriyor.



Stratejiler

�� YapYapıılan aralan araşşttıırmalar barmalar başşararııllıı
KOBKOBİİ’’lerin temel olarak lerin temel olarak ddöört rt 
farklfarklıı stratejistrateji uyguladuyguladııklarklarıınnıı
ggöösteriyor:steriyor:

1.1. Mevcut yerel piyasalarda rekabet Mevcut yerel piyasalarda rekabet 
üüststüünlnlüüğğüü elde edilmesi,elde edilmesi,

2.2. BBüüyyüük firmalara gk firmalara güüvenilir venilir 
tedariktedarikççi olunmasi olunmasıı,,



Stratejiler

3.3. NiNişş piyasalarda ithal ikamesi,piyasalarda ithal ikamesi,
4.4. Yeni niYeni nişş piyasalar yaratpiyasalar yaratıılmaslmasıı..



Hedefler

�� KOBKOBİİ’’ler konusunda yapler konusunda yapıılan lan 
ççalalışışmalar malar ddöört farklrt farklıı babaşşararıı
ööllçüçüttüü ortaya koyuyor:ortaya koyuyor:

1.1. BBÜÜYYÜÜME PERFORMANSI:ME PERFORMANSI:
İşİşletmenin kurulduletmenin kurulduğğu gu güünden nden 
itibaren geritibaren gerççekleekleşştirditirdiğği yi yııllllıık k 
ortalama ciro ve / veya istihdam ortalama ciro ve / veya istihdam 
artartışış hhıızzıı,,



Hedefler

2.2. İİHRACAT PERFORMANSI:HRACAT PERFORMANSI:
İşİşyerinin yurt dyerinin yurt dışıışı piyasalardaki piyasalardaki 
rekabetrekabetççi gi güüccüünnüü yansyansııtan tan 
ihracat / satihracat / satışış oranoranıı,,



Hedefler

3.3. TEKNOLOJTEKNOLOJİİ ve ve İİNOVASYON NOVASYON 
PERFORMANSI:PERFORMANSI: İşİşletmeninletmenin

•• üürettirettiğği i üürrüün veya hizmetlerde,n veya hizmetlerde,

•• kullandkullandığıığı proses teknolojilerinde,proses teknolojilerinde,

•• organizasyon yaporganizasyon yapııssıında veya tasarnda veya tasarıım / m / 
üüretim / pazarlama sretim / pazarlama süürereççlerindelerinde

gergerççekleekleşştirditirdiğği i inovasyonlarinovasyonlar; bu ; bu 
sayede bu sektsayede bu sektöördeki dirdeki diğğer ier işşyerlerine yerlerine 
ggööre bir farklre bir farklııllıık yaratmask yaratmasıı ve rekabet ve rekabet 
üüststüünlnlüüğğüü sasağğlamaslamasıı,,



HEDEFLER

4.4. MARKALAMARKALAŞŞMA PERFORMANSI:MA PERFORMANSI:
İşİşletmenin ulusal ve uluslar arasletmenin ulusal ve uluslar arasıı
piyasalarda tanpiyasalarda tanıınan bir markasnan bir markasıınnıın n 
olmasolmasıı ve marka deve marka değğeri,eri,

5.5. KATMA DEKATMA DEĞĞER ve KÂR ER ve KÂR 
PERFORMANSI:PERFORMANSI: İşİşletmenin yletmenin yüüksek ksek 
katma dekatma değğer er üüretmesi ve vergi, retmesi ve vergi, 
amortisman ve faiz amortisman ve faiz ööncesi kâr ncesi kâr 
(VAF(VAFÖÖK) oranK) oranıınnıın yn yüüksek olmasksek olmasıı..


