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“Ba ar y  yakalay n, sürekli k l n” Testi:

  Türk kökenli giri imcileri 
  ba ar ya götüren bir yöntem
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Neden Türk kökenli giri imciler için bir irket 
kontrolu geli tirdik?

Türk kökenli giri imciler 1.878 Milyon ile Almanya’daki en büyük göçmen grubunu 
olu turmaktad rlar1. Türk kökenli giri imcilerin say s  son on y lda nerdeyse iki kat na eri mi  
ve 1991 y l nda 23,000 olan özel i letmelerin say s  2002 y l nda 43,000’e2 ula m t r. Tür-
kiye Ara t rmalar  Derne i özel i letmelerin say s n  56,8003 olarak tahmin etmektedir ki, 
bu say lar “özel giri imci” teriminin çe itli tan mlar na göre de i mektedir.

Türk kökenli giri imcilerin kurmu  oldu u  rmalar n cirosu 2002 y l nda 26 Milyar Euroya 
ula m t r. Bu  rmalar yakla k 65 Milyar Euro yat r m yapmakta ve 290,000 ki iye i  yeri 
sa lamaktad rlar. Ayr ca Türk giri imciler yüzün üzerinde sektörde aktif rol oynamaktad rlar. 
En çok yat r m yap lan sektörlerin aras nda perakendecilik (34.9%), gastronomi (23.1%), 
servis (22.2%) ve el i leri (9,9%) sektörleri gelmektedir4. 

kinci ve üçüncü ku ak  rma sahipleri de (transkültürel) deneyimlerini, çe itli sosyal a lar n  
ve her iki ülkedeki organizasyonlar hakk ndaki bilgilerini kullanarak ola an i  alanlar nda 
yeni  kirler ortaya koymaktad rlar.

“Ba ar y  yakalay n, sürekli k l n” i letme kontrolü, Türk giri imcilere piyasan n ekonomik, 
ekolojik ve sosyal artlar na daha iyi uyum sa lamalar na yard mc  olmay  amaçlamaktad r. 
nternet i lem kalemiyle donat lm  anket formu bir taraftan hede  i sorular ve detayl  

de erlendirme sayesinde i letmenizin özgün tara  ar n  görüp güçlendirmenizi sa layacak, 
di er taraftan da i letmenizin zay f tara  ar na dikkati çekip, bunlar  gidermek için etkin 
yollar  gösterecektir. Bu kontrolde piyasaya giri , yabanc  sermaye veya bilgi toplama gibi 
tipik problem alanlar , çal anlar n ço unun ayn  aileden olmas  gibi küçük i letmelere 
özgün sorunlar ile özgün gereksinimler (örne in kali  yele me gereksinimi) konu yap lm t r. 
Ayr ca avantajlar, birikimler ve yetenekler de (örne in iki kültürlülü e özgü yetenekler, 
özgün piyasa giri i avantajlar  vd.) test kapsam na al nm t r. 

“Ba ar y  yakalay n, sürekli k l n”  i letme kontrolünün uygulanmas  oldukça basit olup, 
h zla sonuç al nabilecek ekilde tasarlanm t r. Bu kontrol anketinin sonuç de erlendirmesi 
d nda bilgi, öneri vs. arad n z takdirde ilgili uygun internet ba lant lar na da dikkatiniz 
çekilmektedir.

1 vgl. Bundesministerium des Inneren u.a., 2004, S. 68
2 vgl. Özdemir 2004, S. 20
3 vgl. Zentrum für Türkeistudien, 2003, S. 16
4 vgl. Zentrum für Türkeistudien, 2003, S. 18
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Göçmen kökenli giri imlerin tipik özellikleri nelerdir?

 faaliyetleri dolay s yla Türk kökenli giri imciler bir çok sosyal sorumluluk ta makta ve 
sosyal-ekonomik geli ime katk da bulunmaktad rlar. Ayn  zamanda da etnik kökenli di er 
giri imcilerin entegrasyonunu desteklemektedirler. Türk kökenli giri imciler:

• iki farkl  kültür aras ndaki pazara hitap ederler,
• sektörlerde, servislerde ve ürünlerde çe itlilik yarat rlar, 
• ehirlerin sosyal ekonomik geli imine katk da bulunurlar,
• formal i  pazar  için garanti edilemeyen i  ve e itim yerleri yaratarak katalist fonksiyonu 

yerine getirirler,
• hayat kalitesinin ve standartlar n n iyile tirilmesine katk da bulunurlar,
• dünya çap nda giderek artan ekonomik ba lant lar içinde bir köprü fonksiyonu üstlenir-

ler, 
• Türkiye’deki  rmalarla ekonomik ili kileri sürdürürken yaln zca ticari al veri lerin de il 

ayn  zamanda da kültürel ve de politik konta n iyile mesine de fayda sa larlar.

Türk kökenli giri imciler ço unlukla hangi problemlerle 
kar  kar yad rlar?

Türk kökenli giri imciler ba ar l  olabilmek için kimi zaman baz  engellerle ve problemlerle 
kar  kar ya kalabilirler. öyle ki, bu  rmalar:

• giri imlerin haz rlanmas  ya da geni lemesi a amas nda profesyönel bir yakla mdan 
yoksun olabilirler (örne in ço u  rmalarda pazar, mü teri ihtiyaçlar , rekabetçilik ve 
hedef kitle analizleri yap lmamakta, i  planlar  bulunmamaktad r);

• Alman devlet kurumlar  ile zaman zaman problemler ya ayabilirler (örne in vergi ve 
sigorta mevzuat n  anla lmas nda  ve anlat lmas nda zorluklar);

• irketlerinin geli mesi için gerekli olan imkanlar ve programlar hakk nda bilgi sahibi 
olmayabilirler;

• profesyönel i  yönetimi konular na hakim olamayabilirler (örne in muhasebe, personel 
yönetimi, reklam ve pazarlama konular nda eksiklikler);

• rekabet için avantaj sa layabilecek faktörleri herzaman fark nda olmayabilirler (örne in 
kültürler aras  ileti im yetenekleri, her iki kültür hakk nda bilgi sayibi olma, stratejik koo-
perasyon ve i birli i f rsatlar );

• ç rakl k ve i  e itimi konusundaki potansiyellerini tam olarak kullanamayabilirler (örne in 
meslek bilgisinde eksiklikler, mevcut personelin kali  ye olmamas , e itim sistemi konu-
sunda yeterli bilgiye sahip olunmamas );

• verimli kaynak kullan m  sayesinde ortaya ç kacak olan masraf azalt m  potansiye-
li hakk nda nadiren bilgilendirilmi lerdir (örne in enerji ve su kullan m  ile ula m ve 
paketleme masra  ar n n azalt m ).
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Niye Türk kökenli i letmeler bu yöntemi 
kullanmal lar? 

„Ba ar y  yakalay n, sürekli k l n“ testi özellikle Türk kökenli göçmenlerin kurdu u  rmalar 
için geli tirilmi tir. Bu yöntem  rmalar n pazarda kar la t klar  ekonomik, ekolojik ve sosyal 
konulara bilinçli yakla malar na yard mc  olur. 

letme kontrolü hem k sa vadede –yani bir y l içinde– hem de uzun vadede –yani üç –be  
y ll k bir sürede– avantaj getirip, fayda sa lamaktad r. Bunun tipik örnekleri:

Bu i letme kontrolünün
yap lmas ndan yana 20 olumlu neden

A.  Mü teri yönelimi

1. K sa vadede yeni mü teri kazan m

2. Ürün çe itlerinin her mü terinin durumuna uygun olmas  ile ciro ve mü teri sada-
katinin (ba l l n n) artmas

3. Yeni ürün  kirlerinin mü terilerle birlikte geli tirilebilmesi

B.  Piyasada konumlanma

4. Mal çe idinin optimasyonu sayesinde ciddi ciro art

5. Yeni piyasalara girerek devaml  mü teri say s n n artt r lmas

6. Rekabet sava n n çetin geçti i bir piyasada i letmenin gelece ini koruyacak bir 
piyasa konumunun güçlenmesi

C.  Kooperasyon ve i birli i

7. Sorunlar n mü terek çözümü sayesinde k sa vadeli maliyet indirimi

8. Mü terek mal al m  vs. sayesinde piyasa gücünün artmas

9. birli i yap lan i letmelerin güçlü oldu u yanlar hede  i bir ekilde kullan ld  için 
informasyon ve bilgi alan nda fark at lmas

D.   Yönetimi

10. Kalitenin e it kald  veya artt  ko ullarda maliyet indirimi 

11. in a r tara  ar n n ha   etilmesi ve i  süreçlerinin optimasyonu

12. letmenin gelece ini uzun vadede koruyacak bir alt yap  kurulmas
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E.  Finansman ve te vikler

13. K sa vadeli sermaye darbo azlar na girmekten korunulmas  

14. Mevcut te viklerin optimal kullanmas

15. letme ve büyüme planlar   nansman n n uzun vadede garanti alt na al nmas

F.  Yenilik yaparak maliyetten tasarruf

16. K sa vadede, asgari düzeyde olmak üzere enerji masra  ar ndan ortalama yüzde 
10 ve malzeme masra  ar ndan ortalama yüzde 5 oran nda tasarruf

17. Uzun vadede malzeme, enerji ve at k bertaraf masra  ar ndan yüzde 50 oran nda 
tasarruf

G.  Kali  yele tirme ve ö renme süreçleri

18. Acil kali  yele tirme eksikliklerinin k sa sürede bertaraf edilebilmesi

19. Uzun vadede, kali  yele tirme gereksinimlerinin mevcut veya tedarik edilebilir 
yetenek ve becerilerle uyumlu hale gelmesi

20. Mutlu, iyi kali  ye olmu  elemanlar n cazip i  yerlerinin de erini bilmesi sayesinde  
rakip i letmelere kaçmak istememeleri





    “ Ba ar y  yakalay n, sürekli k l n” Testi:

      Ad m ad m uygulamaya bak
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“Ba ar y  yakalay n, sürekli k l n” 
testini nas l uygulayacaks n z?

„Ba ar y  yakalay n, sürekli k l n“ testi yakla k 30 dakika sürmektedir ve kolayl kla uygu-
lanabilecek ekilde haz rlanm t r. Bu kontrol sadece irket sahiplerinin de il yönetici 
pozisyonundakiler ile di er çal anlar n da ilgisini çekebilir. Ayr ca konferanslar ile grup 
çal malar nda (örne in irket içi ya da irket d  çal ma gruplar nda) uygulanabilir.

letme kontrolü  rmalar n ba ar s  için anahtar te kil eden alanlar  yoklar. Yedi konu alan n n 
her biri için üç soru sorulmaktad r. Her soru için verilen dört yan t seçene inden ancak biri 
yan tlanabilir.  E er  rman z n artlar na uygun olmayan bir alan ile kar la rsan z, ilgili 
sorular  atlayabilirsiniz. Kontrolün sonuçlar na dair aç klamalar  testin sonunda bulabilirsi-
niz.
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21 Soruda “Ba ar y  yakalay n, sürekli k l n” Testi

A.  Mü teri yönelimi

 1 Mü terilerinizin ihtiyaçlar n  biliyor musunuz? Mü teri isteklerindeki 
de i imleri ürün veya hizmet çe idinizi haz rlarken göz önünde bulundu-
ruyor musunuz?

 Mü teri ihtiyaçlar  ve mü teri isteklerindeki de i imleri hiç bilmiyorum.

 Mü teri ihtiyaçlar  ve istekleri imdiye kadar sadece sistemsiz bir ekilde ara t r l p 
tespit edilmi tir. 

 Mü terilerimizin ihtiyaçlar   düzenli ara t r l p  tespit edilmekte ve piyasada al c  
davran lar ndaki geli meler gözlenmektedir (örne in piyasa analizi). 

 Mü terilerimizin ürün veya hizmetlerin düzenlenmesine aktif ekilde kat l mlar  
sa lanmaktad r (örne in mü terilerimizle diyalog kurarak, mü teri anketleri yapa-
rak vs.).

 2 Ne dereceye kadar ürün ve hizmetleriniz sosyal normlara (örne in çal ma 
ko ullar , uygun ücret, güvenli i  yerleri, sa l k kurallar ) ve çevre ölçülerine 
(örne in çevre koruyucu ürün üretimi, at k olu mas n  azaltmak, enerji ve 
su tüketimini minimal düzeye indirgemek) uymaktad r?

 Ürün ve hizmetlerimizi haz rlarken sosyal ve çevre standartlar n  göz önünde 
bulundurmuyoruz. 

 Ürün ve hizmetlerimizi haz rlarken birkaç hususla ilgili sosyal ve çevre 
standartlar na uymaya çal yoruz (sözgelimi ürün ambalaj n n ve/veya enerji 
tüketiminin asgari düzeye indirlmesi). Di er standartlara uymak için sistemli bir 
çal ma yapm yoruz. 

 Sosyal ve çevre standartlar na uyum i letmemiz içindeki günlük çal ma süreç-
lerinin bir unsurudur. Ama düzenli aral klarla yap lan hede  i kontroller yoktur.

 Düzenli aral klarla ana ürün ve hizmetlerimiz aç s ndan önemli sosyal ve çevre 
standartlar n  tespit ediyoruz. Bunlar  daha sonra üretim sürecinde dikkatle göz 
önünde tutup ürün ve hizmet çe idimizi bunlara uygun ekilde düzenliyoruz. 

B
A

C
D

B
A

C
D
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 3 letmenizi geni  bir kamuoyuna tan t yor musunuz? letme ve bran n z n 
olumlu bir ekilde alg lanmas  için (imaj olu turmak) hangi önlemleri 
al yorsunuz?

 letmemiz için gereksiz oldu u için aktif bir halkla ili kiler veya imaj olu turma 
çal mas  yapm yoruz. 

 Ara s ra i letme veya ürünle ilgili bilgiler yay ml yoruz: Sundu umuz meslek e itim 
imkanlar  hakk nda da düzenli ekilde bilgi veriyoruz. 

 Bas n ve di er kitle ileti im araçlar yla s k  i birli i yap yoruz; ayr ca giri imci 
kurultaylar , staj vs. gibi etkinlikler kanal yla i letmemizi ve meslek e itim 
olanaklar m z  tan t yoruz. 

 Aktif ve sistemli bir halkla ili kiler çal mas  yap yor ve i adam  örgütleri, okul ve 
di er lobi gruplar yla ortak çal malar yap yoruz.

B.  Piyasada konumlanma

 4 Özel kültürel yeteneklerinizi (örne in çok dillilik, iki ayr  kültür özellikleri 
hakk nda bilgi sahibi olmak, iki ayr  kültürden gelen insanlarla ili ki kura-
bilmek ) i letmenizi ba ar ya götürmek amac yla piyasa avantaj  olarak 
kullan yor musunuz?

 letmenin devaml  mü terileri sadece Türkler oldu u için iki kültüre özgün kültü-
rel yeteneklere sahip olmak hiç önemli de il. 

 Türkiye için tipik Türk mallar n  (ister Türk ister ba ka kökenli olsun) bütün mü teri 
gruplar na satabilmek için özgün kültürel yeteneklerden yararlan yoruz. 

 Geni letilmi  bir mü teri çevresine hitap edebilmek ve gelecekte ürün çe idini 
Türkiye için tipik olmayan mallarla artt rabilmek için iki kültüre özgü kültürel yete-
nekler kullan lmaktad r. 

 Hem Almanca konu ulan piyasa hem de Türkçe konu ulan piyasada bu iki ülke 
için tipik olan ve ama tipik olmayan di er ürünleri de satabilmek için iki kültüre ait 
kültürel yetenekler tamamen kullan l yor. 

 5 Ürün veya hizmetlerinizi piyasada nas l konumland r yorsunuz?

 u andaki ürün veya hizmetlerimizle kendimizi Türk al c  gruplara kabul ettirmeye 
çal yoruz. 

 Çe idimizi çok zengin tutarak Türk tüketici grubu içinde mümkün en büyük piyasa 
pa-y n  elde tutmak amac n  güdüyoruz. 

B
A

C

D

B
A

C

D

B
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 De i ik mü teri gruplar n n menfaatlerine göre düzenledi imiz zengin ürün 
çe idiyle kendimizi ulusal ve/veya uluslararas  piyasalarda kabul ettirmeye gayret 
ediyoruz.

 Ürünümüzün özelli i tek ba na piyasadaki konumumuzu korumaya yetmektedir 
(örne in belirli bir teknoloji alan nda piyasada söz sahibi olmak). 

 6 Devaml  mü terilerinizi artt rmak için ne yap yorsunuz? Uzun vadede yeni 
mü teriler kazanmak için hangi araçlar  kullan yorsunuz (reklam, pazarlama 
vs.)?

 Düzensiz aral klarla i letme ve ürünlerimiz için  -belli bir yönteme ba vurmadan- 
rek-lam yap yoruz. Reklam içeri i haz rlan rken belli bir mü teri grubu veya 
gruplar  göz önünde tutulmuyor. 

 Yeni ürünleri piyasaya sürerken kapsaml  bir reklam kampanyas  yap yoruz. Bu 
kampanyalarda  yatlar belirleyici reklam kan t  olarak kullan l yor. 

 Ürünlerimiz için farkl  mü teri gruplar na göre (örne in genç veya ya l  tüketiciler) 
haz rlanan reklam kampanyalar  yap yoruz. Bu reklamlarda ürünlerimizin sosyal 
ve çevre korunmas  aç s ndan sunduklar  avantajlar  öne ç kar yoruz (örne in 
çevre dostu özelli i, az enerji tüketimi, biyolojik tar m, sa l k vs.). 

 Reklam kampanyalar  giri imci faaliyetimizin önemli unsurunu olu turur. Reklam 
kampanyalar m z farkl  mü teri gruplar na göre haz rlan r. Reklamlar m zda ürün-
lerimizi olu turan hammaddelerin kalitesi, mü teri istekleri ve ihtiyaçlar  oldu u 
gibi di er gruplar n da (örne in çevre koruma örgütleri) taleplerine önem veririz. 

C.  Kooperasyon ve i birli i

 7 letmeniz için kooperasyonlar n (örne in mal al m kooperati  eri, irketlerin 
birle tirilmesi, i adam  birlikleri çat s  alt nda örgütlenme) önemi nedir? 
Di er i letme ve i adam  birlikleriyle yap lan i birli inin verdi i avantajlar-
dan yararlan yor musunuz (örne in bilgi al veri i, sermaye tedariki, mal 
al m nda maliyet avantaj , birlikler vas tas yla ç karlar n korunmas  vs.)?

 Hiç kooperasyon yapm yoruz. 

 Birkaç  rma ve örgütler i birli i yap yoruz; Bu i birli i daha çok tesadüfen 
olu tu.

C

D

B

A

C

D

B
A



Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH

16 LETME KONTROLÜ

  Rekabet gücümüzü artt rmak için hede  i bir ekilde di er Türk kökenli irket ve 
kurulu larla i birli i olanaklar  ar yoruz. 

 Hede  i bir ekilde kooperasyon olanaklar  ar yoruz. Bizim için önemli olan part-
nerlerimizin rekabet gücümüzü artt racak renkli bir bile imden olu mas d r.

 8 Distribütör ve mü teri ili kilerinizi nas l düzenliyorsunuz? 

 Ticari ili kilerimizin iyi olmas n  arzu ediyoruz. Ama daha s k  i birli i kurma amaçl  
özgün faaliyetler geli tirmiyoruz. 

 Distribütör ve mü terilerimizle i birli ini hede  i bir ekilde iyile tirmeye 
çal maktay z. 

 Ürünlerimizi, hem distribütör hem de mü teri ç karlar na hizmet edecek ekilde 
piyasada konumland rmak istiyoruz. Ürünlerimizi veya çe idimizi bu amaca uygun 
ekilde düzenlemek için distribütör ve/veya mü terilerimizle birlikte çal yoruz. 

 Ön distribütör ve/veya mü terilerimizle i birli imizi ekonomik ç karlar yan nda 
sosyal ve çevre standartlar na göre yönlendiriyoruz (örne in meslek e itimi için 
mü terek örgütlenme, nakliyat yollar n n k salt lmas ).

 9 Aile ve akraba ili kilerinin getirdi i avantajlar ve Türk toplulukla ili kiler 
i letmenin piyasadaki anslar n  artt rmak için kullan l yor mu? 

 Sermaye, informasyon ve eleman vs. ihtiyac  aile-akraba çevresinden ve Türk 
toplulu u içinden kar lanmaktad r.

 Sermaye, informasyon ve eleman ihtiyac n n aile-akraba çevresinden ve Türk 
kökenli ili ki a lar  vas tas yla kar laman n getirdi i avantajlar kullan l yor. 
Ama di er imkanlardan da (örne in IHK denen ticaret ve sanayi odalar n n 
informasyonlar , yeni i  kuranlara yönelik te vik önlemleri vs.) yararlanmak için 
ilk ad mlar at l yor.

 Bilgi, sermaye, eleman vs. ihtiyaçlar n n aile-akraba ili ki a  vas tas yla ve Türk 
toplulu u içinden tedariki yönündeki güçlü e ilim gittikçe zay  amaktad r. Böylesi 
ihtiyaçlar m z , genel piyasan n sundu u anslar  giderek daha fazla kullanarak 
kar l yoruz. 

 Bilgi, sermaye, eleman vs. ihtiyaçlar n n aile-akraba ili ki a  vas tas yla ve 
Türk toplulu u içinden tedarikinin sundu u avantajlar, genel piyasan n sundu u 
anslardan da tam anlam yla yararlan labilecak ekilde kullan l yor.
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ç tarafa bak : letme içinde hareket

D.   Yönetimi

10  yönetimi bilgileri (örne in muhasebe, personel planlamas /yönetimi, 
reklam/pazarlama) olumlu bir ticari geli meye yard mc  oluyor mu? Bir 
i  plan n z (örne in piyasa, rekabet, mü teri analizleri, hukuksal biçim ve 
standort hakk nda dü ünceler) var m ? 

 Ticari çevremizle ilgili güncel veri ve artlara uyum sa lamak zorunda oldu umuz 
için bir i  plan  mevcut de ildir. letme bilimiyle ilgili bilgiler konusunda geli tirme 
e itimi ihtiyac  mevcuttur.   

  yönetimi ile ilgili bilgimiz mevcuttur. Ama bunlar, i letme amaçlar  ve bun-
lara eri mede kullan lacak araçlar n somutla t r ld  somut bir ticari plan n 
haz rlanmas nda kullan lm yorlar.

  yönetimi ile ilgili kapsaml  bilgimiz vard r. Yan alanlara yönelik (örne in mü teri 
kazan m ) uzun vadeli i letme amaçlar  ve bunlar n nas l gerçekle tirilebilece i 
konusunda planlamalar mevcuttur. 

 Detayl  i  plan m z ve i  yönetimi ile ilgili kapsaml  bilgi birikimimiz i letmemizin 
ekonomik geli mesi aç s ndan önemli art lar  olu turur. 

11 yerinizdeki ticari i leyi in iyile tirilmesine ne kadar önem veriliyor?

 letmedeki organizasyonla ilgili ak lar n iyile tirilmesi ve günlük i lerin optimal 
düzenlenmesi amaçl  önlemler nadiren al n yor.

 letmedeki organizasyonla ilgili ak lar aras ra kontrol edilip iyile tiriliyor. 

 letmedeki ak lar ve günlük i lerin düzenlenmesi düzenli aral klarla güncel 
artlara uyarlanmaktad r. 

 letme içindeki ak lar n sürekli iyile tirilmesi giri imimizin bütünü için sürekli 
gündemde kalan bir konudur. 
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12 letmeniz için uygulamak istedi iniz netle tirilmi  ve uzun vadeli i letme 
hede  eri (giri imin vizyonu) ve stratejileri saptad n z m ?

 Hay r. 

 Amaç ve stratejiler yaz l  ekilde saptanm t r. Ama bunlar elemanlar m za yeterli 
ölçüde tan t lmam t r. 

 letme amaç ve stratejileri yaz l  ekilde saptanm  olup düzenli aral klarla 
i letmemizde çal an elemanlar n kat l m yla güncel duruma uyarlanmaktad r. 
Amaçlar formüle edilirken sosyal ve çevre korumayla ilgili bak  aç lar  (örne in 
zehirli madde veya at k su i lemleri, eleman memnuniyeti vs.) göz önünde 
tutulmu tur. 

 letme amaç ve stratejileri yaz l  verilmi  olup düzenli aral klarla 
güncelle tirimektedir. Çal anlar n bu süreçlere kat l m  sa lanmaktad r. Amaç 
katalo u ekonomik, sosyal ve ökolojik amaçlar  kapsamakta olup di er ç kar 
gruplar n n (örne in çevre örgütleri, sendikalar gibi payda lar n) ihtiyaçlar n  da 
göz önünde tutmaktad r. 

E.  Finansman ve te vikler

13 letmenin kurulmas  veya büyütülmesi için gerekli sermayenin tedariki 
aç s ndan var olan bütün olanaklar en iyi ekilde kullan l yor mu?

 Kendimizin biriktirdi i para tek ba na yetmemekte ve ba ka mali kaynaklardan 
yararlan lmas  çok zor olmaktad r (örne in bankalar n kredi verme i lemlerindeki 
engeller). Bu nedenle sermaye tedariki son derece önemli engel te kil etmeke-
dir. 

 Yak n çevreden aileler, arkada lar ve i  ortaklar  sermaye tedarikine katk  
yap yorlar. Bu suretle sermaye s k nt lar  a larak i letmenin faaliyetini sürdürme-
si sa lanmaktad r. Ama elimizde haz r bulunan  nans araçlar  i letmenin büyütül-
mesi için yeterli de ildir. 

 Sermaye hem aile ili kileri ve Türk kökenli ili ki a  vas tas yla hem de giderek 
artan ekilde banka kredisi ve te vikler kullan larak tedarik edilmektedir. Bunun 
d ndaki büyüme planlar m zla ilgili sermaye ihtiyac  kapat lamamaktad r.  

 Sermaye tedariki için farkl  olanaklar kullan lmaktad r. Bu ekilde i letmenin 
devam etmesi ve/veya planlanan büyümenin gerçekle tirilmesi için gerekli  nans 
araçlar  (sermaye)   sorun ç kmadan –gerekti inden para piyasas ndan da – teda-
rik edilebilmektedir.
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14 Küçük ve orta ölçekli i letmelerin te vikiyle ilgili kamu programlar n  
(örne in Avrupa Birli i, Federal Devlet, eyalet ve/veya belediyelerin verdi i 
te vikler) biliyor musunuz? letme faaliyetiniz aç s ndan önemli kurum ve 
muhataplar  tan yor musunuz? Te vik kurumlar ndan yeterli dan manl k 
ald n z  m  dü ünüyorsunuz?

 Yeterli dan manl k almad m z görü ündeyiz. Bu sebeple dan manl k imkanlar  
ve te vik programlar ndan hiç yararlanam yoruz. 

 Kaba hatlar yla genel bilgimiz var. Dan manl k imkanlar  ve te vik programlar  
bizim ç karlar m zla çok az uyu maktad r. 

 yi bilgilendirilmi  durumda olup dan manl k almak veya te vik talep etmek 
istedi imizde kime ba vuraca m z  biliyoruz. Buna ra men bütün imkanlardan 
yararlanm yoruz.  

 Bizim için önemli te vik programlar  hakk nda iyi derecede bilgilendirilmekteyiz. 
Te vik da tan kurumlardaki muhataplar m zla ortak ili kilerimiz var ve mevcut 
dan manl k imkanlar ndan faydalan yoruz. 

15 Kamu kurulu u ve makamlar yla ili kilerde sorunlar n z var m ?

 Farkl  kamu dairelerinin yetki alanlar  ve kendi aralar ndaki görev bölümü hakk nda 
oldu u gibi bu dairelerin içindeki görev bölümü hakk nda da bilgimiz yok. Bu 
gerekli formalitelerin sorunsuz bir ekilde halledilmesini zorla t rmaktad r. Ayr ca 
anlay  farkl l klar  ve anla ma sorunlar  da ili ki kurulmas n  zorla t rmaktad r. 

 Kamu kurulu lar n n yetki ve görev bölümü hakk nda genel bilgi sahibiyiz. Ama 
buna ra men s k s k anlay  ve anla ma sorunlar  ortaya ç k yor.

 Resmi daire ve di er kurulu lar n görev bölümü ve yetki alanlar  hakk nda 
oldukça iyi bilgi sahibiyiz. Anlay  ve anla ma sorunlar  münferit durumlarda orta-
ya ç k yor. 

 Bizim için önemli kurulu lar n görev ve yetkilerini tam olarak biliyoruz. Anlay  ve  
anla ma sorunlar  ortaya ç km yor.
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leriye bak : Yenilik ve Kali  yele tirme

F.  Yenilik yaparak maliyetten tasarruf 

16 Enerji, hammadde, su tüketiminin azalt lmas  ve ambalaj malzemeleri ve 
nakliyat yollar n n minimal düzeye indirilmesi vs. sayesinde maliyetten 
tasarruf imkanlar n  kullan yor musunuz?

 Hay r. 

 Hammadde, su ve enerji tüketimimizi azaltmak ve gereksiz ambalaj malzeme-
si ve nakliyat yollar ndan kaç nmak için çal ma yap yoruz. Ama bu vas tayla 
eri ilebilen maliyet dü ürümü ve çevreye yap lan olumlu etki hakk nda sadece 
k smi bilgimiz vard r. 

 Maliyet nedenlerinden dolay  enerji, hammadde ve su tüketimi yo un olan bölüm-
leri düzenli aral klarla kontrol ediyoruz. Ayr ca nakliyat yollar n n k sa olmas na 
ve nakliyat araçlar n n tam olarak doldurulmas na dikkat ediyoruz. Bazen, 
gerçekle tirilmesi mümkün tasarruf önlemleri hala daha yetersiz derecede 
gerçekle tirilmektedir. 

 Hammadde, su, enerji ve nakliyat masra  ar ndan tasarruf imkanlar n  düzen-
li aral klarla ara t r yoruz. Know-how birikimimizi zenginle tirmek için uzman 
ki ilerle birlikte çal yoruz. Uygulanmas  mümkün tasarruf önlemlerini ard c l 
gerçekle tiriyoruz. 

17 Çöp, at k su ve at k gazlar  azaltarak tasarruf yapma imkanlar ndan 
yararlan yor musunuz? Bu at klar n sebep olabilece i çevre zararlar n  
biliyor musunuz?

 Çöp, at k sular ve/veya at k gazlar toplanmakta olup sadece yasalar n belirledi i 
kurallar çerçevesinde ortaya ç kmaktad r. Bunun yaratt  maliyetten tasarruf ve 
çevre koruyucu etkiler hakk nda bilgimiz yoktur. 

 Çöp, at k su ve/veya at k gazlar m z  azaltmak için çal ma yap yoruz. Bu sayede 
elde edilebilecek maliyetten tasarruf ve çevre etkileri k smen bilinmektedir. 

 Çöp ve at k su ak mlar  ve at k gaz en büyük ölçüde toplanmakt r. Bu sayede 
elde edilen maliyetten tasarruf ve çevre etkileri bilinmektedir. Önemli alanlar-
da daha ileri giden minimalle tirme ve maliyet indirimi sa lamak için önlemler 
al nmaktad r.  
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 Çöp ve at k su ak mlar  ve at k gazlar kapsaml  ekilde kontrol edilmektedir. Çevre 
ve maliyet etkileri en geni  ekilde göz önünde tutulmaktad r. Bu amaçla i letme 
d ndaki uzmanlarla birlikte çal yoruz. 

18 Yenilikler, ara t rma ve geli tirme (ARGE) nas l bir rol oynuyor?

 Özel ARGE çal malar  bizim için gerekli de ildir.

 Özel ARGE çal malar  cüzi bir rol oynamaktad r. Bu çal amalar özellikle i letme 
yönetiminin elindedir. D  ara t rma kurulu lar yla hiç çal ma yapm yoruz. 

 letme içinde ARGE sorumlulu u da verilmi  birkaç ki iyle birlikte çal yoruz. Bu 
alan için sabit bir bütçe planlam  olup di er i letme ve ara t rma kurulu lar yla 
ARGE i birli i kurmak üzereyiz.  

 Yenilikler bütün i letmeyi kapsayan bir konu olu turmaktad r. ARGE 
çal malar m zda ilgili kurulu  ve kurumlarla düzenli ve yo un kooperasyonlara 
giriyoruz (uzman havuzlar na kat l m, yeniliklerin geli tirilmesi ve bunlar  benim-
semeyi özendiren projeler vs.). 

G.  Kali  yele tirme ve ö renme süreçleri

19 letme sahipleri, yönetici ve elemanlar n n yüklendikleri a rl k i letmenin 
ba ar s n  (kar n ) azalt p uzun vadeli büyüme anslar n  engelliyor mu?

 Güncel duruma göre mevcut çok yüksek i  yo unlu u, çok uzun çal ma süre-
leri, özgün mesleki niteliklerde eksiklik i letmenin kar etmesini tehlike alt na 
sokmaktad r (örne in bazen  bu nedenlerden dolay  hatalar meydana geliyor). 

 Yüksek i  yo unlu u, uzun çal ma süreleri, hiç mevcut olmayan geli tirme e itimi 
faaliyetleri uzun vadede i letme (i letme aleyhine sonuçlara yol açabilir. 

 Profesyonelle me (sözgelimi uzmanlar taraf ndan daha iyi halledilebilecek i lerin 
i letme d na verilmesi) a r  yüklenmenin azalt lmas  için at lacak ilk ad md r. 

 Talepteki geli meden ba ml  yönlendirilen hede  i geli tirme e itimi ve i letmenin 
bü-yümesi, i letmede çal anlar n yükünün azalt lmas  ve geli meleri için gere-
ken ko ullar  yarat r. 
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20 Giri iminizin ba ar  sa lamas  aç s ndan önemli ve buna uygun ekilde kali-
 ye edilmi  elemanlar eksik oldu u için ve böylesi elemanlar i  piyasas  

üzerinden tedarik edilemedi i için i letmenizde ç rak e itiyor musunuz?

 Özel meslek e itiminden geçmi  elemana ihtiyac m z yok ve bu nedenle ç rak 
e itimi de vermiyoruz. 

 Acil kali  ye eleman eksikli i bizim için bir sorun olu turmaktad r. Meslek e itim 
sistemi ve bunun açt  olanaklar hakk nda bilgi eksikli i bizzat kendimizin ç rak 
e itimi veren bir i letme haline gelmemizi engellemektedir.  

  piyasas  üzerinden de yeterli kali  ye eleman tedarik edilemedi i için az bir kali-
 ye eleman eksikli i mevcuttur. Mesleki bilgi ve ehliyetlerin eksik oldu u durum-
larda bizzat kendimiz meslek e itimi veriyoruz (di er i letmelerle i birli i halin-
de).  

 Ç rakl k e itimi veren bir i letme olup düzenli ekilde eleman yeti tiriyoruz. Meslek 
e itimi vermedi imiz alanlar için yeterli derecede bilgi ve ehliyet sahibi elemanlar  
i  piyasas nda bulabiliyoruz.

21 letmenizde elemanlar  geli tirme ve ilerletme e itimine verilen önem 
nedir?

 e itimine hiç önem verilmiyor. 

 Elemanlar n geli tirme ve ilerletme e itimleri düzenli yap lm yor. Mesleki nite-
liklerdeki eksiklikler yo un i e uyum sa latma çal mas yla k smen giderilmekte-
dir. 

 Elemanlar n sürekli geli tirme e itimi süreci içinde olmas na büyük önem veriliyor. 
Münferit elemanlar ara s ra i letme d ndaki özgün ilerletme e itimi programlar na 
kat lma imkan  elde ediyorlar. 

 Geli tirme e itimi önlemleri, i letmemizde kar sa lamak aç s ndan önemli bir fak-
tör olarak de erlendirilmektedir. Elemanlara düzenli aral klarla, i letme içindeki  
veya d ndaki ilerletme e itimlerine kat larak ek bilgi ve beceri kazanma imkan   
verilmektedir.
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Sonuçlar n Al nmas

“Ba ar y  yakalay n, sürekli k l n” testi, her biri için üç sorunun soruldu u yedi konu alan n  
kapsar. Bu sorular  yan tlarken her soru için verilmi  dört yan t seçene inden sizin için en 
uygun olan n  seçebilirsiniz. Elbet her soru için yüzde yüz uygun bir yan t n bulunmas  müm-
kün olamaz. Bu sizi rahats z etmemelidir. En fazla uygunluk gösteren yan t  i aretlemeniz 
yeterli olacakt r. Her yan t seçene i için a a daki puanlar geçerlidir:

Yan t seçenekleri A B C D
Puanlar 0 1 3 5

Her soru için en fazla 5 puan al nabilir. Bu ekilde her konu alan  için en fazla 15 puan 
almak mümkündür. Tüm konu alanlar  için toplamda en fazla 105 puan ya da en az s f r 
puan al nabilir.

Lütfen, her konu alan  alt nda cevap verdi iniz klar  sonuç tablosuna ta y n z ve her 
konu alan  için puanlar  toplayarak bulunuz. Örne in Ahmet Bey “Mü teri yönelimi” konu 
alan nda u cevaplar  vermi  olsun:

Soru Cevap

1 Mü teri ihtiyaçlar A
2 Sosyal normlar ve çevre kriterleri D
3 Kamuoyuna tan tma C

Ahmet Bey sonuç tablosuna puanlar n  ta d nda bu konu alan  için sekiz puan ald n  
görecektir. öyle ki;

Soru Numaras Yan t Seçenekleri ve Puanlar Sonuç

B  ✕ 1 Puan C  ✕ 3 Puan D   ✕ 5 Puan

A. Kundenorientierung

1 Mü teri ihtiyaçlar 0

2 Sosyal normlar ve çevre kriterleri ✕ 5

3 Kamuoyuna tan tma ✕ 3

Toplam puan - Mü teri yönelimi 8
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irketiniz için Puanlar n De erlendirilmesi

Her konu alan  için al nan puanlar n birbiri ile kar la t r lmas  sonucu  i letmenizin hangi 
alanlarda kuvvetli ya da zay f oldu unu ve hangi alanlarda iyile me potensiyeli bulundu unu 
görebilirsiniz. Dü ük puan ald n z ya da zay f oldu unuz anla lan alanlar için  rman z  
performans n  geli tirmek üzere bu aç klamalar n sonunda ilgili bilgi kaynaklar na ve 
kontaklar na ait ip uçlar  bulabilirsiniz. 

A a daki tabloyu ald n z puanlar  hesaplamak için kullanabilirsiniz:

Soru Numaras Yan t Seçenekleri ve Puanlar Sonuç

B  ✕ 1 Puan C  ✕ 3 Puan D   ✕ 5 Puan

A. Mü teri yönelimi

1 Mü teri ihtiyaçlar

2 Sosyal normlar ve çevre kriterleri

3 Kamuoyuna tan tma

Toplam Puan – Mü teri yönelimi

B. Piyasada konumlanma

4 Özel kültürel yetenekler

5 Ürün veya hizmetlerin piyasada 
konumland r lmas

6 Reklam ve pazarlama

Toplam Puan – Piyasada konumlanma

C. Kooperasyon ve i birli i

7 Kooperasyon

8 Distribütör ve mü teri ili kileri

9 Aile ve akraba ili kileri

Toplam Puan – Kooperasyon ve i birli i

D. Yönetimi

10  yönetimi bilgileri ve i  plan

11 yerinizdeki ticari i leyi in 
iyile tirilmesi

12 Uzun vadeli i letme hede  eri ve 
stratejileri

Toplam Puan –  Yönetimi

E. Finansman ve te vikler

13 Sermayenin tedariki

14 letmelerin te vikiyle ilgili kamu 
programlar

15 Kamu kurulu u ve makamlar yla 
ili kiler

Toplam Puan – Finansman ve te vikler
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A. Mü teri yönelimi

B. Piyasada 
    konumlanma

C. Kooperasyon 
     ve i birli i

G. Kalifiyele tirme ve 
     ö renme süreçleri

F. leriye bak : Yenilik 
    ve Kalifiyele tirme

E. Finansman ve te vikler D.  Yönetimi

Örnek

Sonuçlar n Gra  ksel Olarak fade Edilmesi

Her konu alan  için ald n z puanlar  ba ar  gra  ine ta yarak yorumlaman z müm-
kündür. Ba ar  gra  inin her aks  bir konu alan n  temsil etmektedir. Firman z n genel 
ba ar s  hakk nda  kir edinebilmek için her aks üzerinde i aretlemi  oldu unuz noktalar  
birle tirmeniz faydal  olacakt r. A a daki resimde Ahmet Bey’in haz rlam  oldu u ba ar  
gra  i örne ini görebilirsiniz.

Konu alan Sonuç
A   Mü teri yönelimi 8

B   Piyasada … 10

C   Kooperasyon … 5

D   … vs. …

Soru Numaras Yan t Seçenekleri ve Puanlar Sonuç

B  ✕ 1 Puan C  ✕ 3 Puan D   ✕ 5 Puan

F. leriye bak : Yenilik ve Kali  yele tirme

16 Verimlilik

17 At klar  azaltarak tasarruf

18 Yenilikler, ara t rma ve geli tirme 
(ARGE)

Toplam Puan – Yenilik yaparak maliyetten tasarruf

G. Kali  yele tirme ve ö renme süreçleri

19  yo unlu u

20 Ç rakl k e itimi

21 Elemanlar n e itimi

Toplam Puan – Kali  yele tirme ve ö renme süreçleri
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Çizgiler aras nda kalan alan ne kadar büyükse  rman z n gelecekte ba ar l  olmas  için 
haz rl  o kadar büyüktür. Ba ar  gra  inde çizgiler aras nda kalan alan oldukça küçük 
oldu u takdirde  rman z n yeteneklerini geli tirilmesi ve büyümesi için potansiyel oldu u 
anlam n  ç karabilirsiniz.

E er spesi  k konu alanlar  ya da sorular için detayl  bilgi almak istiyorsan z, bu bro üre ek 
olarak verilen internet ba lant s  listesi, size kendi anadilinizde ya da Almanca haz rlanm  
olan bilgi ve muhataplar  bulman za yard mc  olacakt r.

“Ba ar y  yakalay n, sürekli k l n” testi detaylara inen bir i letme dan manl  vermemekte-
dir. Ama size i letmenizin gerçek durumu hakk nda özet bilgiyi en k sa ve en çabuk yoldan 
verir. Bu da detayl  dan manl k ve destek gereksinimini daha iyi planlaman z  olanakl  
k larak para tasarruf etmenizi sa lar.

A a daki gra  i  rman z ile ilgili sonuçlar  i lemek üzere kullanabilirsiniz.

A. Mü teri yönelimi

B. Piyasada 
    konumlanma

C. Kooperasyon 
     ve i birli i

G. Kalifiyele tirme ve 
     ö renme süreçleri

F. leriye bak : Yenilik 
    ve Kalifiyele tirme

E. Finansman ve te vikler D.  Yönetimi

Firman z n Ba ar  Grafi i
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lgili Kurum ve Muhataplar
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Test sonuçlar n n de erlendirilmesi 
çerçevesinde sunulan internet ba lant lar

Sonuç de erlendirmesi d nda daha ba ka informasyon, bilgi vs. bulmak isterseniz 
a a daki ba lant lara girip yard m alman z mümkündür.

Genel ba lant

Kurum Ba lant u konular aç s ndan ilginç
Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit

Scharnhorststr. 34-37
10115 Berlin

Telefon 01888 / 615-9
www.bmwa.de
www.bmwa.bund.de/Navigation/
Unternehmer/unternehmens
fuehrung.html
www.bmwa.bund.de/Navigation/
Unternehmer/foerderdatenbank.html

B. Piyasada konumlanmak
C. Kooperasyon ve i birli i
D.  Yönetimi
E. Finansman ve te vikler
G.  Kali  yele tirme ve ö renme 

süreçleri

Deutscher Industrie- und 
Handelskammertag (DIHK),

Industrie- und Handels-
kammern (IHKs), 

Auslandshandelskammern 
(AHKs)

Breite Straße 29 
10178 Berlin

Telefon 030 / 20308-0
www.ihk.de
www.ihk-umkis.de

A. Mü teri yönelimi
C. Kooperasyon ve i birli i 
D.  Yönetimi 
E. Finansman ve te vikler
F.  Yenilik yaparak maliyetten tasarruf
G.  Kali  yele tirme ve ö renme 

süreçleri

Zentralverband des 
Deutschen Handwerks

Mohrenstraße 20/21
10117 Berlin

Telefon 030 / 206-19-0
www.zdh.de

C. Kooperasyon ve i birli i 
D.  Yönetimi

KfW Banken Palmengartenstraße 5-9
60325 Frankfurt am Main

Telefon 069 / 7431-0
www.kfw-foerderbank.de/DE/
KfW%20Foerderbank/Inhalt.jsp
www.kfw-mittelstandsbank.de/
mportal/index.jsp

E. Finansman ve te vikler
G.  Kali  yele tirme ve ö renme 

süreçleri

Euro Info Centre Fachhochschule Osnabrück
Postfach 1940
49009 Osnabrück

Telefon für verschiedene Städte unter 
www.eic.de/eu_wissen/LList03.htm
www.eic.de

E. Finansman ve te vikler

Ef  zienz-Agentur NRW Mülheimer Straße 100
45057 Duisburg

Telefon 0203 / 37879-30
www.ef  zienzagentur.de

D.  Yönetimi
F.  Yenilik yaparak maliyetten tasarruf

Umweltbundesamt Postfach 33 00 22
14191 Berlin

Telefon 030 / 8903-0
www.umweltbundesamt.de/
www-links/

F.  Yenilik yaparak maliyetten tasarruf
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Kurum Ba lant u konular aç s ndan ilginç
Bundesländerübergreifende 
Infoplattform im Bereich 
produktionsintegrierter 
Umweltschutz

Ef  zienz-Agentur NRW
Mülheimer Straße 100
45057 Duisburg

Telefon 0203 / 37879-30
www.pius-info.de

F.  Yenilik yaparak maliyetten tasarruf

Deutscher Bildungsserver Schloßstr. 29
60486 Frankfurt/Main

Telefon 069 / 2 47 08-326
www.bildungsserver.de

G.  Kali  yele tirme ve ö renme 
süreçleri

Bundesagentur für Arbeit Regensburger Straße 104
90478 Nürnberg

Telefon 0911 / 179-0
www.arbeitsagentur.de
www.berufenet.de

G.  Kali  yele tirme ve ö renme 
süreçleri

Deutsches Institut für 
Erwachsenenbildung 
(DIE) e. V.

Friedrich-Ebert-Allee 38
53113 Bonn

Telefon 0228 / 3294-0
www.die-bonn.de/service/links/
links.asp

G.  Kali  yele tirme ve ö renme 
süreçleri

TÜV Rheinland Group Am Grauen Stein
51105 Köln

Telefon 0221 / 806-0
www.de.tuv.com/de/produkte
_und_leistungen

B. Piyasada konumlanmak 
D.  Yönetimi
F.  Yenilik yaparak maliyetten tasarruf

Proje partnerleri

Kurum Ba lant u konular aç s ndan ilginç
Check für Unternehmen 
mit türkischem 
Migrationshintergrund:

Wuppertal Institut für Klima 
Umwelt Energie gGmbH
(Dr. Kora Kristof / Burcu 
Tunçer / Martina Schmitt)

Döppersberg 19
42103 Wuppertal

Telefon 0202 / 2492-183
kora.kristof@wupperinst.org
www.wupperinst.org

C. Kooperasyon ve i birli i
D.  Yönetimi
F.  Yenilik yaparak maliyetten tasarruf
G.  Kali  yele tirme ve ö renme 

süreçleri

Check für Unternehmen 
mit italienischem 
Migrationshintergrund:

Rationalisierungs- und 
Innovationszentrum der 
Deutschen Wirtschaft e.V.

(Stefanie Bechert / Ger-
traud Cellarius / Birgitta 
Ratazzi-Förster)

Düsseldorfer Strasse 40
65760 Eschborn

Telefon 06196 / 495-2810
cellarius@rkw.de
www.rkw.de

C. Kooperasyon ve i birli i
D.  Yönetimi
E. Finansman ve te vikler
F.  Yenilik yaparak maliyetten tasarruf
G.  Kali  yele tirme ve ö renme 

süreçleri

Check für Unternehmen 
mit russischem 
Migrationshintergrund:

Trifolium Beratungs-
gesellschaft mbH
(Thomas Merten / René 
Purwin / Amrey Schreiber)

Hanauer Straße 10
61169 Friedberg

Telefon 06031 / 68754-64
rene.purwin@trifolium.org
www.trifolium.org/

C. Kooperasyon ve i birli i
D.  Yönetimi 
F.  Yenilik yaparak maliyetten tasarruf
G.  Kali  yele tirme ve ö renme 

süreçleri
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Türk göçmen kökenli i letmeler için özel ba lant lar: Birlikler, kurumlar vs.

www.atiad.org Verband Deutsch-Türkischer Unternehmer e.V. (ATIAD)

www.atu-ev.de Arbeitsgemeinschaft türkischer Unternehmer und Existenzgründer e.V. (ATU)

www.bteu.de Bund Türkisch-europäischer Unternehmer (BTEU)

www.einzelhandel.de Bundesverband des Türkischen Groß- und Einzelhandels (BTGE)

www.dtc-stuttgart.com Deutsch-Türkisches Business Center (DTC)

www.kausa.de KAUSA (Koordinierungsstelle – Ausbildung in Ausländischen Unternehmen) 
(KAUSA)

www.musiadeuropa.de Bundesverband der Vereine unabhängiger Industrieller und Unternehmer e.V. 
(MÜSIAD)

www.td-ihk.de/de/ Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer – Unternehmerverband e. V. 
(TDIHK)

www.tdu-berlin.de Türkisch-Deutsche Unternehmervereinigung Berlin (TDU-Berlin)

http://www.tiad-ev.de Verein Türkischen Geschäftsleute in Duisburg und Umgebung e.V. 
(TIAD-Duisburg)

www.tidaf.de Verband Türkisch-Europäischer Unternehmervereine e.V. (TIDAF)

www.zft-online.de Zentrum für Türkeistudien

www.awo-bremen.de/ausbildung.
php?menu=5

Beratungsstelle zur Quali  zierung ausländischer Nachwuchskräfte (BQN), Bremen

www.emz-berlin.de/emz/vfg/vfg01.htm Verein für Gegenseitigkeit e.V. – Beratungs- und Ausbildungszentrum für 
zugewanderte Gewerbetreibende
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Proje ile ilgili olarak

„Ba ar y  yakalay n, sürekli k l n“ deyi iyle adland r lan i letme kontrolü „Multikultureller 
Nachhaltigkeitscheck: ein Erfolgsfaktor für Unternehmer/-innen mit Migrationshintergrund“ 
adl  Equal Projesi çerçevesinde geli tirilmi  olup „Wuppertal Institut“ (proje koordinasyonu), 
„RKW-Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft“ ve  „Trifolium-
Beratungsgesellschaft“ taraf ndan uygulanmakta ve Federal Ekonomi ve  Bakanl  
taraf ndan te vik edilmektedir.

Özel olarak Türk i adamlar  için geli tirilmi  bu “Ba ar y  yakalay n, sürekli k l n”  i letme 
kontrolü yan nda talyan, Rus ve Fin kökenli giri imciler için de özgün i letme kontrolleri 
haz rlanm t r.
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