Bir Girişim Hikayesi,
E-ticaret, Girişimcilik ve Dijital’e dair

“ Heyecanlar, kazanışlar, kaybedişler, hatalar,
tecrübeler; birçok keyifli macera kitapta sizleri
bekliyor. ”

Hakan Yalçın

"Bir giriþimcinin ilk macerasý sadece deneyim kazanmak
ile sonuçlanýr. Bu süt diþlerine benzer. Yerlerine daha
güçlü ve dayanýklýlarýnýn çýkmasý zaman alýr."
Deaver Brown
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Hakkýmda
1984 Ýstanbul doðumluyum. Ýþletme fakültesi mezuniyetimden
sonra 2004 - 2008 yýllarý arasýnda soðutma sektöründe ön
muhasebe sorumlusu olarak görev aldým. Buradaki görevim
esnasýnda yolum yeni nesil internet ile kesiþti.
Neden yeni nesil diyorum çünkü asýl olarak internet ile
tanýþmam 2000'li senelere dayanýr. Son 4-5 senedir Türkiye'de
internete yönelik algý ve hacim çok deðiþti. Ben de buna yeni
nesil internet adýný verdim.
Muhasebe departmanýnda çalýþtýðým senelerde mesai
bitimlerinden sonra iþim gücüm dijital tarafta neler olduðunu
çözmek ile geçiyordu. Üretmek ve üretirken keyif almak sanki
bu yeni nesil alanýn içinde gizliydi. Bana heyecan veriyordu
çünkü özel ve keþfedilmeyi bekleyen bir hazine gibiydi.
Öyle ki bir süre sonra tamamen ilgi duyduðum alana yani
dijital tarafa kendimi atacaktým. O günden bugüne
ayrýlamadýðým ve âþýk olduðum bir tutku, iþ ve eðlence haline
geldi.
Bu kitapta samimi bir þekilde sizlerle paylaþmak istediðim
kiþisel çabalarýmý, tecrübelerimi ve deðerlendirmelerimi
bulacaksýnýz.
ben@hakanyalcin.net
"Sevdiði iþi yapan hayatta bir gün bile çalýþmazmýþ"
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Önsöz
Son birkaç senedir bulunduðum zaman diliminden, o andan,
içinde bulunduðum hayattan geriye hatýrlayabildiðim en son
ufka doðru bir çizgi çekmeye çalýþýr oldum. Buna bazýsý hayat
muhasebesi, bazýsý kader çizgisi ve bazýsý da kendini bulma
çabasý diyecektir.
Dünden bugüne baktýðýmda hayatým boyunca bir þeyleri
ortaya çýkarýp bunlarýn insanlar tarafýndan kullanýlmasýný,
takdir edilmesini ve mutluluk kaynaðý haline gelmesini
izlemenin benim asýl amacým olduðunu anladým. Tüm bunlar
benim duraðan olandan uzak kiþiliðim, üretmeyi sever halim
ve keþfetmeyi seven yanýmýn aðýr baskýsýydý.
Ýlkokulda pazar ahaline satmaya çalýþtýðýmýz soðuk su ve
limonatalarý, yaptýðýmýz mahalle niyetinden para kazanma
serüvenlerini de unutamam.
7. sýnýfta mahalle gazetesi çýkarma giriþimim, bana beni
anlatan hatýralarýmdan birisidir. Ýnsanlara okuyacak ve yine
benim ürettiðim bir þeyler sunacaktým ya... O dönem
gazeteleri okuyup özet çýkarýyor, elimdeki beyaz a4 kaðýdýna
büyük puntolar ile yazýyordum. Bir gazetem olacaktý ve bu
serüvene öncelikle mahalledeki arkadaþlarýma gazeteleri
satarak baþlayacaktým. Ýlk küçük giriþimim olarak bunu
hatýrlýyorum. Sanýrým birkaç hafta sonra insanlarýn bu
gazetelerden pek hoþnut olmadýðýný anladým ve bu giriþimim
kýsa sürede sonra erdi.
Lise yýllarým ise daha çok üniversite hayali ve yaz aylarýnda
dayýmýn dükkânýnda çalýþmakla geçiyordu. Bu dönemlerde
iyi bir giriþimci olan dayýmýn yanýnda birçok þey öðrendiðimi
söyleyebilirim.
Üniversite yýllarýndaki öykü ve denemelerim de içimdeki
üreten olma duygusunun bir çýktýsýydý.
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Teþekkür
Adýmdaþým ve iyi arkadaþým Onur Özcan'a,
"Para iþten deðil diþten artar" deyimini bana öðreten
Babaanneme,
Uzun süre faydalandýðým e-tohum arþivi için
Burak Büyükdemir'e,
Dijitali her daim yakýndan takip etmemizi saðlayan
Arda Kutsal ve ekibine,
Giriþim ve giriþimci ekosistemine desteðini eksik etmeyen
Sina Afra'ya,
Ýyi bir öðretici ve yol gösterici olan Remzi Özyalçýn'a,
Sabrý için Hakan Koçer'e,
Arkadaþlýðý için Serdar Tomruk ve Ertaç Korkmaz'a,
Beni her daim dinleyip destek vermeye çalýþan Hilmi Öðütçü,
Þahin Seçil, Arda Can Diler'e
teþekkürlerimi bir borç bilirim.
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Giriþ
Bu kitabý yazmaya beni iten birkaç neden var:
Bir çok giriþimcinin ve ayný kuþaktaki insanýnýn ortak duygulara
sahip olduðuna inanýyorum. Ben de kendi yaþadýklarým ve
hissettiklerimi bu kitap yoluyla paylaþmak istedim.
E-ticareti ve dijital tarafý çok seviyorum ve bu yolda
karþýlaþtýklarýmý kiþisel bloðum hakanyalcin.net üzerinden
uzun süredir paylaþýyorum. Gelen güzel bildirimler, içerik
üretme konusunda beni motive etti ve bu kitap ile daha
kalýcý bir not býrakmak istedim.
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Okuyucuya
Giriþimciliði tam anlamýyla 25-26'lý yaþlarýmda yaþadým
diyebilirim ve o dönemki ruh halimi kitapta bire bir
yansýtmaya çalýþtým. Mümkün olduðunca amatör ve sýcak
olmasýna da dikkat ettim, bundan dolayý deðerli olduðunu
düþünüyorum.
Bu kitapta benim giriþimcilik serüvenime þahit olacak ve
empati kurabileceðiniz yaþanmýþlýklarý, rakam ve taným yýðýný
olmadan gayet yalýn bir þekilde okuyacaksýnýz. Her þeyi basit
bir þekilde ve o günkü hislerim ile anlatmaya gayret
gösterdim.
Genel doðrular ve kiþisel görüþler her daim deðiþebiliyor,
zamanla birlikte benim bakýþ açýmda da bir çok deðiþiklik
meydana geliyor. Bundan dolayý güncelimi hakanyalcin.net
adresi üzerinden paylaþmaya devam ediyorum, yani güncel
Hakan'ýn düþünceleri her daim blogda sizleri bekliyor.
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2004 - 2008 - 2009 - 2010
Üniversitede bitirilen bölüm paralelinde iþ hayatýna giriþ,
4 yýl boyunca kurumsal hayatýn kendine uygunluðunu sýnama,
Dijitali ve geleceði anlatan bir arkadaþ ile tanýþma,
Nihayetinde tam anlamýyla giriþimciliðe adým atma.
Heyecanlar, kazanýþlar, kaybediþler, hatalar, tecrübeler;
birçok keyifli macera kitapta sizleri bekliyor.
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Eðer en yükseðe ulaþmak istiyorsan,
en aþaðýdan baþlamalýsýn.
P. Syrus

Baþlangýç
Kývýlcým
2008 Senesinin þubat ayýnýn soðuk bir kýþ günü, deðerli
arkadaþým Onur Özcan (@oozn) beni ziyarete geldi ve ilk
kývýlcýmý ateþleyen sohbetimiz gerçekleþti:
"Ýnternet üzerinden para kazanmaya baþlayabiliriz. Hem de
tek yapmamýz gereken yazý yazmak! Bir internet sitesi
açmamýz bunun için yeterli. Dünyada blog kavramý çok
konuþuluyor, insanlar bununla dýþarýya açýlýyor, yazýlar yazýyor
ve sonra bu yazýlar Google'da onu arayan insanlarýn karþýsýna
çýkýyor. Daha sonra reklam alýyorsun, sitene yerleþtiriyorsun
ve o reklamlar týklandýkça para kazanýyorsun!"
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Onur'u dinlerken 'acaba neden bahsediyor' diye düþünmeye
baþlamýþtým, anlattýklarýndan hiç bir þey anlamýyordum.
Çünkü o dönem sadece yaptýðý iþle uðraþan bir muhasebe
sorumlusuydum ve ufkum beyannameler ile sýnýrlýydý ama
bu genç arkadaþým aklýma merak kývýlcýmýný býrakývermiþti.
Onur, yazý yazarak internet üzerinden para kazanýlabileceðini
anlatýrken; aslýnda milyar dolarlýk dijital pastanýn yapý
taþýndan, dijital pazarlamanýn en güçlü yanýndan
bahsediyordu. Bunun farkýnda mýydý derseniz, bilmiyorum.
Benimse hiç bir fikrim yoktu.
Geriye dönüp baktýðýmda bana anlatmak istediðini bugün
daha iyi anlýyor ve anlamlandýrabiliyorum; dijitalde içerik,
kitle ve kazanç döngüsü ne kadar da mühim!
Onur'un tavsiyesinin oturduðu yer tam olarak belirli bir
internet kitlesinin vakit geçirdiði bir içerik sitesi sahibi olmak
ve bunun pazarlanmasý üzerineydi.
"Neden Önemli! Hayatýn her alanýnda size geleceði
anlatanlara kulak kabartýn"

Hikayemize geri döneceðiz, öncelikle biraz tespitte
bulunalým.
Bir internet projesi için kitle, içerik ve kazanç döngüsü ne
ifade eder?
Kitle:
Dünyadaki herhangi bir pazarda, internet üzerinden
ilerleyeceðimiz bir projeden bahsedeceksek, öncelikle
giriþimimizin hedefleyeceði kitlenin deðerlerine bakmalýyýz.
Örnek verecek olursak; bir e-ticaret projemiz var ve bebek
ürünleri satmak istiyoruz.
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30 milyon nüfusa sahip bir ülkede bu projemizi
konumlandýracaðýz. Öncelikle bu nüfus dahilinde kaç kiþinin
internet kullanýcýsý olduðunu öðrenmeliyiz, sonra da bizim
projemizin kategorisindeki yoðunluðu almalýyýz. 30 milyonun
14 milyonu internet kullanýcýsý, 7 milyonu ise kadýn olsun.
Kadýn kitlesinin içinde her hangi bir T zamanda anne kitlesinin
1 milyonluk bir seviyede olduðunu söyleyelim.
Demek ki bu pazarda hali hazýrda 1 milyon potansiyel
müþterimiz olabilir. Bu 1 milyon annenin yüzde kaçýnýn online
alýþveriþ yaptýðýný ve rekabet hacmini hesaplayýp projemizin
yol haritasý ile ilgili çalýþmalara baþlayabiliriz. (Burada önemli
olan kitle analizini iþ sürecinize entegre etmeniz.)
Bu veriler bize ilk yüzeysel bilgiyi sunar ve giriþimimizin
yaþayacaðý pazar ile ilgili bize deðerlendirme yapma þansý
verir. Biz de bu özel bilgileri kullanarak yol haritasý çizebilir,
pazarlama faaliyetlerimizi derleyebilir ya da projeye hiç
baþlamayabiliriz.
Yani dijitalde kitle, kümelenen insan topluluklarýdýr; anneler,
spor yapanlar, kitap severler, teknoloji tutkunlarý gibi bir çok
örnek verebiliriz.
Birileri bu kümeleri meydana getirir, birileri de bunlara
ulaþmayý hedefler ve dijital pazarlama döngüsü oluþur.
Ýçerik & Kazanç:
Bu büyük organizmayý yani interneti kullanan kitlenin otomatik
olarak filtrelenmesini içerik üreten web siteleri saðlar.
Kitle profili çizebilmek için öncelikle ortaya bir yem atmalýsýnýz
ve dijitalde bu yeme bizler içerik deriz.
Þöyle anlatayým; spor sitelerini okuyanlarýn spordan hoþlanmasý
olasýdýr, içerik üreten bir alan sizin için o kitleyi bir araya getirir
ve özelleþtirir. En önemlisi de budur; çünkü özelleþen bir kitle
üzerinden pazarlama faaliyetleri de olgunluk kazanýr.
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Olgun bir dijital pazarda, içeriði oluþturan site sahibi reklam
geliri elde eder, okuyucu kaliteli yazýlar okur ve reklam veren
de doðru kitleye ulaþtýðý için mutlu olur. Böylece saðlýklý bir
ekosistem meydana gelir.
Örnek vermek gerekirse; bugün Webrazzi.com olmasaydý
teknoloji ve internet dünyasýndan haberlerin yer aldýðý bu
havuz da oluþmayacaktý. Bilgiler daðýnýk þekilde birçok
noktada yer alacaktý. Ortak ilgi alanlarý olan kitleleri yine
ortak bir noktada toplamak sadece dijital alanda deðil tüm
pazarlama literatüründe GOL diye nitelendirilebilir.
Yani insanlarý interneti kullanmaya çeken ilk ve asýl sebep
içeriktir ve içeriði üreten birçok alan; bloglar, sosyal medya,
gazeteler, forumlar, hepsi akar suyun kollarýdýr. Siz de bu
kollardan birinde yer alýrsanýz mutlaka verim alýrsýnýz.
Arkadaþým Onur da bana tam olarak "bir blog aç, içerik üret,
kitleyi çek ve bu kitleyi pazarlayarak para kazan" diyordu.

Kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz...
2008 Þubat
Arkadaþým Onur'un bana anlattýklarýný dinledikten sonra
ayný ay içerisinde bol bol araþtýrma yaptým. Bir çok içerik
sitesini inceledim ve internetin hayatýmýzýn tam da orta
noktasýna nasýl da gümbür gümbür geldiðini açýkça gördüm.
Öte yandan bende bir deðiþim söz konusuydu; uykuya dalan
üretme güdüm, bu anlatýlanlar ile yeniden uyanmaya
çalýþýyordu. Her þeyden önemlisi de buydu zaten.
Blog açarak bu dünyaya adým atmak çok kolaydý. Ne de olsa
tüm taktikleri almýþtým. O dönem Google'ýn blog servisi olan
Blogspot üzerinden bir içerik sitesi yani blog açmak çok
popülerdi ve ben de iþe oradan baþladým.
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Blog sahibi olmak sadece 5 dakika sürüyor ve ondan sonra
yazdýklarýnýz dijital ortamda yayýlmaya baþlýyor, hepsi bu
kadar. 5 dakika içinde tüm dünyaya ulaþabileceðim bir web
sitem oldu.
Artýk üretmek için ortam hazýrdý...

Peki, ne yazacaktým ki?
Bloðum, þüphesiz ki belirli konularda bilgiler sunmalýydý ama
ana bir çýkýþ noktasý arýyordum. Genel konu baþlýðým ne
olmalýydý, kararsýzdým.
Ne yazsam, ne yazsam diye düþünürken
Bloðu açtým, yönetim paneline giriþ yaptým, "yeni yazý ekle"ye
týkladým ve popüler olan bir konu düþündüm. O dönemler
bir markanýn eþofman modelleri çok giyiliyordu. Ben de
bununla ilgili bir yazý yazdým ve yayýnladým.
Sonra; kýyafetler ile ilgili birkaç yazý daha yazmayý denedim.
Neden bilmiyorum. Sanýrým o zaman giyinip kuþanmaya çok
düþkündüm, bir þeyler yazmam gerekiyordu ve gençler gelir
okur diye düþünüyordum. (O vakitler ben de 25 yaþýndaydým.)
Artýk bir bloðum vardý, bir kaç da yazý yazmýþtým. Peki ne
istiyordum, nereye varmayý hedefliyordum, nasýl yapacaktým?
Tüm bu sorularýn cevabýný spontane hamleler sonrasý aldým
çünkü bu üç soruyu kendime sorduðumda tek cevabým vardý;
bilmiyorum, sadece denemek istiyorum.
Bloðumu ilk açtýðýmda domain adresim blogspot uzantýlýydý
ve bir þey ifade etmeyen bir kelime içeriyordu,
my10cere.blogspot.com gibi bir þey diye hatýrlýyorum. Daha
sonra þanýna yakýþan bir domain ile devam ettim:
Modavetrend.com
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Modavetrend.com'da kýyafetler ile ilgili yayýnladýðým 5-6
yazýdan sonra arkadaþým Onur'a çok fazla ziyaretçi geldiðini
söyledim. Ýlk baþta o da buna inanmadý ve rakamlara
baktýðýnda çok þaþýrdý. Ne kadar çok ziyaretçi, o kadar çok
reklam týklamasý ve gelir anlamýna geliyordu.
"Bugün çokça konuþulan odak noktasýnýn daraltýlmasý yani
niþ kategoriler üzerinden iþ yapýlmasý, benim o dönem istem
dýþý yaptýðým bir þeydi. Sadece kýyafetler ile ilgili yazmaya
baþlamýþtým ve bu þekilde devam ediyordum. Ne kadar doðru
bir iþ yaptýðýmý çok sonra anladým."
Sadece kýyafetler ile ilgili yazýlar yazmam; sadece taký, ev
ürünleri, bebek ürünleri satmak isteyen e-ticaret sitelerinin
bakýþ açýsý ile aynýydý.
Bu siteler müþteriye þu mesajý verir; diðer sitelerde de ayný
ürünler var ama ben bu konuda profesyonelim. Sadece bu
kategoriye özelim ve sadece bu ürünleri satýyorum.
Buna özen gösteriyorum, yani ilerde de özen göstereceðim.
Benim müþterim olursan bu konuda sana daha fazla yardýmcý
olabilirim. Lütfen þimdi ürünleri sepete at ve ilk sipariþini ver.
Yazýlarýma 2-3 ay ayný þekilde devam ettim ve bir süre sonra
bloðumun olgunluk aþamasýna geldiðini düþünerek þu kararý
verdim; Modavetrend.com öncelikle alýþveriþ severleri hedef
almalýydý. Doðru haberleri yapýp istediðim kitleye ulaþacaktým;
marka koleksiyonlarý ve trend takibi bunun için yeterliydi.
"Ne iþ yaparsanýz yapýn,
iþinize bir karakter kazandýrmaya bakýn"
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Ne istediðine ve ne istemediðine odaklanmak

Þekillenme ve
getirdiði ilk baþarý
Þunu yaptým; ürün satmak isteyen e-ticaret siteleri ile bu
ürünlere ihtiyacý olan müþterilerin hangi kombinasyonlarda
aramalar yapabileceðini düþündüm ve bunlarý içerik olarak
sundum. Bu çalýþma ile ürünü satýn alanlarý kendi alanýma
çekerek alýþveriþ potansiyeline sahip bir topluluk, yani geniþ
anlamda bir pazar alaný oluþturdum.
Örnek vermek gerekirse; Adidas eþofman modelleri, Ugg
bot modelleri, Mango t-shirt modelleri gibi binlerce kelime
öbeði artýk benim hedef anahtar kelimem haline gelmiþti.
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Ýçerik ile e-ticaretin nasýl kesiþtiðini, ilk olarak
Ugg bot satýþlarýmýz ile tecrübe ettim.
Siteme yazdýðým kaliteli ve güncel içerikler ile birlikte artýk
bir çok moda temalý aramada en üst sýralarda yer alýyordum.
Sanýrým sene 2009'du, tüm dünyada Ugg botlar çok revaçtaydý
ve Modavetrend.com'da bu botlar ile ilgili haberlere fazlaca yer
vermiþtim. Bir süre sonra Ugg bot ve kelime kombinasyonlarýndan
o kadar çok trafik alýr hale geldim ki ilgili tüm aramalarda
Modavetrend.com çýkýyordu.
Yine ne tesadüftür ki o dönem tanýþtýðým bir arkadaþým yurt
dýþýndan Ugg botlardan getiriyordu ve sadece bu ürünün satýþýnýn
yapýldýðý bir e-ticaret sitesi açmýþtý. Bildiðiniz üzere günümüzde
tek ürün satan e-ticaret sitelerini fazlaca görüyoruz.
Modavetrend.com, Ugg botlar ile ilgili bu kadar trafik
almýþken arkadaþýma destek olmak istedim ve siteme gelen
tüm Ugg bot trafiðini onun e-ticaret sitesine yönlendirdim.
Modavetrend.com'dan yönlenen herkes yüksek alýþveriþ
potansiyeline sahipti ve bot satýþlarý ciddi þekilde artýþ göstermiþti.
Bu ivme hep artarak devam etti, hal böyle olunca da
arkadaþým bu iþ birliðinden harika paralar kazandý. Hala
aklýma geldikçe þaþýrýyorum çünkü bir Ugg bot o dönem
maðazalarda 600 TL'den satýlýyordu. Oysa yurt dýþýndan 50$'a
satýn alabiliyordunuz, bu kar marjý olaðanüstüydü ve
Modavetrend.com tam da doðru kitleyi bir araya toplayarak
bir huni içinde tek bir e-ticaret sitesine gönderiyordu.
Bu bir e-ticaret projesinin nasýl para kazanabileceðini bana
anlatan ilk iþ birliklerinden olmuþtu.
Buradan çýkarýlacak ders, trendi takip etmek, doðru satýn alým
yapmak ve kârlýlýða odaklanmak. Burada süreklilikten
bahsedilemez çünkü bu baþarýlý bir 'tek vuruþluk' iþ model örneðidir.
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Sonra aklýma bir fikir geldi...
Bir süre sonra bu portre ve gelir modeli üzerine þu kurguyu
yapabilir miyim diye düþündüm: Modavetrend.com'da bir
çok Google reklamý dönüyordu; güzellik, oteller, tatil, çiçek
vb. Bu reklamlar arasýnda en çok dikkatimi çeken alýþveriþ
& e-ticaret sitelerinin reklamlarýydý. Elimde bir de Ugg Bot
baþarýsý vardý!
"Her ay bloðumu ziyaret eden binlerce kiþi var ve organik
þekilde büyüyorum. O zaman e-ticaret siteleri Google
hedeflemeleri dýþýnda direkt olarak siteme reklam vermek
isteyebilir!"
Yapmak istediðim e-ticaret sitelerine ulaþýp onlara
Modavetrend.com'un kalitesinden ve istatistiklerinden
bahsederek reklam vermelerini saðlamaktý.
Daha fazla para kazanacaðým ümidi ile çalýþmalara baþladým
ve bulabildiðim kadar e-ticaret sitesine istatistiksel bilgileri
de içeren e-mailler göndermeye baþladým, umutluydum.
Burada paradan öte e-ticaret sitelerinin tepkilerini de merak
ediyordum.
O dönem gönderdiðim e-maillerden bir tanesini sizler ile
paylaþýyorum, tecrübesizliðim ve amatörlüðüm de gözler
önünde. Kurumsal gözükmek için ben yerine biz kullanmýþým
- oysa ki tek kiþiyim! Hiç bir noktasýný düzeltmedim ki doðru
dersi çýkarabilelim:
Merhaba,
Modavetrend.com 2008'den bu yana moda ve trend haberleri ile
hayatýný sürdüren bir moda bloðudur. Modavetrend.com kitlesi
oldukça niþ bir kitledir; yani burayý ziyaret eden kiþiler direkt
olarak moda, trend ve alýþveriþ ile ilgilenen kitledir.
Bu anlamda sað tarafta gördüðünüz banner sahibi firmalara bir
ay içinde toplamda 1,000 adet üye kazandýrdýk. Daha önce de
yakalamýþ olduðumuz bir çok baþarý var.
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Sitemizin ziyaretçi sayýsý aylýk 150.000 civarýndadýr. Sitenize
yönlendirdiðimiz trafik direkt alýþveriþ ile ilgili olduðu için deðerlidir
çünkü buraya gelen kitle yukarýda da belirttiðim gibi direkt alýþveriþ
ile ilgili kitledir.
Ayný zamanda tek banner dýþýnda farklý çalýþmalar yapabiliriz;
Örneðin Modavetrend.com'un genel sponsoru olabilirsiniz. Eðer
böyle bir þey olur ise; bannerlarýn yanýnda Facebook ve Twitter
paylaþýmlarý, haberler ve istediðiniz þekilde bannerlar ile
desteklenirsiniz.
Facebook takipçi sayýsý 6000,
Haber Abonesi 2000'nin üzerinde.
Biz sitemizden satýþ yapmadýðýmýz için bu özel alanlarý sizin gibi satýþ
yapan e-ticaret sitelerine sunmak isteriz.
Bilgilerinize sunarýz,
Moda ve Trend

Ýlk e-mail'imi gönderdikten yaklaþýk 3 ay sonra bir e-ticaret
sitesi dönüþ yaptý, onlara attýðým e-mailin önemsiz e-mailler
klasörüne düþtüðünü belirttiler ve 'Bunu fark edip teklifi
inceledikten sonra sitenize reklam vermek istiyoruz.' dediler.
Mailime dönen sadece bir site olmasýndan ve bunun da
önemsiz klasörüne düþüp oradan fark edilmesine þaþkýndým
ama çok sevinmiþtim.
E-ticaret sitelerinin o dönemlerde içerik sitelerini önemsememesi
normaldi diye düþünüyorum. Keza bir süre sonra fazlaca
önemsemeleri de manidar oldu. O kadar çok e-ticaret sitesine
e-mail gönderdim ki sayýsýný hatýrlamýyorum bile.
"Gezen Tilki Oturan Aslandan Yeðdir"
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Pes etmek yok
KFC kurucusu Harland Sanders ekonomik olarak yolun sonuna
geldiði dönemde tek bir þeye sahipti: Cebindeki en iyi piliç
tarifi. Bu tarif ile kendine ortak olabilecek bir lokanta arayýþý
içindeydi. Sanders gece-gündüz demeden lokantalarý dolaþýp
projesini anlatýyordu. Ýlk hafta 20 lokanta dolaþtý ama ortak
bulamadý. Zaman ilerledikçe 70., 100., 200. lokanta ama
yine kabul eden yok. Ama o pes etmedi, "bulacaðým" diyordu,
"benimle iþ yapacak lokantayý bulacaðým!" Amerika'yý eyalet
eyalet dolaþýyor, arabasýnda geceliyordu. 900-1000 derken
sonunda 1009. lokanta Sanders'in projesiyle ilgilendi.
Sanders'ýn anlattýklarýndan etkilenmiþti ve ortaklýða "Evet"
dedi. Bugün KFC'yi dünyada bilmeyen yok, öyle deðil mi?
Önemsiz e-mailler arasýna düþen teklifimi fark eden e-ticaret
sitesi ile el sýkýþtým ve bannerlarýný bloðuma yerleþtirdim.
Bu bir e-ticaret sitesinden direkt olarak aldýðým ilk reklamdý
ve benim için çok deðerliydi. Ayda kazanacaðým 150 TL'nin
hakkýný vermek istiyordum. Modavetrend.com'a gelen
binlerce alýþveriþ severe bu e-ticaret sitesinin reklamlarýný
göstererek ürünlerini bolca tanýttým.
Doðru kitle
Benim için o dönemdeki 150 TL'nin anlamý, günümüzdeki
milyon dolarlýk e-ticaret þirketlerinin de pazarlama
stratejilerini oluþturuyor. Çünkü herkes doðru kitleye
ulaþmaya çalýþýyor. O e-ticaret sitesi için de Modavetrend.com
doðru bir noktaydý.
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Peki, nasýl devam ettim?
Yoðun koþturmaca sonrasý ilk defa bir e-ticaret sitesinden
sabit reklam almýþtým. Modavetrend.com'un kalitesini,
çalýþmýþ olduðum bu ilk e-ticaret sitesinin geri bildirimi ile
gördüm; ilk ay biter bitmez 12 aylýk anlaþma yapmak istediler
ve el sýkýþtýk. Belli ki iþ birliði hoþlarýna gitmiþti.
Mademki Modavetrend.com e-ticaret sitelerini mutlu
ediyordu, öyleyse bu güzel tecrübeyi kullanarak daha fazla
ama birbiri ile çakýþmayan e-ticaret sitesine yönelebilirdim.
Ayný strateji ile siteme reklam almak için e-maillere devam
ettim ve sonunda e-ticaret sitelerinin dikkatini çekmeyi
baþardým. Reklam veren sayýsý artmaya baþlamýþtý.
E-ticaret siteleri verdikleri para karþýlýðýnda aldýklarý hizmetten
memnundular ve ben de para kazandýðým için mutluydum,
hepbirlikte kazanýyorduk diyebiliriz.
Her þey uzunca süre (15 ay) bu sistemde devam etti. Ta ki
ben niyeti bozup artýk e-ticaret iþine soyunmaya karar
verinceye kadar.
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Kendinize düþünecek vakitler yaratmaya çalýþýn,
odaklanýp sakin bir þekilde soluk alýp vermek bile
çok mühim.

2009 - Bir Kasým Ayý!
Biliyorum ki birçoðunuz kendi iþinizi kurmak istiyor ve bunun
için projeler geliþtirip, üzerine bir dünya kafa yorduktan
sonra vazgeçiyor.
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Zor Adým
Onur'un beni ziyareti üzerinden 1 seneyi aþkýn süre geçmiþti.
Muhasebeci olarak çalýþtýðým dönemde (2008 Þubat)
kurduðum blog askerliðe kadar ek iþ kývamýnda devam etti
(15 ay) ve blog iþini bu süreçte oldukça ilerlettim.
Askerlik dönemi (2009 Nisan-Eylül) benim için dönüm noktasý
oldu çünkü geride sevmediðim bir iþi yani muhasebeyi
býraktým ve yeni bir sayfa açmak için bu aranýn bana hayat
verdiðini söyleyebilirim.
Bolca düþünmeye vakit bulduðum askerlik sürecimde
Modavetrend.com aktif þekilde devam ediyor ve oradan
kazandýðým gelirler ile çarþý izinlerim çok keyifli geçiyordu.
Ýstanbul'a dönüþümü hesaplarken bir yandan da askerlik
sonrasý ne yapsam da kendi iþimi yapabilsem diye kafa
yoruyordum. En iyi bildiðim konular internet ve tekstildi, bir
giyim maðazasý açmayý çok istiyordum. Bir de bunu e-ticaret
sitesi ile destekleyecektim. Yani maðazamda sattýðým
kýyafetleri bir de internetten satacaktým. Ne de olsa
Modavetrend.com ile e-ticaretin para kazandýran bir yapý
olduðunu tecrübe edinmiþtim.
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Ýtici gücünüz mutlaka sizi bulacaktýr, önemli olan
doðru yerde farkýndalýk içinde olmanýzdýr.

Giriþimcilik ruhunun
tetiklenmesi
Bir iþe girip çalýþmak istemememin sebeplerinden bir tanesi
de ön muhasebe sorumlusu olarak çalýþtýðým þirketin tam
da ben askere gittiðim dönemde batmasý ve tazminatýmýn
çöpe gitmesi oldu. Giriþimcilik ruhumu tekrardan ateþleyen
bu kötü anýya þimdi teþekkür ediyorum.
"Bir yerde ücretli olarak çalýþan insanlar, zaman içinde
yeteneklerini unutur ve sadece yaptýklarý iþin onlarý soktuðu
kalýba girerler. Risk bu kalýbý kýracak çekiçtir, çekici elinize
alacak ve kalýba vuracaksýnýz."
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O dönemlerde (2009 2. çeyreðe kadar) bugünkü 'private
shopping'lerin hiç biri yoktu (belki sadece markafoni.com
açýlalý 90 gün olmuþtu). Kýyafet özelinde iþ yapan en yakýn
örnek Outletim.com'du. Bir de Baykush.com vardý, Ýstanbul
metrosunda dönen reklamlarýný hatýrlayanlar olabilir. Yine
burada ne tesadüftür ki 2 sene önce siteme reklam
vermelerini istediðim Baykush.com'un kapanmasý sonrasý
mallarýný satýn almaya gidecektim.
Askerden geldim ve reel hesaplara baþladým, maðaza açma
konusunda gerekli araþtýrmalarý yapýp eldeki parama bakýnca
bunun çok masraflý olduðunu ve bütçemin buna katiyen
yetmeyeceðini gördüm!
Ýnternet tarafýnda ise elimde bir koz vardý: Modavetrend.com.
E-ticaret sitesi açarsam, en büyük trafiði Modavetrend.com
saðlayacaktý.
Düþündüklerinizi uygulamaya koymadýktan sonra
teorilerinizin hiçbir deðeri olmuyor. Kaðýt üzerinde
kazanacaðýný ya da kaybedeceðini düþünüp hesaplamaya
çalýþtýðýnýz hiçbir projeniz için adým atmazsanýz, kapýlar size
açýlmaz ya da kapanmaz.

Modapasaji.com
Takvimler 2009 aralýk ayýný gösterdiðinde (eylülde askerden
gelmiþtim) Modapasaji.com adýnda bir e-ticaret sitesi
kurmaya karar verdim. Malumunuz offline maðaza açmayý
þimdilik askýya almýþtým.
Çalýþmalara baþladým ve e-ticaret sitesi kurmak için ilk etapta
neler gerektiðini araþtýrýp uygulamaya koyuldum,
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1. Þahýs firmasý (en ufak sermaye ile): Babamla bir anlaþma
yaptým ve evin bir odasýný iþ yeri olarak gösterdim. Her ay
babamýn hesabýna iþ yeri kirasýný yatýrýyordum. Artýk odamda
bir vergi levhasý vardý.
2. Depo: Odam ayný zamanda depoydu, ürünlerimin hepsini
odamda paketliyordum ve odamda saklýyordum.
Markafoni.com'un kurucu ortaklarýndan biri olan Tolga
Tatari'nin bir röportajýnda, ilk sipariþlerini Taksim - Asmalý
Mescit'te bulunan ofislerinde paketleyerek gönderdiklerini
öðrenmiþtim. Keza þimdi Markafoni'nin 20.000m2'lik bir
deposu/lojistik merkezi var.
3. Muhasebe: Mahallemizde bulunan bir muhasebeci ile
anlaþtým ve aylýk 80 TL'ye defterimi tutmaya baþladý.
4. E-ticaret yazýlýmý: Hazýr paketlerle bunu çözdüm çünkü
param buna yetiyordu. Hazýr e-ticaret paketi satan bir þirketi
aradým ve 1200 TL karþýlýðýnda en ucuz paketi aldým. Araþtýrma
yapmam gerektiðinin farkýnda bile deðildim. Zaten bütçem
de belliydi, çok fazla seçeneðim yoktu.
5. Ürünler: Öncelikle Modapasaji.com'un az buçuk nasýl bir
site olacaðýna karar verdim. Ýstanbul - Ýstiklal Caddesi'nde
bulunan Beyoðu Ýþ Merkezi ya da Atlas Pasajý minvalinde bir
online alýþveriþ maðazasý olacaktý. 18 - 27 yaþ arasýný
hedefleyecekti. Ürünlerimi de oradan alacaktým ve sermayem
çok azdý. Elimde o dönem 7.000 TL vardý ve 1200 TL sini eticaret yazýlým paketine vermiþtim. Ürün seçimi konusunda
kendime çok güveniyordum çünkü modayý çok iyi takip
ediyordum. Gençtim ve gençlerin ne istediðini biliyordum.
Tüm ürünlerimi Beyoðlu Ýþ Merkezi'ndeki dükkanlardan aldým.
6. Müþteri hizmetleri: Müþteri hizmetleri bendim. Faturalý
bir cep telefonu hattý aldým, bu numarayý siteme yazdým.
Müþteriler numaralarýný býrakýp bir soru sormak istediðinde
de arayýp destek oluyordum. Tabi bir de MSN üzerinden
online destek baðlamýþtým siteye.
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7. Birkaç araç: Bir tane fotoðraf makinesi almam gerekiyordu.
Levent'te bulunan bir elektronik maðazasýndan 200 TL
karþýlýðýnda oldukça amatör bir fotoðraf makinesi aldým. Bir
de ürün çekimi için beyaz ve büyük bir bez parçasý yaptým
kendime.
8. Kargo: Ürünlerimi hangi kargo ile göndereceðimi
bilmiyordum, maliyet hesabýný da henüz yapmamýþtým. Hele
bir baþlayayým, diyordum. Bütün kargolarý gezdim ve fiyat
aldým. Ýstanbul içi, Ýstanbul dýþý, kapýda ödeme vb... Hepsi
günlük gönderim adeti soruyordu ama ben daha iþe bile
baþlamamýþtým. Ýyi olacaðýz demekten baþka çarem yoktu
ve desteklerini talep ediyordum.
9. Sanal Pos: Sanal pos için tüm bankalara girip çýktým ve
hep hayal kýrýklýðý. Bunun ne kadar zor bir þey olduðunu
öðrendim. Kimse yeni kurulan küçük bir e-ticaret sitesine
sanal pos vermiyordu.
Buna alternatif seçeneklerim ise kapýda ödeme hizmeti ve
havale ile ödemeydi. Fakat kargolarýn kapýda ödeme için
aldýklarý paralar çok fazlaydý: 7 TL taþýma + 5 TL kapýda ödeme
hizmeti gibi. Zaman içinde buna da bir çözüm bulacaktým.
10. Reklam: Tek kozum olan Modavetrend.com,
Modapasaji.com'un reklam kaynaðýydý. Hali hazýrda bir çok
e-ticaret sitesinin satýþ yapmasýna destek oluyordu. Sýra
kendi e-ticaret siteme gelmiþti. Tüm reklamlarý kaldýrýp tüm
trafiði kendi e-ticaret siteme yönlendirmeye baþladým. Tabi
böylece reklam gelirlerimden oldum.
11. Tasarým: Modapasaji.com'un tasarýmýný da kendim
yaptým. Çok basit bir þekilde az buçuk kod bilgim ile bir þeyler
ortaya çýkardým.
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E-ticaret yazýlým þirketi ile yaþadýðým ilginç polemik:
Küçük ama önemli detay!
Sitelerde ürünlerin yakýndan gözükmesi için büyüteç
uygulamasý vardýr, bunu çok istiyordum çünkü tekstil ürünleri
satacaktým. Ürünleri siteye yükledikten sonra bunun
olmadýðýný fark ettim, sanýrým bir yerlerden aktif etmem
gerekiyordu. E-ticaret yazýlýmýný ve yönetim panelini
didikledim fakat böyle bir özellik yoktu! Hemen yazýlým
aldýðým firmayý aradým ve bunun karþýlýðýnda benden 200 $
para istediler.
Þaþýrmýþtým ve çok üzülmüþtüm. Bence bu doðru bir hizmet
anlayýþý deðildi; her e-ticaret sitesinde standart olan bu
özellik için ekstra para!?
Belki de onlar haklýydý bilmiyorum ama siz karþýlaþacaklarýnýzý
bilin!

Operasyona Baþlýyoruz
Modapasaji.com, yukarýdaki tüm hazýrlýklar bittikten sonra
2010 Ocak ayýnýn sonuna doðru ilk ürünleri ile satýþa baþladý.
Sitede toplasanýz 20 çeþit ürünüm vardý. O dönem elimdeki
yaklaþýk 5.000 TL ile ürün almýþtým. Eðer tekstil ürünü
alýyorsanýz, toptancýya gittiðinizde ürünleri tek tek
alamazsýnýz. Þöyle anlatayým: Bir kazak modeli beðendiniz
ve bunu alacaksýnýz; serili þekilde almak zorundasýnýz. Bir
kazak 12,00 TL; small, medium, large, xlarge serisinde toplam
4 beden için 48,00 TL vereceksiniz. Toptancýlarda mantýk bu
þekildedir. Kimse sizin için ürün serisini bozmaz, bu
ayakkabýda da böyledir, kýyafette de.
Öte yandan ben ilk ürün grubumu pasajlardan topladýðým
için tek tek ama oldukça da yüksek bir maliyet ile stoðuma
aldým.
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2 - 3 kapþonlu, 4 - 5 gömlek, birkaç eþofman derken kendimce
çeþit yapmaya çalýþmýþtým.
Ürün satýn aldýðým noktalardaki kiþiler internet üzerinden
bunlarý satmaya çalýþacaðýmý duyunca þaþýrýp iþimin zor
olduðunu söylüyorlardý.
Ayrýca kimse "Ben ürünleri internete koyayým, sipariþ geldikçe
sizden alayým." dediðimde beni dinlemiyordu. Toptancýlar
buna yaklaþamazdý çünkü serileri / paketleri bozulamazdý.
Pasajlardaki ürünler de devamlý giyilip çýkarýlýyordu, stoklarýn
ne zaman biteceði belli olmuyordu ve pasajdaki kiþiler de
bunu yanaþmýyordu.
Tabi ki yeterince büyük olursanýz markalar sizler için ürünleri
rezerve ederler ama ben ufacýk bir giriþimdim. Markafoni'nin
kurucularýndan Sina Afra bile Adidas'ýn peþinden 8 ay
koþtuklarýný söylemiþti! Þüphesiz ki giriþimcilik kolay iþ deðil.
Ben de ürünleri satmayý düþündüðüm 3 - 4 maðaza ile bunu
denedim ama beni kapýdan geri gönderdiler.
Burada öðrenmeniz gereken büyük giriþimleri örnek alýrken
onlarýn hacimlerini de düþünmek. Giriþimcilerin en büyük
hatalarýndan biri tümden gelim bakýþ açýsýdýr. X bir site ayda
10.000 sipariþ alýyorsa, ben ufak bir iþ kurarak 100 sipariþ
alýrým. Bu da bana yeter zaten!?
O 10.000 sipariþ alýnýrken kaç farklý deðiþken yan yana geliyor,
bunu iyi hesaplamanýz lazým, yoksa olmaz. Bu konu ile ilgili
detaylý blog yazým þu baþlýk altýnda: Küçük Giriþimciyi Kör
Eden Büyük Baþarýlý Giriþimler.
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Her gün amacýnýz doðrultusunda, ileriye doðru
bir adým atmaya çalýþýn. Bu adýmýn çok küçük
olmasý hiç önemli deðildir.
Landor

Ýlk Sipariþ:
Dünyanýn 8. Harikasý
Modapasaji.com'a ürünlerimi yükleyip Modavetrend.com'a
bannerlarýmý yerleþtirmem üzerinden 3 gün geçmiþti ki (2010
Ocak) ilk sipariþim geldi.
Hala o enerji yoðunluðumu unutamýyorum! E-ticaret
yazýlýmýnýn yönetim paneline girdim, sipariþler sayfasýna
baktým ve 1 adet sipariþ! Bu sevinci size anlatmam çok güç,
bu büyük bir sevinç büyük bir coþku.
"Sýfýr ile bir arasýnda ki farkýn nasýl bir ateþleme gücüne sahip
olduðunu yaþayan bir giriþimci, bir kez bu tadý aldýðý vakit
ruhunun sarýldýðý ve kaplandýðýný hisseder. Ömür boyu giriþim
hastalýðý yakasýný býrakmaz."
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Temel Sermaye: Aile
Modapasaji.com'u kurmaya karar verdiðim dönemlerde
sizlerin de tahmin edeceði gibi eþ, dost, arkadaþ derken
birçok kiþiye projemi anlatýp onlarýn da fikirlerini alýyordum.
Özellikle annem internet üzerinden insanlarýn mont, etek,
gömlek alacaðýna hiç inanmýyordu. Ýlk sipariþim geldiðinde
birlikte çok sevinmiþtik. (Sene 2015, þimdilerde annem bana
Gittigidiyor.com'da maðaza açalým diyor!)
"Biliyorum ki ülkemizde aileler gençlerin fikir ve düþüncelerini
çoðu zaman doðru þekilde anlamadýklarý için onlarý yanlýþ
yönlendirebiliyorlar. Bir giriþimcinin en büyük manevi
yatýrýmcýsý ailesidir. Maddiyat bir yana ilk güç; eþ, dost ya da
aileden gelir. Eþinizin, annenizin, babanýzýn ya da çok yakýn
bir dostunuzun size "Yapabilirsin" demesi, size inanç ve
güven aþýlamasý, ilk öz sermayenizdir."
Konu ile ilgili detaylý blog yazým þu baþlýk altýnda: Ebeveynler ve
çocuklar. Kiþisel keþif ve ebeveynlerin yönlendirme kabiliyeti.

Ýlk Sipariþ ve Sonrasý
Doðru Kitle ve Keyif Verici Dönüþüm
Modapasaji.com'a gelen ilk sipariþ sonrasý kar topu gibi büyüme
devam etti. Bu büyüme ile ilgili þuna deðinmem gerekiyor:
Þayet bir e-ticaret siteniz varsa, ziyaretçiyi içeri çekme yollarý
ve kitlenin size kattýðý deðer çok önemlidir çünkü bunun için
bir maliyete katlanýyorsunuz.
Sitenize gelen ziyaretçilerin alýþveriþ yapmasý dönüþüm
oranýnýzý ortaya koyar. Sitenize gelen ziyaretçilerin niteliði /
niceliði dönüþüm kat sayýsýný arttýrýr.
Sitenize gelen ziyaretçilerin alýþveriþ yapmasý dönüþüm
oranýnýzý ortaya koyar. Sitenize gelen ziyaretçilerin niteliði /
niceliði dönüþüm kat sayýsýný arttýrýr.
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Tüm dünyanýn 'dönüþüm oraný' diye baðýrdýðý, üzerine düzinelerce
yazý yazýp araþtýrmalar yaptýðý konuyu, 'dönüþüm oraný'ný en basit
anlamda þöyle özetleyebiliriz; sipariþ sayýnýz / ziyaretçi sayýnýz.
Kýsacasý, Modapasaji.com'un online kýyafet alýþveriþi sitesi
olmasý, bloðum olan Modavetrend.com ile bire bir
uyuþuyordu. Bundan dolayý Modapasaji.com'un dönüþüm
oraný çok yüksekti çünkü siteye gelen trafik doðru kitleydi.
"Ýnternet ortamýnda yapýlan ticareti geleneksel ticaretten
ayýran en büyük özellik ulaþým hacmi, derinliði ve þeklidir;
kime ulaþmak istiyorsanýz o tarafa koþarsýnýz. Aman diyeyim
yanlýþ tarafa koþmayýn, o efor size lazým olacak."

Sipariþler günden güne çoðalýyordu...
Sipariþler artmaya baþlamýþtý ama kârlýlýkta bir sorun vardý!
Modapasaji.com'u açtýðým ilk dönemde ürünleri cadde
pasajlarýndan aldýðýmý size anlatmýþtým. Yaklaþýk bir ay
boyunca bu þekilde devam ettim ve bir süre sonra bunun
doðru olmadýðýný anladým çünkü ürünler çok pahalýydý ve
daha ucuzunu toptancýlardan bulabileceðimi öðrenmiþtim.
Kýyafet konusunda toptancýlarýn merkezi Merter'in yolunu tuttum
ve ürünleri toptancýlardan tek tek deðil de serili þekilde almaya
baþladým. Bu þekilde inanýlmaz bir kâr marjý ortaya çýkmýþtý.
Günümüzde bir çok private shopping sitesi Merter'den ürün
alýp muhteþem mankenlerin üzerinde ilginç markalar ile
sizlere sunuyor ve gayet de güzel satýþ rakamlarý yakalanýyor.
Son zamanlarda özel olarak ürettirmeye de baþladýlar.
Bunun sebebi ise kýsa bir formülle açýklanabilir: Bilindik bir
marka satýnca %20 olan kazanç, isimsiz ama þýk bir ürün
satýnca %70'e varan kâr marjýyla ölçülüyor.
Ben de toptancýlarla çalýþmaya baþlayarak kârlýlýðýmý
yükseltmenin yolunu bulmuþtum!
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6 Maddede Dönem Özeti
Giriþim serüvenimin bundan sonraki 3 ayýný kapsayan dönemi
6 kýsa anektod ile paylaþacaðým:
1. Basit hesap
2. Olumsuzluklardan çýkarýlacak dersler
3. Mutlu müþteriler
4. Ürün benzersizleþtirme
5. Yazýlýmsal problemler
6. Sürprizler
1. Basit Maliyet ve Karlýlýk Hesabým
Hangi noktadan yeni bir gelir modeli meydana getirdim?
Sizlere biraz o dönemlerde yaptýðým maliyet/kâr hesabýndan
bahsedeceðim ve 25 yaþýnda birçok ticari tecrübeden eksik
bir giriþimcinin hesabýna hep birlikte bakacaðýz.
Bildiðiniz üzere sanal pos imkaným olmadýðý için sadece
kapýda ödeme ile hizmet verebiliyordum ve kargolar benden
+5 TL kapýda ödeme hizmet bedeli talep ediyorlardý. Peki
ben bunu müþteriye nasýl anlatacaktým?
Bir süre düþündüm ve þu karara vardým: Kargo taþýma bedeli
ile kapýda ödeme hizmet bedelini ürünlerin üzerine ekleyerek
kargo bedava diyecektim! Zaten toptan aldýðýmda ürün
maliyetlerim çok düþük oluyordu ve müþteriler kargo bedava
kelimesini çok seviyordu. Böylece "tüm ürünlerde kargo
bedava" sloganýný yerleþtirdim.
Hesabý þöyle yaptým: Ürünü 9 TL'ye aldým, 7 TL maksimum
kargo bedelini ve 5 TL kapýda ödeme hizmet bedelini tüm
ürünlerin fiyatýna ekledim. En basit mantýk ile maliyetim
9+7+5 = 21 TL .
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Bir t-shirt bana 21 TL 'ye geldi. Bunu 36 TL'ye satarsam 15 TL
kazanýyordum. Söylediðim gibi bu en basit mantýkla oluþturduðum
bir yapýydý; vergiler, sabit maliyetler, büyüme için ayrýlacak para
gibi bir çok maddeyi maliyetlere eklemek gerekiyor.
Benim gibi tecrübesiz ve ufak bir giriþimcinin yaptýðý aslýnda
hatalý/kârlý bir hesap. Bu arada o dönem 36 TL'ye markasýz
t-shirt'ü gerçekten sorunsuz satabiliyordum.
Modapasaji.com'un fiyat aralýðýnda hiç þikayet aldýðýmý
hatýrlamýyorum, sebebi de çok þýk ve trend ürünler seçmemdi.
Tüm ürünlerin üzerine kargo maliyeti ve kapýda ödeme
hizmet bedelini ekleyince bir süre sonra þunu anladým:
Müþteriler, örneðin 3 ürün aldýðýnda kargo bedeli fazla
artmýyor ama her ürüne eklediðim toplam 12 TL'nin çoðu
benim cebime kalýyordu. Yani bu sistem hem müþterileri
hem de beni mutlu ediyordu.
Bu kadar ufak bir e-ticaret giriþiminin ilk eþiðini atlamasýna
belki de bu ince hesap destek olmuþtu.
Hatýrlar mýsýnýz bilmiyorum, Türkiye'de bir e-ticaret sitesi ücretsiz
bir þekilde 1 milyon adet saat daðýttý ama kargo bedeli 10 TL idi.
Sonradan öðrendik ki saatin maliyeti 3-4 TL'ymiþ ve kargo þirketi
ile anlaþýlmýþ, yani buradan bir dünya para kazanýlmýþ!
Tabi benim sistemim gayet þeffaftý; müþterilerim kargo
bedavayý sevmiþlerdi ve kapýda ödeme büyük ilgi görmüþtü.
Zaten birçok site kapýda ödeme hizmetini sunmuyordu.
Fakat kapýda ödeme zahmetli bir iþti. Kötü niyetli bazý müþteriler
kapýda ödeme sipariþi verip 'ne de olsa para ödemedim' mantýðý
ile deneyip deneyip geri gönderiyor, para da ödemedikleri için
iade talebinde bulunup onunla da uðraþmýyorlardý.
Hatta o dönemlerde bomboþ ve var olmayan adreslere sipariþ
veren daha da kötü niyetli müþteriler oluyordu. Gerçekten
üzücü ve yýpratýcý, üstelik de zarar ettiren bir durumdu bu.
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2. Olumsuzluklardan çýkarýlacak dersler daha deðerli
Kötü niyetli müþteriler bana ne öðretti?
Kapýda ödeme hizmeti sayesinde ödeme yapmadan sipariþ
verebilme imkanýna sahip olan ama niyeti iyi olmayan
müþterilere özgü, güzel bir çözüm bulmuþtum. Sipariþ veren
her müþteriyi arayýp teyit almaya baþlamýþtým. Ýlk zamanlarda
sipariþ sayýsý da düþük olduðu için bu beni yormuyordu.
Müþteriler, telefonda bana ürünler hakkýnda sorular soruyor
hatta yeni ürünler bile ekleyebiliyorlardý. Onlar için de
karþýlarýnda bir ses duymak büyük güven veriyor olmalýydý.
Bu karþýlýklý konuþma, iade oranýný düþürüyor hem de yeni
sipariþlerin kapýsýný aralýyordu.
Yani bu yöntem çok iþime yaramýþtý, kendi müþterilerimi
daha iyi tanýmaya baþlamýþtým. Hiç aklýma gelmeyen sorulara
cevap arýyorlardý, genelde karþýlarýnda canlý birini
bulamadýklarý için bunlarýn çoðunu kendilerine saklýyor
olmalýydýlar. Bu sorular ortaya çýkýnca benim de giriþimim
için ar-ge malzemesi oldu.
Teþekkürler kötü niyetli müþterilerim; bana gidiþ-geliþ kargo
maliyetiniz oldu ama bir dünya þey öðrettiniz!
3. Mutlu Müþteriler
1 Sipariþi 10 Sipariþe Nasýl Çevirdim? 1 Müþteriyi 10 Müþteri
Nasýl Yaptým?
Modapasaji.com müþteri mutluluðunu her þeyden daha
önemli sayan bir e-ticaret sitesiydi ve bunun karþýlýðýný her
daim fazlasý ile aldý diyebilirim.
Bir gün Ankara Hacettepe Üniversitesi Kýz Yurdundan bir elbise
sipariþi geldi. Ben de müþterime telefon açarak hem elbise ile
ilgili bir kaç ayrýntýlý bilgi ilettim, hem de özel bir isteði olup
olmadýðýný sordum. Müþterim de bana þunlarý söyledi:
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"Hakan Bey, ben öðrenciyim. Ne zaman yurtta ne zaman okulda
olacaðým tam olarak belli olmuyor. Ben kapýda ödeme ile sipariþ
verdim ama nasýl yapacaðým da bunu teslim alacaðým?"
Ben de müþterime sipariþinin vaktinde ve kendisinin istediði kalitede
ulaþacaðýný bildirdim ve bu güveni verdim. Daha sonra sipariþ
Ýstanbul'dan çýktý. Ben bir gün sonra müþterimi aradým, Ankara'daki
kargo þubesini aradým, paketi taþýyan araca ulaþtým, müþterimin
yerini öðrendim, araca bilgi verdim, müþterime bilgi verdim derken
sipariþi tam da zamanýnda, müþterimin istediði þekilde ona ulaþtýrdým.
Bu elbise müþterim için çok önemliydi çünkü o özel bir gün için bu
elbiseyi sipariþ vermiþti. Vakit çok önemliydi. Ýlgi ve alaka benim
için her müþteriye arz edilmesi gereken bir numaralý hizmettir.
Bu elbiseyi müþterime bu þekilde ulaþtýrdýktan sonra Ankara
Hacettepe Üniversitesi Kýz Yurdundan 10 tane sipariþ aldým.
Unutmayýn hayatýnýzý þekillendiren aldýðýnýz kararlardýr, doðru
kararý alýrsanýz bunun sonucunda size pozitif geri dönüþlerin
gelmesi fazlasý ile hak ettiðiniz bir durum olacaktýr.
Evet, her defasýnda güler yüzlü müþteri sayýnýzý arttýrmak
için çalýþmalýsýnýz. Onlarla yakýn baðlar kurmalýsýnýz.
Örnek alýnacak bir þirket kültürü:
Zappos.com Amerika'nýn hatta dünyanýn bir numaralý online ayakkabý
maðazasýdýr ve Nike'dan fazla Nike ayakkabý satabiliyor! Evet yanlýþ
duymadýnýz. Zappos.com baþkaný Tony Hsieh, Mutluluk Daðýtmak adlý
kitapta þirket baþarýlarýnýn sýrrýný 3 þeye baðlamýþ: müþteri hizmetleri,
kültür ve çalýþanlarýnýn eðitimi - geliþimi. Tüm para, zaman ve kaynaklarýný
bu üç alana yatýrdýklarýný dile getirmiþ. Koþulsuz müþteri memnuniyetiyle
ilgili þöyle örnek vermiþ: Müþteri beþ farklý ayakkabý modelini sipariþ
edebiliyor ve hangisi uygun olursa onu satýn alýp diðerlerini geri
gönderebiliyor. Tabi tüm nakliye harcamalarý da Zappos tarafýndan
karþýlanýyor. Nakliye ücretini bir yük olarak görmemiþler hiç bir zaman.

"E-ticarette hizmet en büyük reklam aracýdýr,
kaliteli hizmet arz edeceðiniz ilk þey olmalý."
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4. Ürün Benzersizleþtirme
Bir ürün 10 dakikada nasýl 2 katý fiyata satýlacak hale getirildi?
Modapasaji.com'un müþteri profili ve hedef yaþ aralýðýndan
sizlere bahsetmiþtim; gençler, iyi giyinmeyi seven insanlar
ve orta seviye diyebileceðimiz fiyatlar.
Bunlar benim sýnýrlarýmdý, yani müþterilerime bir ürün
sunacaksam öncelikle þýklýðýna ve fiyatýna odaklanýrdým.
Bununla ilgili, bir çok hikayem var fakat en güzelini
anlatacaðým:
Bir haftasonu yine Merter'in yolunu tutmuþtum. Sezon
ilkbahardý, yani blazer ceketler için zaman gelmiþti. Þüphesiz
ki iyi ceketler bulabilirsem güzel satýþlar çýkarabilirdim.
Merter'de dükkanlar aþaðýdan yukarý doðru sýralanýr. Yani altýndan
girdim üstünden çýktým deyimi buraya cuk oturuyor diyebiliriz.
Bir haftasonu, ürün seçme yolcuðuma baþladýðým bir
dükkandan içeriye adýmýmý attým, 50 yaþlarýnda tek baþýna
bir hanýmefendi beni karþýladý. Dükkandaki ürünler
'tekleme'ye benziyordu yani torbalar çuvallar veya onlarca
çeþit gözükmüyordu ama konsept dikkat çekiyordu.
Kendisine blazer ceket alacaðýmý söyledim ve bir rafta askýda
duran ceketleri sordum.
- Alýþ fiyatýnýz 45 TL, dedi.
45 TL benim için yüksek bir fiyattý çünkü ben buna masraflar
ve karlýlýðýmý koyduðumda 85-90 TL'ye satmalýydým. O güne
kadar bu aralýkta bir ceket yada benzeri bir ürün satmamýþtým
yani bu ürün müþterilerime pahalý gelir diye düþündüm.
Çok pahalý olduðunu kendisine belirttim, "Bir saniye," dedi,
"Sen bu ürünleri nerede satmayý düþünüyorsun?"
- Ýnternet sitem var.
- Peki, neden bu cekete pahalý dedin?
- Benim bu ceketi 90 TL'ye yakýn bir fiyata satmam lazým
ama bu benim müþterim için yüksek bir fiyat.
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- Sakýn böyle düþünme! Þayet müþterine þýk bir ürün sunarsan
ve fiyatý da yukarý çekersen kalite algýsýndan dolayý güzel bir
satýþ rakamý yakalarsýn.
Kýsa bir süre düþündüm, nasýl olacak, olur mu acaba, diye.
Denemekten ne çýkar diyerek ceketleri almaya karar verdim ve...
- En az kaç adet almam gerekiyor?
- 4 adet.
- Tamam, 4 adet almak istiyorum. Þansýmý deneyeceðim.
Ürünleri askýlardan alýrken, sanýrým aklýnda bir ampul parýldadý
ve "Sana bir þey öðreteyim mi?" dedi.
- Nasýl yani?
- Eðer ceket baþý 7 TL daha verirsen bu ceketi 85-90 deðil
100 TL'ye çok daha rahat satacaksýn.
- Nasýl olacak, öðretin tabi, dinliyorum!
Dükkanýn arkasýnda geçti bir poþet içinde yýldýzlý, boncuklu
apoletler çýkardý. Çok þýk görünüyorlardý.
- Bunlarý ceketlerin omuzlarýna dikeceðim ve sana bu þekilde
vereceðim. Sen de bu þekilde sitende 100 TL'den nasýl
satýldýðýný göreceksin.
Ceketlerin omuzlarýna bu apoletler dikildi, ceketler oldu tam bir
harika! Þaþýrdým kaldým, bir de satarsa dedim, deðmeyin keyfime...
Herkes merak ediyor tabi, ceketler ne oldu?
Evet, tüm ceketler satýldý hem de nasýl... Haftada bir gittiðim
Merter'e bu ceketler yüzünden ayný hafta içinde 3 kere
gittim, ürünler ihracat fazlasýydý, sayýsý azdý ve benim param
da zaten çok çok kýsýtlýydý.
Tüm aldýðým ceketleri ayný apolet taktiði ile 100 TL'den sattým.
Ýnanýlmaz bir ilgi olmuþtu ve tavsiye üzerine gelen müþteriler
artmýþtý. Öyle ki sýradan bir blazer ceket, dükkandaki
hanýmefendinin elinde benzersizleþmiþti!
Büyük bir ders de buradan çýkardým;
"Ýþi bilenleri dinle, ürünü benzersizleþtirmeye çalýþ ve
yüksek satýþ fiyatýndan korkma"
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5. Yazýlýmsal Problemler
Ýlk aylarda yaþadýðým bir baþka olay örnek olmasý açýsýndan
çok deðerli.
Mart ayýnýn sanýrým son haftasýydý ve sipariþler birdenbire
kesilmiþti. Çok þaþýrmýþtým, ne olmuþtu acaba?
Yaklaþýk bir hafta bu þekilde devam etti, tek sipariþ yok.
Moralim o kadar bozulmuþtu ki giriþimi kapatmayý bile
düþünmüþtüm.
Hafta sonu, sanýrým bir cumartesi günüydü, telefon çaldý ve
bir müþterim tam ödeme yapma aþamasýnda sitenin kendisini
ana sayfaya yönlendirdiðini belirtti. Hemen birkaç deneme
yaptým ve sonucu gördükten sonra problemin nereden
kaynaklandýðýný buldum.
O dönem siteye bir sosyal medya eklentisi kurmuþtum ve
onun bir çeþit aksamaya sebep olduðunu gördüm, eklentiyi
kaldýrdýktan sonra sipariþler tek tek düþmeye baþladý.
"E-ticaretin onlarca dengesi var, hepsi birbirini taþýyor.
Bir e-ticaret sitesinin yazýlýmý bir inþaatýn temeli gibi saðlam
ve bir okun yayý gibi esnek olabilmeli."
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6. Sürprizler
"Siz giriþiminiz ile ilgili planlar yaparken hayat da
giriþiminiz için planlar hazýrlar."
Beklenmedik fýrsatlar Modapasaji'ný nasýl buldu ve
sonuç ne oldu?
Türkiye'nin çeþitli þehirlerinden ve yurt dýþýndaki maðaza
sahiplerinden beklemediðim çeþitli e-mailler alýyordum ama
Modapasaji.com'u kurarken bu fýrsatlarýn karþýma
çýkabileceðini hiç ama hiç düþünmemiþtim.
Öyle ki Modapasaji.com'u güzel bir þekilde butik havasýna
sokmuþtum, ürün gamý ilginç bir þekilde dikkat çekiyordu.
Giriþimciliðin en sevdiðim yönlerinden birisi de budur; yolda
planlamadýðýnýz bir çok yeni fýrsat ile karþýlaþýrsýnýz ve bu
tamamen kaðýt üstünde giriþimi açýp/kapayan ile adým atýp,
risk alanýn farkýný sergiler.
En orijinal hali ile o dönem aldýðým bazý e-mailleri
paylaþýyorum.
hakan bey ,
ben sýzýn urunlerýnýzý kendý portföyumdeký tuketýcýlerýme satmayý
dusunuyorum. Muhtemelen toplu alýmlar yapýcam zaman zaman
sýzden yerýnýz nerede ve toplu alým yaptýgýmda sureklý sýzden urun
alýcam farklý býr ýndýrým uygulama sansýnýz olacakmý. býz urunlerýn
anadoluda satýsýný gerceklestýrýcegýz hem ýnternet uzerýnden hem
magazamýzda.
merhaba,
kayseri'de marka ürünlerin satýþýnýn yapýldýðý bir maðaza sahibiyim.
Toptan satýþýnýz var mý acaba? Eðer toptan satýþýnýz varsa tüm
ürünlerimi tek noktadan yapmak isterim. iyi çalýþmalar,
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merhaba
ürünleriniz güzel ve tam olarak genç insanlara yönelik buranýn
nufüsuda oldukca genç buraya çogu ürün tekstil ürünü türkiyeden
gelmekte ödemeyi hesabýnýza yapabilirim eger size uygun olursa
yurt dýþý hesabý gerek tanýtým için bi kaç ürün almak istiyorum
daha sonra birer seri alýp bir kaç anlaþtýgým ve daha önce getirdigim
ürünler satýþa sunduðum magazada göstermek istiyorum eger
istek artarsa toptan alýþýmda artacaktýr sanýrým tek sorun buraya
nasýl göndereceginiz ben size istedigim ürünleri nasýl söyleye bilirim
ve web sayfada görmedigim ürünleri nasýl görebilirim bu konuda
yardýmcý olursanýz ilk numunemi alýrým eger yardýmcý olursanýz
topdan mal almak yada þubenizi acmak ýsdýyorum yardýmcý
olursanýz sevýnýrým saygýlarýmlaa
merhaba. ürünlerinizi inceledim. bizler türkiye menþeili bir firmayýz.
ve bayan giyim ürünlerinizi stoksuz isviçrede hem Ýnternetten
satmak istiyoruz. bu konuyla mailinizi bekler, iyi günler dilerim
antalya kemerde yeni açýlan maðazamýza sizin koleksiyonlarýnýzdan
ürünler koymak istiyorum toptan satýþ maðazanýz yada fabrika
adresiniz veya iletiþime geçebilmemiz için bir telefonunuz var ise
görüþmek isterim teþekkürler.
merhaba
ben web sayfanýzý yeni keþfettim yurt dýþýnda yaþýyorum
tajikistan'da ürünlerinizden almak istiyorum ve burada bir toptan
satýþ yapmak gibi bir imkanýnýz var mý onu sormak istiyorum
saygýlar
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Yaþlanarak deðil yaþayarak tecrübe kazanýlýr,
zaman insanlarý deðil armutlarý olgunlaþtýrýr.
Peyami Safa

Genç giriþimcinin hali
Hiç beklemediðim, sürpriz þekilde önüme gelen bu fýrsatlara
ne oldu biliyor musunuz? Hiçbirini deðerlendiremedim çünkü
tecrübesizdim. Hacim büyüyünce nasýl hareket edeceðimi
bilemediðimi, ne kadar telaþ ettiðimi þimdi daha iyi
görüyorum.
Yurt dýþý talepleri için tamamen çaresizdim ve ticaretin nasýl
yapýlacaðýný bilmiyordum ama ufak bir deneme yaptým;
Merter'e giderek birkaç toptancýya bu talebi anlattým.
Paramýn olmadýðýný, bu taleplere nasýl geri döneceðimi
bilmediðimi ama ticaret mümkün ise destek istediðimi
belirtmiþtim.
"Eðer bize yabancý müþterileri getirirsen, ürün baþý 1$ koyarak
satýlan ürün adeti kadar sana komisyon veririz." demiþlerdi.
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Ýþ bilmezliðim yüzünden haliyle ne yurtdýþýndakileri ne de
buradaki iþi baðlayamadým. Süreci ve taraflarý yöneterek iþ
sahasýný olgunlaþtýracak tecrübe bende kesinlikle yoktu.
Yurtiçi talepleri de ayný þekilde son buldu. Hala þu fýrsatlarý
neden deðerlendiremedim diye kendime kýzýyorum. Keþke
parayý nakit isteyip, ürünleri alýp gönderimleri yapmayý doðru
ve düzgün bir þekilde organize edip deneyebilseydim.
Burada size vermek istediðim alt not, giriþiminizin önüne
beklemediðiniz güzel fýrsatlarýn da çýkabileceðidir.
Gördüðünüz üzere ben bir b2c sitesiyim ama buradaki
taleplerin hepsi b2b, yani toptan iþler.
Türkiye'de ki birçok e-ticaret sitesinin son kullanýcý dýþýnda
b2b / toptan satýþlarýnýn da olduðunu ve çoðu zaman bu
hacmi bizlere / pazara açýklarken ayýrmadan beyan ettiklerinin
de e-ticaret pazarýmýzýn bilinmezleri arasýnda olduðunu
söylemek isterim.
Modapasaji.com'un bu talepleri alacak seviyeye ulaþmasý
ise çok önemliydi öyle ki Modapasaji.com'un bu özel ürün
seçimi ile dikkat çekiyordu.
Ýlk 3 ayý bu þekilde özetlemiþ olduk. Þimdi kaldýðýmýz yerden
devam edelim...

Ýlk 3 ay ve Sonrasý
Ýlk 3 ay Modapasaji.com bu þekilde devam etti, az sayýda
ürünle kendini tanýyarak. Takvimler 2010 mart ayýný
gösterdiðinde küçük bir sermaye ile ilk satýþlarýmý yapmýþ ve
ikinci tur ürünlerimi almaya baþlamýþtým. Ufak adýmlarla
devam ediyordum.
Bugün geriye baktýðýmda yaptýðým þu kargo hesabýnýn hala
kârlý bir strateji olduðunu düþünüyorum.
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Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemedikçe
insan yeni okyanuslar keþfedemez.
Andre Gide

Risk Güzeldir
Ýlk 4 ay kýsýtlý bir ürün grubu ile e-ticaret operasyonunun
nasýl iþlediðini öðrenmiþ oldum fakat bu þekilde ilerlemek
gerçekten güç gibi görünüyordu.
Modapasaji.com 4 ay içinde büyümüþtü ve 5.000 TL'ye
aldýðým ürünler ile þimdi 10.000 TL'lik bir hacme ulaþmýþtým
Büyüyordum evet ama anlamý yok gibiydi; sanki bir tatile
çýksam tüm para bitecekti. Satmak için ürün lazýmdý ve bunun
için de sermaye! Her ay birkaç yeni ürün stoða katmak ile
olacak iþ deðildi!
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Mayýs ayýydý, param kalmamýþtý ve kredi çekmeye karar
verdim, riski alacaktým. Bir bankaya gittim ve 12 taksit ile
yaklaþýk 10.000 TL kredi çektim. Her ay artýk kredi borcum
vardý öyle deðil mi, hem de faizli!
Giriþimcilerin en büyük hatasý benim o dönem bolca yaptýðým
gibi birçok maliyeti ürünlere nasýl eklemesi gerektiðini bilmemesi
ve satýþ/maliyet fiyatlarýný yanlýþ belirlemesinden kaynaklanýyor.
2010 senesinin mayýs ayý; Modapasaji.com için önemli bir
viraj oldu çünkü kredi çekip yeni ürünlerimi satýþa sunduðum
aydý. Tabi ayný zamanda da sezon baþlangýcýydý. Tekstil
sektöründe, özellikle perakendede para kazanmak için sezon
olayýný iyi anlamalý ve çözümlemelisiniz.
Mayýs ayýnýn ilk haftasý; yeni bermuda þortlar, t-shirtler, yazlýk
elbiseler ile sitem þenlenmiþti. Yeni ve güzel ürünler gelmiþti,
zaman duyuru zamanýydý. Hemen müþterilerime mailing yaptým.
Bu arada Modavetrend'den kaliteli trafik gelmeye devam ediyordu.
Artan ürün gamý ile birlikte günlük sipariþ sayým 3'e
katlanmýþtý ve her gün ayný þekilde devam ediyordu. 30 gün
boyunca korktuðum baþýma gelmedi ve satýþlar hiç düþmedi.
Modapasaji.com'un büyüdüðünü hissediyordum ve inanýlmaz
bir özgüven ile dolmuþtum. Sanýrým baþarýyordum, kargo
þubesinin müdürü bile tebrik etmiþti beni ve bana destek
olmak için kargo ücretlerimi de düþürdüler.

Yaz Sezonu:
Giriþimim büyürken nasýl bir hata yaptým?
Bu ufak sermaye desteði ile iyi geçen mayýs ayý sonrasý yeni
ürünler almak için Merter'in yolunu tuttum.
Özgüveni yerinde bir e-ticaret sitesi sahibiydim. Ýþletmem
büyüyordu ve Merter'e her zamankinden 2-3 kat fazla para
ile gidiyordum. Yaz aylarýnýn ortasýnda çok güzel bir fiyattan
bugüne kadar hiç satmadýðým ve kadýnlarýn genelde düðün,
niþan gibi özel günlerde giydiði elbiselerden aldým.
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Elbiselerin fiyatý çok uygundu ve çok yüksek fiyattan satabilirdim.
Paramýn bir çoðu ile bu elbiselerden ve daha fazla þort aldým.
Sitemde çeþit artmýþtý, büyük bir güvenle haziran ayýný da
mayýs ayý gibi yüksek sipariþ rakamý ile kapatacaðýmý
düþünüyordum.
Sezonda aldýðýný yine ayný sezonda satabilmek çok mühim!
Her þey yolundaydý ve kesinlikle yaz aylarýný en iyi þekilde
geçecektim. Yazlýk kýyafetler Modapasaji.com'da ýþýldýyordu.
Mayýs ayýnda inanýlmaz bir ivme yakalamýþtým, sonbahara
kadar 3 ayým vardý ve gayet iyi yeni ürünler satýn almýþtým.
Gün geldi devran döndü; harika geçen mayýs ayý sonrasý
haziran beklediðim gibi geçmedi, iþler düþmüþtü.
Temmuz ve aðustosta tekrardan bir ivme kazanýr mýyým diye
düþündüm fakat yine istediðim gibi olmadý.
Mayýs ayýnda yaptýðým satýþlar sonrasý aldýðým o güzel
elbiseleri satamadým, ayrýca þortlar da elimde kaldý. Birçok
ürünün XL, L ve XS gibi bedenlerinin ilgi görmediðini gördüm.
Yukarýda da söylediðim gibi toptancýdan ürün alýrken malasef
ki istediðiniz bedenleri seçemiyorsunuz, yani seriyi bozamazsýnýz.
Ayrýca aldýðým elbiseler genelde insanlarýn üzerinde denemek
isteyeceði modellerdi diye düþünüyorum çünkü elbise satýn
alan birçok kiþi deneyip iade etmiþti. Ayrýca haftasonu
düðünde, niþanda giyip iade edenleri de gördüm! Bir iþletme
sahibi iseniz her türlü kafa yapýsýnda müþteri ile karþýlaþmaya
hazýrlýklý olun. Yanýlmýþtým, elbiseleri çok ucuza almýþtým ve
harika görünüyorlardý ama satmayý baþaramamýþtým.
Durum gösteriyordu ki sonbahara yeni ürün alacak sermayem
olmayacaktý. Düþünün ki küçük bir sermaye ile iþe
koyulduðunuzda satamadýðýnýz 5-10 çeþit ürün bile sizi
oldukça kötü bir hale getirebiliyor.
Bundan dolayý giriþimcilerin doðru bir yatýrýmcý ile yola
çýkmasý mantýklý bir seçim oluyor.
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Sonbahar:
Ýkinci Risk, Daha Güzeldir
Sýkýntýlý bir yaz sezonunu geride býrakmýþtým. Sonbaharda
bir risk daha almaya karar verdim ve yine kredi çektim fakat
bu sefer daha düþük bir miktarda. Ayrýca alým yapacaðým
ürün gamýný da belirlemiþtim.
O dönem trençkot modelleri inanýlmaz satýyordu. Ben de
þayet bu modellerden iyi fiyata bulursam çok iyi satýlacaðýný
düþünüyordum.
Merter'in altýndan girdim üstünden çýktým ve bir pasajda
istediðim modelleri buldum. Sanýrým 3 renk vardý; siyah, bej
ve kahverengi. Ben iki renkten yani siyah ve bejden param
yettiði kadar aldým. Yanlýþ hatýrlamýyorsam 35,00 TL gibi bir
paraya almýþtým ve 95,00 TL gibi bir satýþ fiyatý koydum.
Size yukarda ne demiþtim? Toptan aldýðýmda kârlýlýðýmýn
katlandýðýný gördüm. Noname yani markasýz, bilinmeyen
ürün satarsanýz karlýlýðýnýz tahmin edemeyeceðiniz seviyeye
gelir.
Burada dikkat etmeniz gereken þey ürünün markasýz da olsa
kaliteli ve þýk gözükmesidir. Benim 2008'de keþfettiðim bu
modeli bugün milyonlarca üyesi olan private shopping siteleri
bizzat yapýyor, hatta firmalarla anlaþýp güzel görünümlü fakat
markasýz ürünler ürettiriyorlar.
Ayrýca bildiðiniz üzere bazý private shopping sitelerinin kendi
markalarý da mevcut. Aslýnda sadece private shopping deðil
bir çok site bu taktiði izliyor diyebiliriz.
Konumuza dönersek; Modapasaji.com eylül ayýnda harika
trençkotlar ile girdi ve tüm modelleri yüksek kar marjý ile
satmayý baþardý. Yine on iki den vurmaya baþarmýþtým.
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Bunu öngöremedim:
Kötü sürpriz
Trençkot modellerinin gördüðü harika ilgi beni çok
sevindirmiþti ve iki hafta sonra paramý toplayýp Merter'in
yolunu tuttum. Ürünleri aldýðým dükkana gittim ve ayný
montlardan istedim fakat hiç kalmamýþtý. Bu çok üzücüydü,
tüm montlarý satmýþlardý çünkü burasý bir toptancý dükkanýydý.
Parasý çok olan bir maðaza sahibi kamyon dolusu ürünü
buradan alýp gidebilirdi. Ayrýca Rusya gibi ülkelere de bolca
ihracatlarý olduðunu hepimiz biliyoruz.
Merter'den büyük bir üzüntü ile dönüyordum çünkü istediðim
trençkotlar yoktu ve gelmeyecekti. Elimdeki para ile birkaç
parça baþka model mont alarak deneme yapmak istedim,
çünkü baþka çarem yoktu.
Sonbaharýn son aylarýna gelmiþtik, yýl bitiyordu ve büyük / küçük
bedenler ile yaz aylarýnda aldýðým özel gün elbiseleri elimde
kalmýþtý. Trençkot bulamayýnca çaresizlikten aldýðým montlar
ve yazlýk þortlardan da elimde kalanlarýn sayýsý fazlaydý.

Sonbaharda aþk baþkadýr deyip bir yatýrýmcý ile
görüþmenin doðru olabileceðini düþündüm!
Bu süreçte neler yaþadým?
Modapasaji.com'u kurduðum dönemde Burak Büyükdemir'in
kurucusu olduðu E-Tohum toplantýlarýný kaçýrmýyordum.
E-Tohum ile ilgili tüm geliþmeleri takip ediyordum.
Modapasaji.com'da iþlerin kötüye gittiði son düzlükte Burak
Büyükdemir'den 10 dakikalýk bir zaman rica etmiþtim ve o
da eksik olmasýn, vakit ayýrmýþtý.
Projemi kendisine anlattýktan sonra; bana bir giriþimci /
yatýrýmcý buluþmasý olacaðýndan ve buna katýlabileceðimden
bahsetti. Bu durum benim için uygun görünüyordu.
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Eve döner dönmez bir sunum dosyasý hazýrlayarak iþe
koyuldum. Sunumumu e-mail ortamýnda Burak Büyükdemir'e
gönderdikten bir hafta sonra kendisinden ilk güzel haber
geldi ve beni yatýrýmcý ile bire bir görüþtüreceðini söyledi.
Yatýrýmcý ile görüþeceðim gün elimde sunum dosyam ile
Mecidiyeköy'de bir plazaya giriþ yaptým. Ýlgili kata çýktým ki
ne göreyim, en az 100 kiþilik bir katýlým vardý! Ülkemizde ne
giriþimci ne de çýlgýn fikirler hiçbir zaman eksik olmuyor,
buna emin olabilirsiniz.
Kalabalýðýn çoðu takýmlar halinde dizilmiþti, bense tek baþýma
mücadele ediyordum. En büyük avantajým projemin aktif
olmasýydý. Oradaki birçok kiþi fikri ile gelmiþti, bense "kesilen
faturalar" ile!
Sýra bana geldiðinde yatýrýmcýnýn karþýsýnda biraz gergindim
ama sorularý bir bir cevapladým. 20 dakikalýk bir görüþme
sonrasý odadan çýktým. Doðruyu söyleyeyim, ümitli deðildim
çünkü Modapasaji.com amatör tarzda bir giriþimdi ve buna
profesyonel bir yaklaþým olacaðýný düþünmüyordum.
Yatýrýmcýnýn sorularýný herkes merak ediyordur ama sorduðu
þey iþte bu serüvendi. Nasýl baþladýn, neler yaþadýn, eldeki
veriler neler? Ve sizi tanýmak için birkaç soru.
Konuþmanýn sonuna doðru bana üç farklý yatýrým paketinden
bahsettiler ve þu sorunun cevabýný veren bir sunum
hazýrlamam için beni görevlendirdiler:
Yýllýk 1 milyon TL ye ciroya ulaþmak için neler gerekiyor?
Bunlarý içeren bir sunum hazýrla ve bize gönder. Elektrtik
faturasýndan iþçi maaþýna, en ufak vergiden maliyet
hesaplarýna kadar her þeyi yapmam gerekiyordu.
Bu sunumu hazýrlayýp gönderdim ama inanýn o sunumu bugün
incelediðimde sadece gülüyorum, ne kadar da amatör bir bakýþ
açýsý ile hazýrlamýþým! Þayet ben yatýrýmcý olsam 1 TL bile vermezdim.
Anlayacaðýnýz, yatýrým sürecinde de tecrübesizliðimin kurbaný oldum.
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Yýlýn son çeyreði
Artýk yýl bitiyordu; e-ticaret paketini yenilemek, yýllýk vergileri
ödemek ve yeniden soluk alýp yeni seneye baþlamak
gerekiyordu ama bu yeni soluðun bir adý vardý: Sermaye.
Sanýrým dayanacak gücüm maddi / manevi kalmamýþtý ve
bu son ödemeleri yapamayacaktým. Modapasaji.com ilk
günden itibaren deðerli bir sinerji ortaya çýkarma potansiyeli
içindeydi ama hiçbir zaman rüzgarý yelkenlere tam olarak
yönlendiremedim diyebilirim.
Bir þeyler almak için hep bir þeyleri satmayý bekliyordum ve
çok iyi fiyattan elime düþen fýrsatlarý deðerlendiremiyordum
çünkü ben hala elimdekini satmayý bekliyordum.
Ticaretin doðal dengesi de böyledir aslýnda; malý satarsanýz alýrsýnýz ama bunu farklý kulvarlarda deðerlendirmek lazým çünkü
benim kaçýrdýðým fýrsatlar giriþimimin hayat döngüsünü etkiledi.
Ayrýca satýþ sürem o kadar uzayýnca o fýrsatlarý hep kaçacaðýný
gördüm ve ufacýk hatalar kocaman boþluklara sebep oluyordu.

2010 Aralýk ayý, giriþimcilik böyle bir þey pes etmeyi
sevmiyoruz
Kapý kapanýrken hangi taktik ile yeniden heyecanlandým?
Aralýk ayý her þeyin baþladýðý zamandý ve 1 sene dolmuþtu
artýk. Gerçekleri kabullenmenin en doðru iþ olduðunu
düþünüyordum. Ýþin sonuna geldiðimi artýk biliyordum ve
aklýma ilginç bir fikir gelmiþti. Modapasaji.com acaba form
deðiþtirerek hayatýna devam edebilir miydi?
Modapasaji.com bir sene boyunca ufak ama özel iþler baþaran
bir giriþimdi. Beraberinde birçok dinamiði de harekete geçirmiþti.
Bir çok güler yüzlü müþteriyi, harcadýðým reklam paralarýný,
kýsacasý bu adý ve bu siteyi öylece býrakamazdým. Aklýmda bir
fikir vardý ve sadece tek bir fikir üzerine yaklaþýk 3 hafta durmadan
sorular sordum, ayný þeyleri kendi kendime sayýklayýp durdum.
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"Giriþimcinin ruh hali, projesinden daha deðerli ve ön
plandadýr. Bu sebepdendir ki yatýrýmcýlar fikirden önce
giriþimcinin karakterine bakarlar. Giriþimcilik kolay deðil,
bunu bilip tüm zorluklara göðüs gerebilmeyi baþarmak ve
her þeyin dört dörtlük gittiði bir dönemde dahi her þeye
hazýrlýklý olmak gerekiyor."
Modapasaji.com'u bir þekilde ayakta tutabilir miydim?
Ekonomik olarak güçlenene kadar bunu baþarabilirsem
tekrardan ayaða kaldýrabileceðim kanýsýndaydým.

Sonunda ne mi yaptým?
Hatýrlar mýsýnýz, Modavetrend'e reklam almak için mailler attýðým
dönemde bana dönüþ yapan bir e-ticaret sitesi vardý. Ýþte planým
onlar ile ilgiliydi ve aklýmdaki fikir onlara þu teklifi götürmekti:
Kendilerinin hali hazýrda 3 yaþýnda bir e-ticaret sitesi
bulunuyordu ve bayan / erkek kategorilerinde 6-7 tane
tanýnmýþ markayý satýyorlardý (Diesel, Converse, Levis,
Dockers, A&F vb.). Modapasaji.com'dan 15 kat daha fazla
ürünleri bulunuyordu.
Ayrýca bildiðiniz üzere ben sanal pos alamamýþtým ama
onlarda birçok bankanýn sanal posu da bulunuyordu.
Artýlarý ve eksileri masaya yatýrdým ve dedim ki iþte buldum!
Modapasaji.com'daki tüm ürünlerimi kaldýracaktým ve onlarýn
bütün ürünlerini Modapasaji.com'a entegre edecektim. Yapýlan
satýþtan anlaþtýðýmýz oranda komisyon elde edecektim. Ben
artýk bir iþ bulup çalýþmalýydým, operasyona destek olamazdým.
Tanýnan markalar, daha fazla ürün, sanal pos seçenekleri ve
ürün çeþitliliði gözümü kamaþtýrmýþtý.
Kendilerinden bir toplantý talep ettim ve bu sefer reklam
seçenekleri deðil baþka bir konuda kendileri ile konuþmak
istediðimi belirttim.
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Toplantý günü durumu aynen bu þekilde izah ettim,
yaklaþýmým onlarýn da hoþuna gitti. Onlar açýsýndan çok
düþünülecek bir konu deðildi zaten, Modavetrend.com ve
Modapasaji.com'u tanýyorlardý. Tek yapacaðýmýz
Modapasaji.com'da onlarýn bir bayisi gibi satýþ yapmak
olacaktý ve Modapasaji.com müþterilerine bugüne kadar hiç
bulamadýklarý kadar çok seçenek ile gidiyor olacaktýk. Onlar
için de yeni bir pazar alaný ve tecrübe demekti bu.
Ve kýsa sürede anlaþma imzalayarak iþe koyulduk. Artýk
Modapasaji.com'da yukarýda anlattýðým noktalar ile
bütünleþmiþ bir e-ticaret sitesi profili vardý.
Küçük bir hesap ile þunu geçirdim aklýmdan:
Benim ürün sayým ile günde en fazla Y birim sipariþ
alabilirdim, onlarda ise onlarca ürün, tanýnan markalar ve
ödeme seçenekleri bulunuyordu. Kesin günde Yx3 satýþ yapýlýr
ve anlaþmaya istinaden komisyonumu alarak gerçekten güzel
paralar kazanýrým diye planlamýþtým her þeyi.
Eksiðim, ürün ve sermayeydi ya iþte! Onu bir þekilde
Modapasaji.com'a entegre ettim diye düþünüyordum.
Ýþe yeni koyulmuþtuk, ben de bir taraftan iþ aramanýn doðru
olacaðýný düþündüm. Her an parasýz kalabilirdim ve artýk
operasyonda ben çok az görev alacaktým, zamaným boldu.
O sýra e-tohum sohbetlerinden birine katýldým. Burak
Büyükdemir hocamýza en son yaptýðým bu iþ modelini
anlattým, kendisi ne mi dedi?
Altýn gibi sözler:
"Hakancýðým, unutma operasyonda sen olmayacaksýn.
Diðer saymýþ olduðun tüm pozitif noktalar seni yanýlgýya
düþürmesin, önemli olan sensin. Modapasaji.com'un küçük
- büyük fark etmez pozitif bir ivme yakalamasý sitenin kendi
içinde özel ve samimi bir havasý olmasý ile ilgili bir durum."
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Peki neler oldu?
Ýþ modeline start vermemizin üzerinden 1 ay geçti, ilk ay 10
sipariþ! 2. ay 15 sipariþ, 3. ayý bekleyemedik bile. Burak
Büyükdemir hocamýz çok kýsa sürede haklý çýkmýþtý.
Modapasaji.com'un bir ruhu vardý ve bu ruh insanlarý onun
müþterisi yapýyordu. Onlar Modapasaji.com'u seviyordu.
Her zaman gittiðiniz balýkçý, fýrýn, tercih ettiðiniz pizzacý gibi
düþünün. Kimi zaman o dükkanýn duvarýndaki bir tablo, bir
avize, garsonlardan birinin güzel bir sözü ya da hizmetidir
sizi bir iþletmeye baðlayan. Ýnanýn insan psikolojisini bilmeden
ticaret yapamazsýnýz.
Sanýrým en güzel yorum þu olur;
"Ýnsanlar küçücük bir balýkçýda sýkýþýk bir þekilde oturup
birbirlerinin sohbet sesleri içinde keyifle yemeklerini yerler,
eski masalar, sallanan sandalyeler umur dýþýdýr çünkü
alýþkanlýk ve mekan ruhu diye bir þey vardýr, yemekler yenir,
mekan tavsiye edilir, sonra yine gelinir."
Gördük ki her zaman dilimize doladýðýmýz 'ölçekleme' kavramý,
Modapasaji.com'un içine bilinen markalar doldurduðum
dönemde benim düz mantýðýmýn kurbaný olmuþtu. Yani A
gücü ile 5 birim satýyorsam A+B+C birleþince 20 birim satarým
sanmýþtým!
Detaylarý gözden kaçýrdým; benim operasyona bakýþ açým,
gemisini dalgalardan atlatan bir kaptan gibi yönlendirmem,
satýþlarýn artmasýndaki bir numaralý etkendi. Ben yaþayan,
soluk alýp veren, kendine bir tarz benimsemiþ bir e-ticaret
ruhunu ortaya koyabilmiþtim ama yanýldým!
Dükkan büyüyüp süslenince daha fazla müþteri gelir
sanmýþtým! Modapasaij.com ürünleri genelde pasaj
ürünleriydi; benim dýþardan marka olmasa da tarz olan ve
özenle seçtiðim ürünlerdi!
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Oysa ki onlarýn sitesinde çok ürün olmasýna raðmen tüm
markalar bir çok sitede satýlýyordu ve offline maðazalarda
da bu markalarý bulabiliyordunuz. Yani fiyat karþýlaþtýrmasýna
açýktý, marka ne model çýkarýrsa onu satmak durumundasýn,
aný yakalayamýyorsun, özel bir çalýþma yapamýyorsun, vs.
"Dijital alanda baþarý interneti bilmekle deðil
kuþkusuz ki insaný bilmekle gelir."
Hal böyle olunca Modapasaji.com her anlamda nefessiz
kaldý. Son bulduðum taktik de tutmamýþtý. Sözleþmeyi
feshettik, Modapasaji.com yapayalnýzdý artýk. Son olarak
elimde kalan ürünleri de çeþitli maðazalara kârsýz bir þekilde
satarak bitirdim.
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Gençlerin, kendi kendilerine kazandýklarý
tecrübeler, kendilerinin en iyi yardýmcýlarýdýr.
E. Gebiel

-

+

Tecrübe
Ne diyorum biliyor musunuz? Þu maddi kayýplarým bana
5 birime mal oldu ise inanýn 100 birim ile satýn alýnmayacak
tecrübeler birikti bende.
Bunu araba kullanmak gibi düþünün; acemilik döneminizde
arabanýz bayaðý bir hasar alýr, ne yapacaðýnýzý, nasýl
davranacaðýnýzý, iþin kurallarýný öðrenene kadar bilemezsiniz.
O dönem problemler baþýnýzdan eksik olmaz. Arabayý
kullandýkça sezgileriniz güçlenir ve iþin sonunda usta bir
þoför olursunuz. Usta bir þoför doðru kararlarý verirse arabasý
ile hasarsýz ve güzel bir þekilde yolculuk edebilir.
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Her giriþim bir serüvendir ve çokça tecrübe içerir
Modapasaji.com benim için bir e-ticaret yüksek lisansý
olmuþtur. Þu anda doðru adýmlar atabiliyorsam bunu
geçmiþteki tecrübelerime borçluyum. Bu tecrübeler en büyük
gücüm ve fikir sermayemdir.
12 ay boyunca nefes alýp veren bir e-ticaret sitesini yönetmek,
tüm iþlevlerini bizzat üstlenmek, e-ticaret ile ilgili gelecekte
yapacaðým tüm giriþimlerim için bana büyük bir güç kattý.
Modavetrend.com ile baþladýðým blog yazma/içerik üretme
alýþkanlýðý e-ticaret sitesi olan Modapasaji.com ile büyüdü,
pekiþti ve bir sinerjiyi açýða çýkardý.
Modapasaji.com tam bir sene boyunca aktif þekilde hayatýný
sürdürdü ve yaptýðým tüm çalýþmalar giriþimciliði her þeyi ile
yaþamamý saðladý. Bir iþi yaparken sermaye de bilgi de çok
deðerli. Giriþimcilikteki faktör sayýsý 10.000 kadar diyebiliriz.
Bundan dolayý giriþimcilik kolay deðil ama çok keyifli, sonuç
deðil yaþananlara odaklanýrsanýz - ki bu hikayeyi sizlerle
paylaþmamýn da en büyük sebebi budur - her daim kulaç
atacak nefesiniz olur.
Ufak bir sermaye ve çok büyük heyecanlar ile kurduðum
e-ticaret sitesi 1 sene boyunca çok deðerli iþler gerçekleþtirdi.
Tüm yaþanmýþlýklarý ve hiç unutamayacaðým bir çok güler
yüzlü müþteriyi büyük bir gurur ile giriþimci kasamda
saklýyorum.
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Giriþimci olarak benim hatalarým nelerdi?
Ön not: Buradaki deðerleri sadece bu giriþim özelinde dikkate
alýn.
Aslýnda yaptýðým hatalarý serüvenin bu noktasýna kadar ara
ara okumuþ oldunuz ama son olarak þunlarý da eklemek
istedim:
Ufak bir bütçe ile kurulmuþ bir e-ticaret firmasý, bir de stoklu
çalýþýyorsa, minik adýmlar ile büyüyebilirdi ya da büyümeden
çöküþe geçebilirdi. Buradaki çizgi çok inceydi ve bu þekilde
süreklilik saðlamak benim için hiç kolay olmadý.
Sermayemin ve dolaylý olarak cirolarýmýn bu derece ufak
olmasý, 5. adýmda yaptýðým bir hatanýn geriye dönük 4 doðru
adýmýmý kolayca götürebilmesine sebep oluyordu. Yani her
þey zincirleme þekilde birbirine baðlýydý.
Þimdi geriye dönüp baktýðýmda, Modapasaji.com'u açtýðýmda
'keþke bir yandan da çalýþsaydým ve Modapasaji.com'u
dýþardan yürüterek 1 sene boyunca devam ettirseydim'
diyorum çünkü o hacim dýþarýdan yönetilebilirdi. Þayet böyle
olsaydý, Modapasaji.com'dan gelen gelire hiç dokunmadan
devam edebilirdim.
O dönem çalýþmadýðým ve kenarda param olmadýðý için
sitenin elde ettiði gelirden harçlýk ayýrmak zorunda kalýyordum
ve hacim de ufak olunca bu paraya dokunmanýn bedeli de
fazlaca aðýr oluyordu.
Oldukça popüler bir söylem / öðüt vardýr, bilirsiniz: "1 sene
firmadan gelen paraya dokunmayacaðým." Ve evet, bu çok
doðru bir yaklaþým; þirketin kendisine deðer katmasý için
gelire uzun süre dokunmamak, yapýlacak en iyi iþlerden bir
tanesi.

61

Modavetrend.com ne oldu?
Modavetrend.com uzun süre gelir kaynaðým olarak devam
etti. Hala moda haberleri yazan ve bu haberlerle trafiði artan
bir blogdu ve hatta bir portal haline gelmek üzereydi. 2012
senesinde bir Alman þirketi Modavetrend.com'a teklif yaptý,
ben de bu güzel teklifi kabul ettim ve yaklaþýk 4 sene boyunca
büyüttüðüm bloðumu iyi bir ücret karþýlýðýnda sattým.
Uzun ve güzel bir serüveni bu þekilde noktaladým. Bu benim
için bir son deðil harika bir baþlangýç oldu diyebilirim.
Modapasaji.com'u kapattýktan sonra iþ arayýþlarýna
baþladýðýmý söylemiþtim. Mesleðim olan muhasebeyi çoktan
maziye gömmüþtüm ve o günden bugüne e-ticaret
sektöründe çalýþmaya devam ediyorum.
Þu anda neler yaptýðýmý kiþisel bloðum olan hakanyalcin.net
üzerinden takip edebilirsiniz.

Bu serüvenin sonunda bir giriþimim son buldu
fakat içimdeki giriþimci de yeniden doðdu.
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