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%GPGª

E!er bunu daha önce duyduysanız ben" durdurun. Zek" kolej çocukları 
b"r yatakhanede, oturdukları yerde gelece!" ke#fed"yorlar. Gençl"k he-
yecanıyla, sıfırdan yen" b"r #"rket kuruyorlar. Ba#langıçtak" ba#arıları 
yatırım almalarını ve "nanılmaz b"r ürünü pazara sunmalarını sa!lıyor. 
Arkada#larını "#e alıyorlar, yıldızlardan olu#an b"r takım kuruyorlar ve 
kend"ler"n" durdurmak "steyenlere meydan okuyorlar.

10 yıl ve b"rkaç startup önce, bu k"#", "lk #"rket"n" kurmaya çalı#an 
bend"m. O günlerden öneml" b"r anı hatırlıyorum, #"rket"m"n kaybet-
mek üzere oldu!unu anladı!ım anı. Kurucu orta!ım ve ben sona gel-
m"#t"k. Dot-com balonu patlamı# ve b"z bütün paramızı harcamı#tık. 
B"r Hollywood f"lm"ndek" ayrılma sahnes" g"b"yd", ya!mur ya!ıyordu 
ve b"z caddede kavga ed"yorduk. Hang" yöne yürüyece!"m"ze b"le karar 
veremem"#, ayrılarak farklı yönlere yürümü#tük. $kimizin ya!murda 
kaybolmu# ve ayrı dü#mü# bu hal", #"rket"m"z"n batı#ıyla "lg"l" güzel b"r 
metafordu.

Bu anı, acı b"r hatıra olarak kalmaya devam ed"yor. %"rket aylar-
ca topallayarak devam ett" ama b"z"m durumumuz umutsuzdu. Her 
#ey" do!ru yapıyoruz g"b" görünüyordu; çok "y" b"r ürünümüz, zek" b"r 
ek"b"m"z, "nanılmaz b"r teknoloj"m"z ve do!ru zamanda do!ru b"r f"k-
r"m"z vardı. Gerçekten çok "y" b"r #ey ortaya koymu#tuk. Üniversite 
ö!rencileri için, "#verenlerle prof"ller"n" onl"ne olarak payla#ma "mkanı 
veren b"r platform üzer"nde çalı#ıyorduk. Ama gelecek vaat eden b"r f"-
k"r olmasına ra!men "lk günden kötü sona varmı#tık, çünkü fikrimizi 
nasıl büyük b"r #"rkete dönü#türeb"lece!"m"z" b"lm"yorduk. 

E!er daha önce böyle b"r tecrübe ya#amadıysanız, nasıl h"ssed"ld"!"-
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n" b"lmen"z mümkün de!"l. Sank" dünya ayaklarınızın altından kayıyor 
g"b" oluyor; kend"n"z" enay" g"b" h"ssed"yorsunuz. Derg"lerdek" h"kâye-
lerde anlatılanlar yalan; çok çalı#mak ve az"m ba#arıya götürmüyor. 
Daha da kötüsü, çalı#anlarınıza, arkada#larınıza, a"len"ze verd"!"n"z 
sözler gerçekle#m"yor. Hayal"n"z"n pe#"nden ko#tu!unuz "ç"n aptal ol-
du!unuzu dü#ünenler haklı çıkıyorlar.

Derg"lerde, gazetelerde, f"lmlerde ve sayısız blogda ba#arılı g"r"#"m-
c"ler"n hep aynı #ey" söyled"!"n" duymu#tuk: Kararlılık, zeka, do!ru 
zamanlama ve -her #eyden öneml"s"- do!ru ürünle #öhrete ve servete 
ula#ırsınız.

B"ze bu h"kâyey" anlatmak "ç"n yo!un mesa" yapan b"r m"t endüstr"-
s" var. Ama ben bu h"kâyen"n hatalı oldu!u sonucuna vardım. N"tek"m, 
yüzlerce g"r"#"mc" "le çalı#tıktan sonra, gelecek vaat eden b"r ba#langı-
cın ne kadar sık ba#arısızlıkla sonuçlandı!ını gördüm. Acı gerçek #u k", 
startupların ço!u ba#arısız oluyor. Yen" ürünler"n ço!u ba#arılı de!il. 
Yeni giri#imlerin ço!u potans"yeller"n" gerçekle#t"rem"yor.

Y"ne de az"m, yaratıcı zeka ve çok çalı#ma, geçerl"l"!"n" koruyor. 
Pek" neden bu kadar popüler? Bence modern dünyanın sıfırdan zeng"n 
olma h"kâyes"n" çekici kılan bir #eyler var. Yalnızca do!ru #eye sahip 
olmanın ba#arıyı getirdi!ini söylüyor. Yani gereks"z detayların, sıkı-
cı "#ler"n, küçük seçimlerin bir önemi yok. E!er biz yaparsak, gelirler. 
Ba#arısız olundu!unda, herkes gibi, hazır bir bahanemiz var: Do!ru 
i#i yapmadık. Vizyoner de!ildik ya da do!ru zamanda do!ru yerde 
olamadık.

G"r"#"mc" olarak geç"rd"!"m 10 yıldan sonra, bu dü#ünce #ekl"n" 
reddett"m. Hem kend"m"n hem de ba#kalarının ba#arıları ve ba#arı-
sızlıklarından, esas öneml" olanın sıkıcı konular oldu!unu ö!rend"m. 
Startup ba#arısı "y" genlerle ya da do!ru zamanda do!ru yerde olmakla 
alakalı de!"l. Startup ba#arısı do!ru süreçler" tak"p ederek elde ed"leb"-
l"r; dolayısıyla ö!ren"leb"l"r ve ö!retilebilir.

G"r"#"mc"l"k b"r tür yönet"md"r. Hayır, yanlı# duymadınız. Adların-
da g"r"#"mc"l"k ve yönet"m kel"meler"n" "çeren b"rçok kurum bulunuyor. 
Bugünlerde bunlardan b"r" havalı, yen"l"kç" ve heyecan ver"c"; d"!er" 
s"l"k, c"dd" ve dura!an olarak görülüyor. Ama artık bu önyargıları b"r 
kenara koymanın zamanı geld".

S"ze ba#ka b"r startup h"kâyes" anlatayım. 2004 yılı, b"r grup g"r"-
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#"mc" yakın zamanda yen" b"r #"rket kurmu#tu. B"r öncek" #"rketler"-
n"n batı#ı oldukça ses get"rm"#t". Güvenilirlikleri tüm zamanların en 
kötü seviyesindeydi. Geni# bir v"zyonları vardı; avatar den"len yen" 
b"r teknoloj" "le "nsanların "let"#"m kurma #ek"ller"n" de!"#t"receklerd". 
W"ll Harvey adında b"r v"zyoner" tak"p ed"yorlardı. Harvey "nsanların 
arkada#larıyla "let"#"m kurdu!u, onl"ne ortamda bulu#tu!u, onlara "çl" 
dı#lı b"r "l"#k" ve kend"n" g"zleme komb"nasyonu sunan, avatarları kul-
landıkları b"r res"m hayal ed"yordu. 

Önlerindeki mühendislik gereksinimi uçsuz bucaksızdı: sanal dün-
yalar yaratmak, kullanıcı tarafından olu#turulacak "çer"k, onl"ne t"ca-
ret motoru, küçük ödeme araçları ve de herkes"n b"lg"sayarında çalı#a-
cak üç boyutlu avatar teknoloj"s".

Bu "k"nc" h"kâyede de ben varım. IMVU den"len bu #"rket"n kurucu 
orta!ı ve teknoloj"den sorumlu ba#kanıyım. Kar"yerler"m"z"n bu nok-
tasında, ortaklarım ve ben yen" hatalar yapmaya kararlıydık. Her #ey" 
yanlı# yaptık: Teknoloj"m"z" mükemmel hale get"rmek yer"ne, korkunç, 
hatalarla dolu, b"lg"sayarınızın çökmes"ne sebep olan b"r ürün gel"#t"r-
d"k ve ürün hazır olmadan mü#ter"ler"m"ze gönderd"k. Ayrıca bunun 
"ç"n para da aldık. $lk mü#ter"ler"m"z" garant"led"kten sonra, ürünü 
sürekl" de!"#t"rd"k. Geleneksel standartlara göre fazla hızlı sayılacak 
#ek"lde, gün içerisinde ürünün onlarca yeni vers"yonunu sürdük.

Bu "lk günler"m"zde gerçekten mü#ter"ler"m"z vardı –gerçek v"zyo-
ner erken ben"mseyenler (early adopters)– onlarla sık sık konu#tuk ve 
ger"b"ld"r"mler"n" aldık. Ama kes"nl"kle onların ded"kler"n" yapmadık. 
Ger"b"ld"r"mler" ürünümüz ve genel v"zyon hakkında b"lg" kaynakla-
rından sadece b"r" olarak aldık. Gerçekte onların fantez"ler"ne h"zmet 
etmek yer"ne mü#ter"ler"m"z üzer"nde deneyler yapıyorduk.

Geleneksel yönet"m anlayı#ı bu yöntem"n "#e yaramayaca!ını 
söylüyor, ama "ster "nanın ister inanmayın, i#e yarıyor. Bu kitapta 
görece!iniz üzere, IMVU’da öncülü!ünü yaptı!ımız bu yakla#ım, 
dünyadaki yeni giri#imcilik hareketinin temellerini olu#turdu. Yalın 
üret"m, tasarım odaklı dü#ünme, mü#ter" gel"#t"rme, çev"k ürün ge-
l"#t"rme (ag"le development) g"b" mevcut yönet"m ve ürün gel"#t"rme 
yakla#ımlarının üzer"ne kuruldu. Sürekl" "novasyon yapmaya yönel"k 
gel"#t"r"len yen" b"r yakla#ımı tems"l ed"yor. Adı Yalın Startup.

$# stratejisi, liderlerin kilit özellikleri ve bir sonraki büyük fikri 
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belirlemen"n yolları g"b" konularda yazılmı# pek çok k"taba, makaleye, 
yazıya ra!men, "novasyoncular, f"k"rler"n" hayata geç"rmekte zorlanı-
yorlar. B"z" IMVU’da yen", rad"kal b"r yakla#ım denemeye "ten de "#te 
bu sorundu. Yen" yakla#ımımız son derece hızlı çevrim zamanı, mü#-
ter"ler"n ne "sted"kler"ne yo!unla#ma (kend"ler"ne sormadan) ve karar 
vermeye yönel"k b"l"msel b"r yakla#ımdan olu#uyordu.

7�*',^12�023.¡',^"-¥3©3
B"lg"sayar programlayarak büyüyen "nsanlardan oldu!um "ç"n g"r"#"m-
c"l"k ve yönet"m üzer"nde dü#ünme yolculu!um dolambaçlı b"r yolda 
"lerled". Her zaman çalı#tı!ım "#"n ürün gel"#t"rme tarafında yer aldım. 
Ortaklarım ve patronlarım yönet"c" ve pazarlamacılar, "# arkada#larım 
mühend"sler ve operasyondan sorumlu k"#"ler oldu. Kar"yer"m boyunca 
pazara çıktı!ında kaybeden ürünler" gel"#t"rmek "ç"n "nanılmaz dere-
cede yo!un çalı#tım.

Ba#langıçta, bunları tekn"k çözümler gerekt"ren tekn"k sorunlar 
olarak gördüm: daha "y" b"r m"mar", daha "y" b"r tekn"k süreç, daha 
"y" b"r d"s"pl"n, odaklanma ve ürün v"zyonu. Bu sözde çözümler daha 
fazla hataya sebep oldular. Durum böyle olunca ula#ab"ld"!"m her #ey" 
okumaya ba#ladım, S"l"kon Vad"s"’n"n en "y" "s"mler"nden mentorluk 
aldım. Kurucu orta!ı oldu!um IMVU’nun "lk günler"nde, nasıl #"rket 
kurulaca!ıyla "lg"l" yen" f"k"rlere açtım.

%anslıyım ki, ortaklarım da yeni yakla#ımları denemeye "stekl"y-
d"ler. Ben"m g"b" onlar da geleneksel dü#ünce tarzından kaynaklanan 
ba#arısızlıklara doymu#lardı. Ayrıca Steve Blank yatırımcı ve danı#man 
olarak yanımızdaydı. 2004’te Steve yen" b"r f"k"r gel"#t"rmeye ba#lamı#-
tı: B"r startup’ın yönet"m ve pazarlama fonks"yonları da en az mühen-
d"sl"k ve ürün gel"#t"rme fonks"yonları kadar öneml"d"r ve onlar kadar 
t"t"z b"r metodoloj" "le ele alınmayı hak eder. Steve, b"r g"r"#"mc" ola-
rak yaptı!ım günlük "#ler "ç"n bana ı#ık tutan bu metodoloj"ye Mü#teri 
Geli#tirme demi#ti.

Bu esnada, daha önce bahsett"!"m yöntemlerle IMVU’nun ürün ge-
l"#t"rme ek"b"n" kuruyordum. Kar"yer"m boyunca ö!ret"len geleneksel 
yöntemlerle kıyaslandı!ında h"çb"r anlam "fade etmemes"ne ra!men, 
daha "lk günden bu metotların "#e yaradı!ını görüyordum. Bu metot-
ları yen" çalı#anlara, yatırımcılara ve ba#ka #"rketler"n kurucularına 
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anlatmakta zorlandım. 
G"r"#"mc"l"k dı#ında, ba#ka yerlerde tecrübem" anlamlandırmaya 

yardımcı olacak f"k"rler aramaya ba#ladım. Modern yönet"m teor"le-
r"n"n do!du!u, üret"m ba#ta olmak üzere ba#ka endüstr"ler üzer"n-
de çalı#maya ba#ladım. Japonya’da Toyota Üret"m S"stem" tarafından 
gel"#t"r"len ve f"z"ksel ürünler"n üret"m"ne yen" b"r yakla#ım get"ren 
yalın üret"m üzer"nde çalı#tım. Yalın üret"m"n f"k"rler"n", ufak tefek 
uyarlamalarla, kend" g"r"#"m zorluklarıma uygulamaya ba#ladı!ımda, 
f"k"rler"m" anlamlandıracak b"r çerçeve olu#maya ba#ladı.

Bu dü#ünme #ekl", yalın dü#üncen"n "novasyon sürec"ne uygulan-
ması, Yalın Startup olarak gel"#t".

IMVU muazzam b"r ba#arı oldu. IMVU mü#ter"ler" 60 m"lyondan 
fazla avatar olu#turdular. Bugün IMVU, 2011’de 50 m"lyon dolardan 
fazla yıllık c"ro yapan, Cal"forn"a’dak" of"s"nde yüzlerce çalı#anı olan bir 
#irket. Yıllar önce çok riskli görünen, IMVU sanal ürünler katalo!unda 
bugün 6 m"lyondan fazla ürün bulunuyor. Her gün, hemen hemen hep-
s" mü#teriler tarafından olu#turulan 7.000 yen" ürün katalo!a eklen"-
yor.

IMVU’nun ba#arısının ardından, d"!er startuplar ve g"r"#"m ser-
mayedarları bana akıl danı#maya ba#ladı. IMVU’dak" tecrübeler"m" 
anlattı!ımda ço!unlukla bo#, a#ırı ku#kulu bakı#larla kar#ıla#tım. En 
sık kar#ıla#tı!ım ortak tepk" “Kes"nl"kle "#e yaramaz!” oldu. Tecrübem 
geleneksel dü#ünceye o kadar aykırıydı k", S"l"kon Vades"’nde "novasyo-
nun merkez"ndek"ler b"le ne demek oldu!unu anlayamadılar. 

Böylece yazmaya ba#ladım. Önce Startup Lessons Learned adında 
b"r blogda yazdım. Konferanslarda, #"rketlere, startuplara ve g"r"#"m 
sermayedarlarına, ben" d"nlemek "steyen herkese yaptı!ım konu#ma-
larda anlattım. Görü#ler"m" savunmak ve anlatmak "ç"n oradan oraya 
ko#tururken ve de d"!er yazar, dü#ünür ve g"r"#"mc"ler"n yardımlarıyla, 
Yalın Startup teor"s"n" gel"#t"rme #ansını buldum. 

N"hayet, Yalın Startup f"kr" global b"r harekete dönü#tü. G"r"#"m-
c"ler Yalın Startup f"k"rler"n" tartı#acakları ve uygulayacakları yerel 
k"#"sel gruplar kurmaya ba#ladılar. Bugün dünyada yüzden fazla #e-
h"rde, organ"ze olmu# topluluklar bulunuyor.1 Farklı ülkelere, kıtalara 
seyahatler yaptım. Her yerde yen" g"r"#"mc"l"k rönesansının "zler"n" 
gördüm. Yalın Startup hareket", g"r"#"mc"l"!", ba#arılı #"rketler kurmak 
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"steyen yen" nes"l g"r"#"mc"ler "ç"n er"#"leb"l"r hale get"rd".
Her ne kadar yüksek teknoloj" yazılım g"r"#"mc"l"!" konusunda uz-

man olsam da, Yalın Startup hareket" bunun ötes"nde gel"#t". B"nlerce 
g"r"#"mc", Yalın Startup prens"pler"n" aklınıza geleb"lecek her alanda 
uygulamaya ba#ladı. Çok farklı endüstr"lerde, hatta kamuda, faal"yet 
gösteren farklı büyüklüklerdek" #"rketlerdek" g"r"#"mc"lerle çalı#ma fır-
satı buldum. Bu yolculuk beni dünyanın en seçk"n g"r"#"m sermayedar-
larının bulundu!u ortamlardan, Fortune 500 #"rketler"n"n yönet"m 
kurullarına, hatta Pentagon’a kadar uzanan, hayal b"le edemeyece!"m 
yerlere götürdü. Amer"kan Ordusu’nun teknoloj"den sorumlu komuta-
nına (ben"m g"b" b"r s"v"lden gelen yen" f"k"rlere çok açık b"r"yd") Yalın 
Startup prens"pler"n" anlattı!ım toplantı hayatımın en stresl" anıydı.

Kısa zamanda anladım k", artık Yalın Startup’a tam zamanlı ola-
rak e!"lmen"n vakt" gelm"#t". M"syonum: Dünya çapında yeni inovatif 
ürünlerin ba#arı oranını yükseltmek. 

7�*',^12�023.^+#2-"3
Yalın Startup’ın 5 prens"b" #öyle:

1. %GPG¯GKAGJCP^FCP^WCPBCBGP� Startup olmak "ç"n garajda çalı#mak zo-
runda de!"ls"n"z. Ben"m startup tanımım çerçeves"nde çalı#an herkes 
g"r"#"mc"d"r: Son derece bel"rs"z b"r ortamda, yen" ürün ve serv"sler 
gel"#t"rmek üzere kurulmu# kurum. Bu demek oluyor k" g"r"#"mc"ler 
her yerded"r ve Yalın Startup yakla#ımı her büyüklüktek" #"rkette ve 
her sektörde kullanılab"l"r.

2. %GPG¯GKAGJGI^WyLCRGKBGP� Startup b"r ürün de!"l, b"r kurumdur. Yan" 
son derece bel"rs"z b"r ortamda "# yapma #ekl"ne uygun olacak #ek"lde 
gel"#t"r"lm"# yen" b"r yönet"m anlayı#ı gerekt"r"r. “G"r"#"mc"”, gelece-
!"n"n "novasyona dayalı oldu!u modern #"rketlerde unvan olmalıdır.

3. "M«PSJ?LK¯^y«PCLKC� Startuplar sadece b"r #ey yapmak "ç"n de!"l, 
para kazanmak ve hatta mü#ter"lere h"zmet vermek "ç"n vardır. Sür-
dürüleb"l"r b"r "# kurmayı ö!renmek için vardır. Bu ö!renme, g"r"#"m-
c"ler"n v"zyonlarının her b"r unsurunu test edeb"lecekler" deneylerle 
b"l"msel olarak do!rulanab"l"r. 

4. 7?N]dJl]d«PCL� Startup’ın temel akt"v"tes" f"k"rler" ürüne dönü#-
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türmek ve mü#terilerin tepkilerini ölçmekt"r. Ba#arılı startup süreçleri 
bu geribildirim döngüsünü hızlı bir #ekilde i#letebilecek yetkinlikte 
olmalıdır.

5. ¬LMT?QWML^KSF?QC@CQG� G"r"#"m"n çıktılarını gel"#t"rmek ve yatı-
rımcılar "ç"n de!erl" olmak "ç"n sıkıcı konulara da odaklanmak gerek"r: 
$lerleme nasıl ölçülür, k"lometre ta#ları nasıl bel"rlen"r, "#ler"n öncel"k 
sırası nasıl belirlenir? 

1R?PRSNJ?P^,CBCL^ ?ª?P¨Q¨X^-JSWMP�
Neden baktı!ımız her yerde ba#arısızlı!a u!ramı# startuplar görüyoruz?

$lk problem, iyi bir plan, sa!lam bir strateji ve titizlikle yapılmı# 
bir pazar ara#tırmasının cazibesi. Bunlar eskiden olası ba#arının 
göstergesiydiler. Startuplara da uygulanmak istendi ama olmadı 
çünkü startuplar belirsizlik içinde faaliyet gösteriyorlar. Startuplar 
mü#terilerinin kim oldu!unu, ürünlerinin nasıl olması gerekti!ini 
bile bilmiyorlar. Eski yönetim metotları bunlarla ba#a çıkmaya uygun 
de!il. Planlama ve tahminler ancak uzun ve istikrarlı bir geçmi# 
ve göreli olarak dura!an bir ortamda do!ru çıkabiliyor. Startuplar 
bunların hiçbirine sahip de!il.

$kinci problem ise, geleneksel yöntemlerin i#e yaramadı!ını gören 
bazı g"r"#"mc" ve yatırımcıların “Sadece Yap” anlayı#ını ben"msemes". 
Bu anlayı# #öyle d"yor; e!er problem yönet"mse cevap kaostur. Buna 
hemen kar#ı çıkmam gerek"rse, maalesef bu da "#e yaramıyor.

Startup g"b" yıkıcı, "novat"f ve kaot"k b"r #ey"n yönet"leb"lece!"-
ne, daha do!rusu yönet"lmek zorunda oldu!una "nanmak sezg"le-
re aykırı geleb"l"r. Ço!u k"#" startupların dinamik ve heyecan verici, 
süreçler ve yönetimin "se sıkıcı ve anlamsız oldu!unu dü#ünüyor. 
Ama esas heyecanlı olan startupların ba#arılı oldu!unu ve dünyayı 
de!i#tirdi!ini görmek. $nsanların yeni giri#imlere getirdi!i tutku, 
enerji ve v"zyon z"yan olmaması gereken, çok de!erl" kaynaklar. Daha 
"y"s"n" yapab"l"r"z ve yapmalıyız. 

)§2�.^&�))',"�
El"n"zdek" k"tap “V"zyon”, “Yönlend"rme” ve “$vmelend"rme” olmak 
üzere üç kısımdan olu#uyor.
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“V"zyon” g"r"#"mc"l"k yönet"m"n"n yen" d"s"pl"n"n" ele alıyor. Bu kı-
sımda g"r"#"mc" ve startup tanımını yaptım. Ve do!rulanmı# ö!renme 
olarak adlandırdı!ım, startupların "lerley"p "lerlemed"kler"n" ölçecek-
ler" b"r yol anlattım. $ster b"r garajda "ster b"r kurumun "ç"nde yer alsın-
lar, tüm startupların, nasıl sürdürüleb"l"r b"r yol bulmalarını sa!laya-
cak b"l"msel b"r yöntem kullanab"lecekler"n" görece!"z.

“Yönlend"rme”, Yalın Startup metodunu der"nlemes"ne "ncel"yor. 
Yap-Ölç-Ö!ren ger"b"ld"r"m döngüsüyle çözümde yapılacak kayda de!er 
b"r dönü#ü gösteriyor. Hiçbir #eye dayanmayan varsayımlardan yola 
çıkarak bu varsayımları test edecek minimum v"able product’ı nasıl ge-
l"#t"rece!"n"z"; "lerleme kayded"p kaydetmed"!"n"z" görece!"n"z yen" de-
!erlend"rme muhasebe s"stem"n" ve p"vot (b"r aya!ınız yerde sab"tken 
yönünüzü de!"#t"rmek) etmen"z m" yoksa yolunuzda ısrarlı olmanız mı 
gerekt"!"n" ö!reneceksiniz.

“$vmelend"rme” kısmında "se, Yalın Startup’ların, büyürlerken b"le, 
Yap-Ölç-Ö!ren ger"b"ld"r"m döngüsü içinde hızlanmasını sa!layacak 
teknikleri "rdeleyece!"z. Uygun startuplar için kullanılabilecek yalın 
üretim tekniklerini görece!iz. Ayrıca organizasyonel tasarımı, ürünle-
r"n nasıl büyüdü!ünü ve Yalın Startup prens"pler"n"n me#hur garajların 
ötes"nde, hatta büyük #"rketlerde, nasıl uygulanab"lece!"n" tartı#aca!ız.

7d,#2§+§,^§)§,!§^a�¥'
Toplum olarak, büyük #"rketler" yönetmen"n "spatlanmı# tekn"kler"n" 
ve f"z"ksel ürünler üretmen"n en "y" uygulamalarını b"l"yoruz. Ama 
startuplara ve "novasyona geld"!"m"zde hâlâ el yordamıyla hareket ed"-
yoruz. V"zyonumuza güven"yoruz. Muc"ze yaratab"len “büyük adam”la-
rın pe#"nden ko#uyoruz ya da yen" ürünler"m"z" ölümüne test ed"yoruz. 
Y"rm"nc" yüzyılın yönet"m anlayı#ının ba#arısından kaynaklanan yen" 
problemler bunlar. 

Bu k"tap g"r"#"mc"l"k ve "novasyonu çok t"t"z b"r temel üzer"ne oturt-
maya çalı#ıyor. B"zler #u anda yönet"m"n "k"nc" ça!ının do!u#unu ya#ı-
yoruz. Mücadelem"z b"ze ver"len bu fırsatla büyük "#ler ba#arab"lmek. 
Yalın Startup hareket", "ç"m"zden b"r sonrak" büyük "#" ortaya çıkaracak 
olanlarımıza, dünyayı de!"#t"rmem"ze yardımcı olacak araçları verme-
n"n yolunu bulmaya çalı#ıyor.
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%§0§©§+!§*§)^7d,#2§+§
Startup kurmak, herhang" b"r #irket kurmaktan farklı de!"ld"r. Bu nedenle ke-
s"nl"kle yönet"m "çer"r. Bu yakla#ım heyecanlı g"r"#"mc"ler "ç"n sürpr"z oluyor, 
çünkü onlar bu "k" kel"men"n tamamen zıt oldu!unu dü#ünüyorlar. G"r"#"m-
c"ler, geleneksel yönet"m uygulamalarını, bürokras" get"recekler" ve yaratıcılı!ı 
baltalayacakları dü#ünces"yle kullanmaktan "mt"na ederler.

G"r"#"mc"ler yıllardır problemler"n"n çözümler"n", aslında h"ç de "lg"l" ol-
madı!ı halde, genel yönet"m içinde bulmaya çalı#tılar. Sonuç olarak da, b"rçok 
giri#imci yönetim, süreç ve disiplini tamamen göz ardı ederek “sadece yap” 
yöntemini benimsed". Ama maalesef, bu yöntem daha büyük b"r kaosa yol 
açtı. Anlamalıydım: $lk startup deney"mler"m"n ba#arısızlıkla sonuçlanması 
bu sebeple olmu#tu.

Geçen yüzyılda, genel yönet"m anlayı#ının müth"# ba#arısı benzer" görül-
mem"# b"r b"lg" bollu!u sa!ladı; ama bu yönet"m prens"pler" startupların kar#ı 
kar#ıya kaldı!ı bel"rs"zl"k ve kaosla ba#a çıkmada yeters"z kaldı.

* * *

B"ze ver"len g"r"#"mc"l"k fırsatını harekete geç"reb"lmek "ç"n b"r yönet"m 
d"s"pl"n"ne "ht"yacımız oldu!unu dü#ünüyorum. 

Bugün, tar"h"n herhang" b"r zamanından daha fazla g"r"#"mc" faal"yet gös-
ter"yor. Bu global ekonom"dek" öneml" de!"#"mler sayes"nde oldu. Pek çok ör-
nek var, ama b"r"n" vermek gerek"rse: Yorumcuların sık sık Amer"ka’da üret"m 
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alanında "st"hdam olanaklarının azaldı!ıyla "lg"l" açıklamalarını duyuyoruz 
ama buna ba!lı olarak üret"m kapas"tes"nde azalma oldu!una da"r nerdeyse 
h"ç yorum yok. Bunun sebeb", Amer"ka’da "nsanlar "#ler"n" kaybetmeye devam 
ederken üretimin (son 10 yılda %15) artıyor olması. Gerçekte, modern yöne-
t"m ve teknoloj"n"n sa!ladı!ı muazzam ver"ml"l"k artı#ları, #"rketler"n ne yapa-
ca!ını b"lemed"!" kadar fazla üret"m kapas"tes" ortaya çıkmasına sebep oldu.1
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Dünya çapında, benzer" görülmem"# b"r g"r"#"mc"l"k rönenansı ya#anıyor 
ve b"z de bunun tam ortasındayız. El"m"zde yen" "novat"f g"r"#"mlere uygun 
b"r yönet"m model" olmadı!ı "ç"n sah"p oldu!umuz fazla kapas"tey" çılgınca 
da!ıtıyoruz. Bu bel"rs"zl"!e ra!men para kazanmanın yollarını buluyoruz ama 
ba#arılı sonuçlardan daha fazla ba#arısızlıklarla kar#ıla#ıyoruz: Lansmandan 
sadece b"rkaç hafta sonra raflardan çek"len ürünler, basında büyük ses get"r"p 
kısa zamanda unutulan yüksek prof"ll" startuplar ve kullanılmadan yok olup 
g"den ürünler. Bu ba#arısızlıkları acı kılan sadece çalı#anlara, #"rketlere ve 
yatırımcılara verd"!" ekonom"k zarar de!"l. Bu ba#arısızlıklar zaman, tutku 
ve "nsanların yetenekler" g"b" toplumumuzun en de!erl" kaynaklarının bo#a 
harcanması anlamına da gel"yor. Yalın Startup hareket" bu ba#arısızlıkları 
engellemeye kend"n" adamı# durumda.

7�*',^12�023.¡',^)d)*#0§
Yalın Startup adını, Ta""ch" Ohno ve Sh"geo Sh"ngo’nun Toyota’da gel"#t"r-
d"!" yalın üret"m devr"m"nden alıyor. Yalın dü#ünce tedar"k z"nc"rler"n"n ve 
üret"m s"stemler"n"n "#ley"# b"ç"m"n" rad"kal b"r #ek"lde de!"#t"rd". $lkeler" ara-
sında "#ç"ler"n b"lg" ve yaratıcılıklarını kullanmak, üret"m part" büyüklü!ü-
nü küçültmek, tam zamanında üret"m ve stok kontrolü ve çevrim zamanını 
hızlandırmak yer alıyor. 

Yalın Startup bu f"k"rler" g"r"#"mc"l"k #artlarına adapte ederken, g"r"#"mc"-
ler"n kend" "lerlemeler"n" farklı b"r #ek"lde de!erlend"rmeler" için bir öner" su-
nuyor. Üret"mdek" "lerleme yüksek kal"te f"z"k" ürünler"n üret"m"yle ölçülüyor. 
Yalın Startup, do!rulanmı# ö!renme olarak adlandırılan, ba#ka b"r "lerleme 
b"r"m" kullanıyor. El"m"zdek" b"l"msel ö!renme kıstasıyla, g"r"#"mc"l"!" zeh"r 
eden tahr"bat kaynaklarını yok edeb"l"r"z.

Kapsamlı g"r"#"mc"l"k teor"s" b"r erken dönem g"r"#"m"n tüm fonks"yonla-
rına h"tap etmel"d"r: v"zyon ve konsept, ürün gel"#t"rme, pazarlama ve satı#, 
büyüme, ortaklıklar ve da!ıtım ve yapısal ve organ"zasyonel d"zayn. Ola!a-
nüstü bel"rs"z b"r ortamda "lerlemey" ölçecek b"r metot sunmalıdır. Sürece ya-
tırım yapılıp yapılmayaca!ı, bu yatırımın ne zaman yapılaca!ı; b"ç"mlend"rme, 
planlama ve altyapı kurma; ne zaman yalnız olunaca!ı, ne zaman ortaklı!a g"-
d"lece!"; b"r ger"b"ld"r"m"n hang" hallerde d"kkate alınaca!ı veya hang" hallerde 
v"zyona ba!lı kalınaca!ı ve büyüyen b"r #"rkete nasıl ve ne zaman yatırım ya-
pılaca!ı g"b" kararlarda g"r"#"mc"ye net b"r yol har"tası sunab"lmel"d"r. B"lhassa 
g"r"#"mc"ler"n test ed"leb"l"r tahm"nlerde bulunab"lmes"ne "mkan tanımalıdır.
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Mesela, #irketinizin "nsanları kend" uzman oldukları alanlardan sorum-
lu tuttu!unuz fonks"yonlar bazında departmanlara (pazarlama, satı#, b"lg" 
teknoloj"ler", "nsan kaynakları vb.) göre organ"ze etmek yer"ne çalı#anlarınızı 
ö!renme kilometre ta#ı den"len b"r kr"terden sorumlu tuttu!unuz fonks"yon-
lar arası takımlardan kurdu!unu dü#ünel"m. Bu öner"ye belk" katıldınız belk" 
de #üphel" yakla#ıyorsunuz. Her "k" durumda da, b"r #ek"lde bunu uygulamaya 
karar ver"rsen"z, çok büyük ihtimalle takımlarınızdan bu yen" sürec"n ver"m-
l"l"!" azalttı!ına da"r ger" dönü#ler alacaksınız. S"zden, d"!er departmanlara 
i#leri aktararak büyük partilerde i#ler çıkarmalarına fırsat tanıyan, “ver"ml"” 
b"r #ek"lde çalı#tıkları esk" yönteme ger" dönmen"z" "steyecekler.

Bu tahm"n", sadece b"rl"kte çalı#tı!ım #"rketlerde defalarca kez gördü!üm 
"ç"n de!"l, çok basit oldu!u için yapabiliyorum. Bu, Yalın Startup teor"s"n"n 
açıkça ortaya koydu!u b"r tahm"n. Esk"den "nsanlar kend" ver"ml"l"kler"n" 
de!erlend"r"rken, "#ler"n" tüm gün boyunca "y" yaptıkları güne ‘"y" b"r gün’ d"-
yorlardı. Programcı olarak çalı#tı!ım günlerde, h"ç bölünmeden sek"z saat bo-
yunca programlama yaptı!ım gün ben"m "ç"n "y" b"r gündü. Sorularla, süreçle 
ya da toplantılarla bölündü!üm günlerde kend"m" kötü h"ssed"yordum. Öyle 
bir günde gerçekte neyi ba#arabilirdim ki! Benim için anla#ılır olan kodlar 
ve ürün vasıflarıydı. Onları görebiliyor, anlayabiliyor ve onlarla gösteri# 
yapabiliyordum. Buna kar#ılık ö!renmek ise asap bozucu derecede de!ersizdi.

Yalın Startup "nsanlara ver"ml"l"kler"n" ba#ka türlü ölçmeler"n" söy-
lüyor. Çünkü startuplar genell"kle h"ç k"mse tarafından "stenmem"# b"r 
#ey ortaya çıkardı!ından, zamanında ya da bütçe dah"l"nde yapılmı# 
olması b"r anlam "fade etm"yor. B"r startup’ın hedef" mü#ter"ler"n "s-
teyece!" ve bunun "ç"n b"r bedel ödeyece!" do!ru #ey" en kısa zaman-
da bulmak. Ba#ka b"r dey"#le, Yalın Startup hızlı y"neleme ve mü#ter" 
h"ss"yatı, büyük b"r v"zyon ve muazzam b"r heves"n heps"n" aynı anda 
gerekt"ren "novat"f ürün gel"#t"rmen"n yen" yoludur.

***
Henry Ford tüm zamanların en ba#arılı ve en ünlü giri#imcisidir. 

Yönetim fikrinin geli#iminin ilk günlerden itibaren araba tarihiyle bir 
oldu!unu dü#ünürsek, arabayı startup için metafor olarak kullanmak yan-
lı# olmayacaktır.

$çten yanmalı araba motoru, "k" öneml" ve b"rb"r"nden farklı ger" besleme 
döngüsüyle çalı#ır. Ger" besleme döngüler"nden b"r" motorun en der"n"nde-
d"r. Henry Ford ünlü b"r CEO olmasından önce b"r mühend"st". Günler"n" ve 

Maltepe Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi



24

YALIN STARTUP

geceler"n", garajında motor s"l"nd"rler"n" harekete geç"recek kusursuz b"r me-
kan"k üzer"nde çalı#arak geç"r"yordu. S"l"nd"r"n "ç"ndek" her b"r küçük patlama 
tekerlekler"n dönmes" "ç"n gerekl" çekme kuvvet"n" ortaya çıkarırken aynı 
zamanda b"r sonrak" patlamayı da ate#ler. E!er bu ger" besleme döngüsünün 
zamanlaması dak"k b"r #ek"lde ayarlanmazsa motor öksürür ve arızalanır.

Startupların da, “büyüme motoru” olarak adlandırdı!ım benzer b"r moto-
ru vardır. Startuplar "ç"n pazarlar ve mü#teriler çe#itlilik arz eder. B"r oyun-
cak #"rket", b"r danı#manlık f"rması ve b"r üret"m tes"s"n"n ortak b"r yanı 
yokmu# g"b" görünür ama, "ler"de görece!"m"z üzere, aynı büyüme moto-
ruyla çalı#ırlar.

Ürünün her yeni vers"yonu, her yen" özell"!" ve her yen" pazarlama prog-
ramı, bu büyüme motorunu gel"#t"rmek "ç"n yapılan b"r atılımdır. Henry 
Ford’un garajındak" çalı#malarında oldu!u g"b", bu de!"#"kl"kler"n heps" ge-
l"#t"rme olmayacaktır. Yen" ürün gel"#t"rme sürec" dura kalka "lerler. B"r star-
tup’ın zamanının büyük ço!unlu!u ürün, pazarlama ya da operasyonlarda 
gel"#t"rme yaparak motoru ayarlamakla geçer.

Otomob"ldek" d"!er ger" besleme döngüsü sürücüyle direksiyon 
arasındadır. Bu geri besleme o kadar hızlı ve otomatiktir ki ço!u zaman 
bunu dü#ünmeden yaparız, araba sürmey" d"!er ula#ım #ek"ller"nden ayı-
ran #ey de bu yön verme "#"d"r. E!er eviniz ve i#iniz arasında her gün aynı 
yolu gidip geliyorsanız, muhtemelen yolu o kadar iyi biliyorsunuzdur ki, o 
yolda eller"n"z s"ze kend" ahenkler"yle yön ver"yordur. Neredeyse bu yolda 
gözünüz kapalı b"le g"deb"l"rs"n"z. Ne var k" s"zden gözünüz kapalı olarak 
"#"n"ze nasıl g"tt"!"n"z" yazmanızı "stesem, bunu "mkansız bulursunuz. Du-
rup dü#ününce, sürü#ün koreograf"s" son derece karma#ık gel"r.

Tam ters"ne, b"r roket"n yol alması tam da böyle b"r planlama gerekt"-
r"r. Kalkı# "ç"n gerekl" her #ey"n kat" kurallarla yapılması gerek"r. Kalkı#ta 
yapılan küçücük b"r hata k"lometrelerce sonra fec" sonuçlar do!urab"l"r.

Maalesef, pek çok startup’ın i# planı araba kullanmaktan daha çok 
roket fırlatmak "ç"n yapılmı# g"b" görünüyor. Atılması gereken adımlar 
ve beklenen sonuçlar en "nce detayına kadar tanımlanıyor ve roket fırlat-
mayı planlarcasına, tahm"nlerde yapılacak hatalar fec" sonuçlar do!ura-
cakmı# g"b" kurgulanıyor.

Çalı#tı!ım #irketlerden bir", yen" çıkardı!ı b"r ürünün mü#ter"ler ta-
rafından ben"msenmes" "ç"n tal"hs"z tahm"nlerde bulunmu#tu. %irket 
gösteri#li bir lansmanla planını ba#arılı b"r #ek"lde uygulamaya koydu. 
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Ama ne yazık k", mü#ter"ler ürünler"n" almak "ç"n akın etmed"ler. Daha da 
kötüsü, #"rket tahm"nler" do!rultusunda altyapı, "#e alım ve mü#ter"ler"n 
yo!un talepler"n" kar#ılayacak destek yatırımları yapmı#tı. %irket kendini 
i# planına o kadar ba!lamı#tı k", beklenen mü#ter"ler gelmey"nce, bu du-
ruma adapte olamadılar. Tamamen kusurlu oldu!u ortaya çıkan b"r planı 
ba#arılı, "nançlı ve t"t"zl"kle uygulayarak “ba#arısızlı!ı elde etm"#” oldular.

Yalın Startup metodu, s"ze b"r startup’ın nasıl sürülece!"n" ö!retmek 
"ç"n tasarlandı. Çok fazla tahm"ne dayanan karı#ık planlar yapmak yer"-
ne, Yap-Ölç-Ö"ren ger"b"ld"r"m döngüsü adındak" d"reks"yonu kullanarak 
anlık ayarlamalar yapab"l"rs"n"z. Bu yön verme sürec"n" kullanarak, p#vot 
den"len kesk"n dönü#ü yapmanın mı, yoksa mevcut yolunuzu korumanın 
mı zamanı oldu!unu ya da buna ne zaman karar vermem"z gerekt"!"n" 
ö!renebiliriz. Motorunuz b"r kez hızlanmaya ba#landı!ında, Yalın Startup 
"#"n"z" maks"mum "vmeyle ölçeklend"recek ve büyütecek metotları sunar.

Sürü# boyunca, her zaman nereye g"tt"!"n"ze da"r net b"r f"kr"n"z var-
dır. Her zaman "#"n"ze g"tt"!"n"z yoldaysanız, yolda b"r sorun oldu!u "ç"n 
ya da yanlı# dönü# yaptı!ınız "ç"n yolunuzda "lerlemekten vazgeçmezs"-
n"z. Varaca!ınız noktaya ula#maya odaklanmaya devam eders"n"z.

Startupların da akıllarında b"r varı# noktası, b"r kutup yıldızı vardır: 
Gel"#en ve dünyayı de!"#t"recek b"r "# kurmak. Ben buna startup’ın v#z-
yonu d"yorum. Startuplar bu v"zyonu ba#armak "ç"n "# model", ürün yol 
har"tası ve mü#ter"ler"n k"m olaca!ıyla "lg"l" f"k"rlerden olu#an b"r stratej# 
uygularlar. Ürün bu stratej"n"n çıktısıdır.

Motoru ayarlamak olarak adlandırdı!ım opt"m"zasyon süreci 
boyunca ürünler sürekli de!i#ir. Stratej"n"n de!"#mes"ne (buna p"vot 
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den"yor) "se daha az sıklıkta "ht"yaç duyulur. Heps"n" saran v"zyon "se 
çok nad"r de!"#"r. G"r"#"mc"ler kend"ler"n", startup’ı varmak "sted"!" 
noktada görmeye adamı#lardır. Her aks"l"k g"tmek "sted"!"m"z yere 
nasıl g"dece!"m"z" ö!rend"!"m"z b"r fırsattır. 

Gerçek hayatta, startup b"r akt"v"teler portföyüdür. E#zamanlı ola-
rak b"rçok #ey gerçekle#"r: Motor yen" mü#ter"ler kazanmak ve esk"-
ler"ne h"zmet vermek üzere çalı#ır. Ürünümüzü, pazarlama ve ope-
rasyonlarımızı "y"le#t"rmek "ç"n ayarlamalar yaparız. P"vot etmem"ze 
gerek olup olmadı!ına ya da ne zaman p"vot edece!"m"ze da"r kararlar 
vererek d"reks"yonumuzu kullanırız. G"r"#"mc"l"!"n zorlu!u "#te bu ak-
t"v"teler"n heps"n" dengeleyeb"lmekte yatıyor. En küçük startup b"le 
"novasyon yapmaya çalı#ırken mevcut mü#ter"s"ne destek vermek mü-
cadeles"yle kar#ı kar#ıya kalıyor. En köklü #"rket b"le demode olmamak 
"ç"n "novasyona yatırım yapmak zorunda kalıyor. 

***
G"r"#"mc"l"k yönet"md"r. Köklü b"r #"rket"n yapısı "çer"s"nde yen" 

b"r ürün gel"#t"rmes" "stenen modern b"r yönet"c" dü#ünün. B"r yıl 
sonra bu yönet"c" #"rket"n f"nanstan sorumlu ba#kanına g"d"yor ve 
#öyle d"yor: “Beklenen büyüme hedefler"ne ula#amadık. Hatta nere-
deyse h"ç yen" mü#ter" ve yen" gel"r olmadı. Y"ne de, çok #ey ö!rend"k 
ve yen" b"r "# kolu yaratmanın ucuna geld"k. Sadece b"r yıla daha "h-
t"yacımız var.” Genell"kle, bu g"r"#"mc"n"n yönet"c"s"ne verd"!" son 
rapor olur. Çünkü genel yönet"m anlayı#ında, ortaya sonuç çıkarama-
mak ya uygun planlama yapamamaktan ya da olması gereken" uygu-
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layamamaktan kaynaklanır. Her "k"s" de bar"z hatalardır ama yen" 
modern ekonom"n"n büyümeye g"den yolunda, ürün gel"#t"rme tam 
da böyle hataları gerekt"r"r. 
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Yalın Startup "le "lg"l" konu#mak üzere katıldı!ım konferanslarda, d"n-
ley"c"ler arasında, aslında o toplulu!a pek de uygun görünmeyen "nsan-
larla kar#ıla#tım. Geleneksel startup g"r"#"mc"ler"n"n yanı sıra büyük 
#"rketlerde yen" yatırım alanları olu#turmak ya da ürün "novasyonu 
yapmak g"b" görevler üstlenm"#, genell"kle de genel müdür poz"syo-
nunda, profesyonellerle tanı#tım. Bu k"#"ler organ"zasyonel pol"t"kalar 
konusunda uzmanlar; kend"ler"ne a"t kâr/zarar tabloları olan ba!ım-
sız bölümler" nasıl kuracaklarını b"l"yorlar. Bu k"#"ler beklenmed"k b"r 
#ek"lde v"zyonerler. Yıllarca b"rl"kte çalı#tı!ım startup kurucuları gibi, 
endüstr"ler"n"n gelece!"n" göreb"l"yorlar ve #"rketler"n"n kar#ı kar#ıya 
kaldı!ı problemlere çözüm olacak yen" ve "novat"f f"k"rler" bulmak "ç"n 
her türlü r"sk" almaya hazırlar.

Örne!in, konu#malarımdan birine gelen, çok büyük b"r #"rket"n yönet"c"-
ler"nden Mark. %irketini yirm" b"r"nc" yüzyıla ta#ıyacak, "nternet"n avantajını 
kullanacakları yen" b"r ürün ortaya çıkarması beklenen yen" bölümün ba#ına 
get"r"lm"#t". Konu#mam sonrasında ben"mle sohbet etmeye geld"!"nde, ken-
d"s"ne büyük #"rketlerde nasıl "novat"f takımlar olu#turulaca!ına da"r standart 
tavs"yeler" vermeye ba#lamı#tım k" ben" durdurdu ve “Yen#l#kç#n#n $k#lem#’n"1 
(The Innovator’s D"lemma) okudum” ded". Uzun yıllardır bu #"rkette çalı#ı-
yordu ve ba#arılı b"r yönet"c"yd", yan" "ç pol"t"kaları yönetmek problemler"n"n 
en küçü!üydü. Bunu anlamalıydım; ba#arısı #"rket"n kurumsal pol"t"kaları, 
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çalı#anları ve "#ler"n yapılı# #ekl"ne yön vermes"ndek" kab"l"yet"n"n kanıtıydı.
Sonra, ona gelecekle ve yen", havalı ürün gel"#t"rme teknoloj"ler"yle "lg"l" 

tavs"yelerde bulunmaya ba#ladım. Ben" y"ne durdurdu ve “Do!ru. $nternet 
hakkında her #ey" b"l"yorum ve #"rket"m"z"n buna nasıl adapte olaca!ına ve 
e!er olamazsa yok olaca!ına da"r b"r v"zyonum var” ded".

Mark g"r"#"mc"l"k ön #artlarının heps"ne sah"pt": uygun takım yapısı, "y" 
çalı#anlar, gelece!e da"r güçlü b"r v"zyon ve r"sk alma heves". B"r anda ona 
neden benden tavs"ye almaya geld"!"n" sormam gerekt"!"n" fark ett"m. Bana, 
“el"m"zde sank" bütün malzemeler var: çıra, odun, ka!ıt, çakmakta#ı hatta b"-
raz kıvılcım. Ama ate# nerede?” ded". Mark’ın "nceled"!" yönet"m teor"ler" "no-
vasyona “kara kutu” g"b" davranıyor ve #"rketler"n "ç startup takımları kurma-
ları "ç"n ortaya koymaları gereken yapıya odaklanıyorlardı. Ama Mark kend"n" 
kara kutunun #ç#nde bulmu#tu ve b"r"n"n ona yön göstermes"ne "ht"yacı vardı.

Mark "ç"n eks"k olan, el"ndek" "novasyon hammaddeler"n" gerçek dünyada 
büyük b"r ba#arıya dönü#türecek süreçt". Takım kuruldu!unda ne yapacak? 
Hang" süreçler" kullanacak? Performans k"lometre ta#larından ne #ek"lde so-
rumlu tutulacak? Bunlar, Yalın Startup metodoloj"s"n"n cevapladı!ı sorular.

Ne m" demek "st"yorum? Mark, S"l"kon Vad"s"’ndek" b"r yüksek teknoloj" 
garaj startup kurucusu g"b" b"r g"r"#"mc". Klas"k g"r"#"mc" oldu!unu dü#ündü-
!üm "nsanlar kadar onun da Yalın Startup prens"pler"ne "ht"yacı var.

Büyük kurumlarda çalı#an g"r"#"mc"ler, bu kurumlar "ç"nde startup kur-
manın get"rd"!" özel durumlardan ötürü bazen “kurum "ç" g"r"#"mc"ler” ola-
rak adlandırılıyor. Yalın Startup f"k"rler"n" çok gen"# yelpazedek" #"rket ve 
endüstr"lere uyguladı!ımdan, b"rçok k"#"n"n dü#ündü!ünün aks"ne, kurum 
"ç" g"r"#"mc"ler"n, d"!er g"r"#"mc"lerle benzer özell"klere sah"p oldu!una "nanı-
yorum. Bu nedenle, g#r#!#mc# tab"r"n" kullandı!ımda, #"rket büyüklü!ü, sek-
tör ya da gel"#"m a#amasından ba!ımsız olarak tüm startup ekos"stem"nden 
bahsed"yorum.

Bu k"tap her türlü g"r"#"mc" "ç"nd"r: Büyük fikirleri, küçük destekleri 
olan genç vizyonerlerden Mark gibi büyük kurumlar içindeki uzmanla#mı# 
vizyonlere kadar herkes "ç"n.

#¥#0^ #,^ §0^%§0§©§+!§71#+�^12�023.^,#"§0�
Yalın Startup, g"r"#"mc"ler"n ba#arılı b"r startup kurma "ht"maller"n" artırmaya 
yardımcı olan b"r uygulama set"d"r. Bunu açmak "ç"n startup’ın ne oldu!unu 
tanımlamak gerek"r:
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Startup, ola"anüstü bel#rs#zl#k !artları dah#l#nde yen# ürün ve h#z-
metler gel#!t#rmek #ç#n d#zayn ed#lm#! b#r be!erî kurumdur.

%unu fark ett"m k", bu tanımın en öneml" bölümü, aslında bahsetme-
d"!" bölüm. %"rket"n, sektörün ve endüstr"n"n büyüklü!ü hakkında h"çb"r 
#ey söylem"yor. Farkında olsun ya da olmasın, b"r resm" kurumda ya da 
yatırım sermayes" tarafından desteklenen b"r #"rkette, kâr amacı gütme-
yen b"r kurumda veya yatırımcıları olan kâr amaçlı b"r #"rkette çalı#ıyor 
olsun, ola!anüstü bel"rs"zl"k #artları altında yen" ürün ya da "# gel"#t"rmek 
"ç"n çalı#an herkes g"r"#"mc"d"r.

%imdi her b"r parçaya göz atalım. Kurum kel"mes" bürokras", süreç ve 
hatta rehavetle aynı soydan gel"yor. Nasıl startup’ın parçası olab"l"r? La-
k"n startuplar #irket kurmakla "lg"l" "#lerle doludur: yaratıcı çalı#anları 
"#e almak, onların çalı#malarını koord"ne etmek ve sonuç get"ren #irket 
kültürü olu#turmak.

Zaman zaman, b"r startup’ın sadece b"r üründen, büyük b"r tekno-
loj"k yen"l"kten ya da parlak b"r f"k"rden "baret olmadı!ını unutuyoruz. 
B"r startup tüm parçalarının toplamından daha büyüktür. Kes"nl"kle b"r 
be#erî kurumdur.

Startup’ın sundu!u ürün ya da servisin bir inovasyon olması gerçe!i, 
tanımın da en temel ve aynı zamanda yanıltıcı parçasıdır. Ürün için, ‘mü#-
terisi olan ki#iye b"r de!er sunan #ey’ anlayı#ını kapsayan, en gen"# tanımı 
kullanmayı terc"h ed"yorum. Mü#terilerin b"r #"rketle kurdu!u "l"#k"den 
ed"nd"!" her türlü tecrübe, bu #"rket"n ürününün b"r parçasıdır. Bu b"r 
market, b"r e-t"caret s"tes", b"r danı#man veya kâr amacı gütmeyen sosyal 
h"zmet ajansı "ç"n de geçerl"d"r. Bu örnekler"n her b"r"nde, organ"zasyon 
mü#ter"ler" "ç"n de!er yaratacak b"r #ey" açı!a çıkarmaya kend"n" adamı#-
tır ve ürünler"n"n mü#ter"ler" üzer"nde yarattı!ı etk"y" önemsemekted"r.

$novasyon kel"mes"n"n de detaylı olarak anla#ılması öneml"d"r. Star-
tuplar çok de!"#"k "novasyon türler" kullanırlar: b"l"msel bulu#lar, mevcut 
teknoloj"y" ba#ka b"r amaç "ç"n kullanma #ekl", g"zl" olan de!er" ortaya çı-
karak yen" b"r "# model" "cadı ya da sadece mevcut ürün ya da h"zmet" yen" 
b"r yerde veya daha önce h"zmet ver"lmem"# yen" b"r k"tleye sunma. Tüm 
bu vakalarda, "novasyon #"rket"n ba#arısının kalb"nde yer alır.

Bu tanımın b"r öneml" bölümü daha var: "novasyonun "ç"nde olu#tu!u 
ortam. Pek çok organ"zasyon –büyük ya da küçük fark etmez- bu ortamın 
dı#ında tutulur. Startuplar ola!anüstü bel"rs"zl"k #artlarıyla kar#ı kar#ıya 

Maltepe Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi



32

YALIN STARTUP

gelmek üzere d"zayn ed"ld"ler. Mevcut b"r "#"n, "# model", f"yatlandırma, 
hedef mü#ter" ve ürününe kadar tıpatıp benzer" b"r "# kurmak çek"c" b"r 
yatırım olab"l"r ama b"r startup de!"ld"r. Çünkü ba#arısı, sadece uygula-
maya ba!lıdır. (Pek çok küçük "#letmen"n bas"t banka kred"ler"yle f"nanse 
ed"leb"lmes" bu nedenled"r. R"sk"n ve bel"rs"zl"!"n sev"yes" kred" uzmanı 
tarafından o kadar net anla#ılab"l"r k", sonuçların ne olab"lece!"n" rahat-
lıkla tahm"n edeb"l"r.)

Genel yönet"m araçlarının pek ço!u, startupların "ç"nde büyüdü!ü 
ola!anüstü bel"rs"zl"k ortamının ha#"n topraklarında yet"#mek üzere d"-
zayn ed"lmem"#t"r. Gelece!in tahm"n ed"lemed"!", mü#ter"ler"n g"derek 
daha da çe#"tlenmekte olan alternat"flerle kar#ıla#tı!ı ve de!i#im hızının 
g"derek daha da arttı!ı b"r ortam söz konusu. Buna ra!men startuplar 
–garajlarda ya da #"rketler"n "ç"nde olmaları fark etmez- hâlâ standart 
tahm"nler, ürün k"lometre ta#ları ve detaylı "# planlarıyla yönet"l"yorlar.

SNAPTAX 
2009’da b"r startup gerçekten çok cesaret gerekt"ren b"r #ey denemeye karar 
verd". Hal"hazırda W-2 formlarında (çalı#anların genell"kle "#verenler"nden 
aldı!ı, yıllık verg"lend"reb"l"r gel"rler"n" göreb"ld"kler" yıl sonu tabloları) bu-
lunan b"lg"ler"n toplanmasını otomat"k hale get"rerek, verg" mükellefler"n" 
pahalı verg" da"reler"nden kurtarmak "sted"ler. Startup kısa zamanda b"r 
engelle kar#ı kar#ıya kaldı. Mü#terilerinin büyük ço!unun evinde yazıcı/
tarayıcı olmasına ra!men, çok azı bu c"hazları kullanmayı b"l"yordu. Potan-
s"yel mü#ter"lerle yapılan sayısız konu#madan sonra, ek"p, kullanıcıların 
cep telefonlarıyla formların foto!raflarını çekecekler" b"r f"k"r gel"#t"rd". Bu 
konsept" test etme sürec"nde, mü#ter"lerden h"ç beklenmed"k b"r #ey yap-
malarını "sted"ler: Tüm vergi ödeme sürecini sadece cep telefonu üzerinden 
yapmanız mümkün olur mu?

Bu h"ç de kolay b"r "# de!"ld". Geleneksel verg" hazırlıkları, mü#ter"le-
r"n yüzlerce soru, pek çok form ve fazlaca evrak "#" arasında bo!ulmasını 
gerekt"r"r. Bu startup çok sıra dı#ı bir yol izlemeye karar verdi. Tüm vergi 
paketini tamamlamaktan çok daha azını yapabilecek, ürünün erken vers"-
yonlarından b"r"n" mü#ter"ler"ne sundu. Ürünün "lk vers"yonu, sadece be-
yan ed"lecek bas"t gel"rler" olan ve sadece Kal"forn"ya’da çalı#an k"#"ler "ç"n 
kullanılab"l"yordu.

Mü#ter"ler"n"n karma#ık b"r formu doldurmak yer"ne, cep telefonlarının 
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kameralarıyla W-2 formlarının foto!rafını çekmeler"n" sa!ladılar. %"rket sa-
dece bu resm" kullanarak 1040 EZ verg" "ades"n" derleyen ve beyan eden b"r 
teknoloj" gel"#t"rd". SnapTax adı ver"len bu yen" ürün, klas"k verg" beyanıyla 
kıyaslandı!ında ola!anüstü b"r deney"m sunuyordu. SnapTax, mütevaz" ba#-
langıcından öneml" b"r startup ba#arısına dönü#tü. 2011’de ülke genelinde 
yapılan lansman, mü#terilerin ürünü ne kadar çok sevdi!ini gösterdi. $lk üç 
haftada 350.000’den fazla ki#i programı indirdi.

Bu b"r startuptan bekleyece!"n"z türden har"ka b"r "novasyon.
Fakat, bu #"rket"n adı s"z" #a#ırtab"l"r. SnapTax, Amer"ka’nın en büyük 

k"#"sel ve küçük "#letmelere yönel"k f"nans, verg" ve muhasebe araçları üre-
t"c"s" olan Intu"t tarafından gel"#t"r"ld". 7.700’den fazla çalı#anı olan ve yıllık 
gel"rler" m"lyarla "fade ed"len Intu"t t"p"k b"r startup de!"l.2

SnapTax’" gel"#t"ren takım da g"r"#"mc" protot"p"ne h"ç benzem"yor. B"r 
garajda çalı#mıyorlar ya da hazır yemek yem"yorlar. Çalı#tıkları #"rket kay-
nak sorunu ya#amıyor. Tam maa# ve yan haklar alıyorlar. Her gün düzenl" 
b"r #ek"lde of"sler"ne gel"yorlar. Ama y"ne de g"r"#"mc"ler.

Buna benzer h"kâyelere büyük kurumlarda olması gerekt"!" kadar sık 
rastlanmıyor. Velhasıl, SnapTax Intu"t’"n am"ral gem"s" ürünler"nden b"r"yle, 
tam te#ekküllü masaüstü yazılımı olan TurboTax "le, do!rudan rekabet ed"-
yor. Intu"t g"b" #"rketler aslında Clayton Chr"stensten’"n Yen#l#kç#n#n $kilemi 
k"tabında tanımladı!ı b"r tuza!a sıklıkla dü#erler. Chr"stensten’"n ayakta 
tutan "novasyon olarak adlandırdı!ı, mevcut mü#ter"lere h"zmet veren, mev-
cut ürün ve serv"slerde yapılan marj"nal gel"#t"rmelerde çok "y"d"rler ama 
sürdürüleb"l"r büyümey" sa!layacak çı!ır açıcı yen" ürünler gel"#t"rmekte 
zorlanırlar.

SnapTax h"kâyes"n"n d"kkat çeken taraflarından b"r", takım l"derler"n"n 
bu beklenmed"k ba#arılarının neye dayandı!ını sorguladı!ımda verd"kler" 
cevaplarında oldu. Dı#arıdan süperstar b"r g"r"#"mc"y" i#e almı#lar mıydı? 
Hayır, Intuit içinden bir takım kurmu#lardı. Pek çok #"rkette "novasyon ta-
kımların maruz kaldı!ı g"b" üst yönet"m tarafından "#ler"ne karı#ılmı# mıy-
dı? Hayır, sponsor yöneticileri tarafından, yapılması gereken her deneyi 
yapacakları bir “özgürlük adası” verilmi#ti. Büyük bir takım, büyük bir bütçe 
ve pazarlamaya harcayacak fazla paraları var mıydı? Hayır, be# ki#ilik bir 
takımla ba#lamı#lardı. 

SnapTax ek"b"n" yen"l"kç" kılan ne genler", ne kaderler", ne de burçlarıydı. 
Sadece Intu"t’"n üst yönet"m" tarafından üzer"nde dü#ünülerek gel"#t"r"lm"# 
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b"r süreçler" vardı. $novasyon, da!ınık ve tahm"n ed"lemez b"r #eyd"r ama 
bu yönet"lmeyece!" anlamına gelm"yor. Yönetilebilir, ama bunu yapabilmek 
için, bir sonraki büyük #eyi icat etmek üzere çalı#an giri#imciler ve bu g"-
r"#"mc"ler" destekleyen, besleyen ve onları bundan sorumlu tutan herkes 
tarafından üstes"nden gel"necek yen" b"r yönet"m d"s"pl"n" gerek"yor. Ba#ka 
b"r dey"#le, g"r"#"mc"l"!" gel"#t"rmek üst yönet"m"n sorumlulu!udur. Bugün, 
Intu"t g"b" b"r "ler" teknoloj" #"rket" SnapTax g"b" b"r ba#arı h"kâyes"yle d"kkat 
çekeb"l"yorsa bu yen" yönet"m model"ne olan "ht"yacı fark ett"!"ndend"r.3 

7#"§^ §,^)§©§*§)^12�023.
1983’te, Intu"t’"n kurucusu, efsanev" g"r"#"mc" Scott Cook’un (kurucu or-
ta!ı Tom Proulx "le b"rl"kte) k"#"sel muhaseben"n b"lg"sayarla yapılması 
gerekt"!"ne da"r rad"kal b"r görü#ü vardı. Ba#arılı olab"lmeler" "mkansızın 
da ötes"nde görünüyordu. Sayısız rak"p, bel"rs"z b"r gelecek ve ba#langıç-
ta çok küçük b"r pazarla kar#ı kar#ıyaydılar. On yıl sonra, #"rket halka 
arz ed"ld". Hemen ardından, aralarında yazılım dev" M"crosoft’un da bu-
lundu!u, büyük #"rketler"n saldırılarını savu#turmak zorunda kaldılar. 
Kısmen ünlü r"sk sermayedarı John Doerr’"n deste!"yle, Intu"t onlarca 
pazar l"der" ürün sunan, tamamen farklıla#mı#, Fortune 100 üyes" b"r 
#irket hal"ne geld".

Bu duymaya alı#tı!ımız türden b"r g"r"#"mc"l"k ba#arısı: Ez"klerden 
kurulu b"r ayaktakımı n"hayet"nde üne, övgüye ve hatırı sayılı servete 
kavu#uyor.

Hızlıca "ler" sarıyoruz ve yıl 2002. Cook hayal kırıklı!ına u!ramı#tı. 
Intu"t’"n son 10 yılda p"yasaya sundu!u yen" ürünler"n ver"ler"nden b"r 
tablo yapmı# ve #"rket"n yaptı!ı büyük yatırımların ger" dönü#ler"n"n 
alınmadı!ını görmü#tü. Bas"tçe "fade etmek gerek"rse, yen" ürünler"n"n 
ço!u ba#arısızlı!a u!ruyordu. Intu"t, geleneksel standartlara göre bakıl-
dı!ında "y" yönet"len b"r #"rket olarak görünmes"ne ra!men, bu ba#arısız-
lıkların temel"ne "nen Scott zor b"r sonuca vardı: Kend"s"n"n ve #"rket"n"n 
uyguladı!ı hak"m yönetim modeli, modern ekonominin gerekt"rd"!" sü-
rekl" "novasyon "ç"n yeters"z kalıyordu.

2009 sonbaharı geld"!"nde Cook, Intu"t’"n yönet"m kültürünü de!"#-
t"rmek "ç"n yıllardır çalı#ıyor durumdaydı. Yalın Startup’la "lg"l" yaptı!ım 
"lk çalı#malardan haberdar olmu# ve ben" Intu"t’te b"r konu#ma yapmak 
üzere davet etm"#t". S"l"kon Vad"s"’nde bu ret edemeyece!"n"z türden b"r 
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davett"r. Kabul ed"yorum, merak ed"yordum. Yalın Startup yolculu!umun 
henüz ba#ındaydım ve böyle b"r Fortune 100 #"rket"n"n kar#ıla#tı!ı zor-
luklar konusunda pek de takd"r ed"lm"yordum.

Cook ve Intu"t’"n CEO’su Brad Sm"th "le yaptı!ım sohbetler, en az r"sk 
sermayedarları ve garajlardak" kurucular kadar g"r"#"mc"l"kle "lg"l" müca-
dele veren modern genel müdürlerle "lg"l" f"k"rler"m"n çıkı# noktası oldu. 
Scott ve Brad bu zorluklarla sava#mak "ç"n Intu"t’"n kökler"ne "n"yorlardı. 
G"r"#"mc"l"!i ve risk almayı tüm bölümlere yaymaya çalı#ıyorlardı.

Intu"t’"n am"ral gem"s" olan ürünler"nden b"r"n" ele alalım. Turbo-
Tax satı#larının büyük ço!unlu!unu verg" dönem"nde yaptı!ı "ç"n, es-
k"den tutucu b"r kültürü vardı. Pazarlama ve satı# ek"pler", tüm yıl 
boyunca, tam verg" dönem"nde p"yasaya sunulacak tek b"r aks"yon üze-
r"nde çalı#ırlardı. %imdi iki buçuk aylık vergi döneminde be# yüz farklı 
de!i#ikli!i test ediyorlar. Haftada yetmi#e yakın test yapıyorlar. Takım 
üyeleri Per#embe günü web sitesinde bir de!i#iklik yapıyor, tüm hafta 
sonu bunu kullanımda tutuyorlar, Pazartesi sonuçları okuyorlar ve Salı 
günü sonuca varıyorlar. Sonra Per#embe günü yeni testler kuruyor ve bir 
sonraki set" Per#embe geces" lanse ed"yorlar.

Scott’ın ded"!" g"b", “Ö!rend"kler"m"z "nanılmaz boyutlara ula#tı. Bu, 
g"r"#"mc"ler"n gel"#mes"n" sa!lıyor. Yüzlerce "y" f"kr"n "ç"nden, kend" f"kr"n"-
z" satmak zorundasınız. Bu yüzden pol"t"kacılar ve satı#çılardan olu#an bir 
topluluk kurarsınız. Be# yüz test yaptı!ınız zaman herkes"n f"kr" "#e yara-
yab"l"r. Böyle olunca da, pol"t"kacılar toplulu!undan farklı olarak, yapacak, 
ö!renecek, test edecek ve yen"den ö!renecek g"r"#"mc"ler ortaya çıkarırsınız. 
Bunu, web s"tes" örne!"nde oldu!u g"b", yüksek teknoloj"yle "lg"s" olmayan 
örnekler" kullanarak, #"rket"m"z"n genel"nde uygulamaya çalı#ıyoruz. Bugün 
her "#"n web s"tes" var. Hızlı dev"rde test yapmak "ç"n yüksek teknoloj"ye sa-
h"p olmanız gerekm"yor.”

Bu tür b"r de!"#"m zordur. N"hayet"nde, #"rket"n ayrıcalıklı h"zmet 
bekleyen mevcut mü#ter"ler" ve "st"krarlı, artan kazanç bekleyen yatı-
rımcıları var.

Scott d"yor k", 

“Problem ek"plerde veya g"r"#"mc"lerde de!"l. Gerçek sorun l"derlerde 
ve orta sev"ye yönet"c"lerde. Anal"z yetenekler"yle ba#arılı olan pek çok 
l"der var. Anal"st olduklarını ve "#ler"n"n muhte#em planlama yapmak, 
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anal"z etmek ve b"r plana sah"p olmak oldu!unu dü#ünüyorlar.”

B"r #"rket"n daha öncek" "novasyonlarını kullanab"lmek "ç"n pazar l"der-
l"!"n" el"nde tutmaya dayanab"lece!" süre g"derek azalıyor. Bu durum "se en 
köklü #"rketler" b"le "novasyona yatırım yapmak zorunda bırakıyor. Aslında, 
b"r #"rket" uzun vadel" ekonom"k büyümeye götürecek tek sürdürüleb"l"r yol, 
bence Yalın Startup tekn"kler"n" kullanarak, sürekl" olarak yıkıcı "novasyonlar 
ortaya çıkaracak b"r “"novasyon fabr"kası” kurmaktır. Ba#ka b"r dey"#le, köklü 
#"rketler Scott Cook’un 1983 yılında yaptı!ını yapab"lmen"n b"r yolunu bul-
malılar. Ama bunu endüstr"yel ölçekte, geleneksel yönet"m kültüründe dem-
lenm"# yönet"c"lerden kurulu b"r grupla b"rl"kte yapmalılar.

Cook, benden bu f"k"rler"n" teste tab" tutmamı "sted" ve ben de, ola!anüs-
tü bel"rs"zl"k ortamında yen" ürün ve servisler ortaya çıkaran organizasyon 
tanımımı yineleyerek, Yalın Startup teorisini, yedi binden fazla Intuit 
çalı#anına açıkladı!ım bir konu#ma yaptım. 

Konu#mam süres"nce CEO Brad Sm"th yanımda oturuyordu. Konu#mamı 
b"t"rd"!"mde aya!a kalktı ve Intu"t çalı#anlarının önünde #öyle ded": “Arkada#-
lar, "y" d"nley"n. Er"c’"n startup tanımını duydunuz. Üç parçadan olu#uyor ve 
b"z burada, Intu"t’te, bu tanımın her üç parçasına da uyuyoruz.”

Scott ve Brad yönet"m dü#ünces"nde yen" b"r #eylere "ht"yaç oldu!unu 
fark eden l"derler. Intu"t bu dü#ünce #ekl"n"n köklü #"rketlerde de "#e yaraya-
ca!ının "spatı. Brad bana, nasıl "k" #ey" ölçerek bu yen" "novasyon çabalarının 
ba#arısını de!erlendirdiklerini anlattı: üç yıl önce olmayan ürünler" kullanan 
mü#ter"ler"n sayısı ve üç yıl önce olmayan arzlardan gelen gel"r"n oranı.

Esk" modelde, ba#arılı b"r yen" ürünün 50 m"lyon dolar gel"r get"rmes" 
ortalama 5,5 yılda oluyordu. Brad bana bunu #öyle açıkladı: “Geçen yıl, on 
"k" ay önce olmayan ürünlerden 50 m"lyon dolar gel"r elde ett"k. Bahsett"!"m 
tek b"r ürün de!"l. Gel"#en b"rçok inovasyonun komb"nasyonu, ama "#te b"z" 
enerj"k kılan da bu. $#e yaramayanları anında ortadan kaldırarak ve "#e yara-
yanları da "k" katına çıkararak kar#ımıza çıkan engele kısa devre yaptırıyoruz.” 
Intu"t büyüklü!ünde b"r #"rket "ç"n bunlar mütevaz" sonuçlar ve henüz daha 
ba#langıç. Üstes"nden gelmeler" gereken yılların b"r"k"m" s"stemler ve yılların 
b"r"k"m" dü#ünce tarzları var. Y"ne de, g"r"#"mc"l"!" adapte etmektek" l"derl"k-
ler" #imdiden sonuç vermeye ba#ladı.

L"derl"k, çalı#anların g"r"#"mc"l"!"n gerekt"rd"!" deneyler" yapab"lmeler"ne 
olanak sa!layacak ortamı olu#turmayı gerekt"r"r. Örne!"n, TurboTax’tek" de-
!"#"m Intu"t takımına her verg" dönem"nde be# yüz deney gel"#t"rme "mkanı 
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verd". Önceleri büyük fikirleri olan pazarlamacılar, "steseler de bu testler" 
yapamazlardı çünkü web s"tes"n" hızlı b"r #ek"lde de!"#t"reb"lecekler" b"r s"s-
temler" yoktu. Intu"t, testler"n kurulup, uygulanaca!ı ve anal"z ed"lece!" s"s-
temler"n kurulmasına büyük yatırım yaptı.

Cook’un ded"!" g"b", “Gerekl" deney s"stemler"n"n kurulması üst yönet"-
m"n "#"; l"derler tarafından yapılması gerek"yor. Bu da, l"derler", Sezar rolünü 
oynayarak parmaklarını kaldırıp "nd"rd"kler" haller"nden, takımların deney 
s"stem"n"n hızı do!rultusunda hareket ederek "novasyon yapab"ld"kler" b"r 
kültürü olu#turur hale dönü#türüyor.”
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B"r g"r"#"mc" olarak, #"rket"m"n ba#arılı b"r "# kurmak yolunda "lerley"p "lerle-
med"!" sorusu kadar ben" rahatsız eden ba#ka b"r #ey olmadı. B"r mühend"s 
ve sonraları da b"r yönet"c" olarak, "#"m"z"n planlar do!rultusunda yürüyüp 
yürümed"!"n", kal"tel" olup olmadı!ını ve mal"yetler"n tahm"n ett"!"m kadar 
olup olmadı!ını de!erlend"rerek "lerlemey" ölçmeye alı#mı#tım.

G"r"#"mc" olarak geç"rd"!"m yıllar "ç"nde, "lerlemey" bu #ek"lde ölç-
men"n do!rulu!undan em"n olmamaya ba#ladım. Ya kend"m"z" h"ç 
k"msen"n "stemed"!" b"r #ey" yapmaya çalı#ırken bulursak? Böyle b"r 
durumda "#" zamanında ya da bütçe dah"l"nde yapıp yapmadı!ımızın ne 
önem" var? B"r günün sonunda eve g"tt"!"mde, em"n oldu!um tek #ey 
tüm gün "nsanları çalı#tırdı!ım ve para harcadı!ım oluyordu. Ek"b"m"n 
çabalarının b"z" hedef"m"ze ula#tıraca!ını umut ed"yordum. Yanlı# b"r 
adım attı!ımızı fark ett"!"m"zde, en azından öneml" b"r #ey ö!rend"!"-
m"z dü#ünces"yle kend"m" rahatlatmaya çalı#ıyordum.

Ne yazık k", “ö!renme” uygulamada yapılan ba#arısızlıklar "ç"n ge-
çerl", en esk" bahaned"r. Yönet"c"ler söz verd"kler" #ey" ba#aramadıkla-
rında bu bahaneye ba#vururlar. Ba#arı baskısı altındak" g"r"#"mc"ler, 
neler ö!rend"!"m"z konusuna gel"nd"!"nde "nanılmaz derede yaratıcı 
olab"l"rler. $#"m"z, kar"yer"m"z veya "t"barımız buna ba!lı oldu!unda 
güzel b"r h"kâye anlatab"l"r"z.

Ne var k", b"l"nmeze do!ru g"den yolda g"r"#"mc"y" tak"p eden ça-
lı#anlar "ç"n ö!renme zü!ürt tesell"s"d"r. G"r"#"mc" ek"pler için de!erl" 
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para, zaman ve enerj"ler"n" ayıran yatırımcılar "ç"n de zü!ürt tesell"s"-
d"r. Hayatta kalmak "ç"n "novasyona güvenm"# #irketler için de zü!ürt 
tesellisidir. Ö!rend"kler"n"z" alıp bankaya yatıramazsınız; harcayamaz 
veya onunla yatırım yapamazsınız. Onu mü#ter"ler"n"ze veremezs"n"z 
ve ortaklarınıza "ade edemezs"n"z. Ö!renmen"n g"r"#"mc"l"k ve yönet"m 
çevreler"nde kötü b"r ününün oldu!undan #üphen"z yoktur herhalde.

Ama e!er giri#imcili!in temel hedefi ola!anüstü bel"rs"zl"k #artları 
altında organ"zasyon kurmaksa, en hayat" fonks"yonu ö!renmed"r. Strate-
j"m"z"n hang" unsurlarının v"zyonumuzu gerçekle#t"recek n"tel"kte, han-
g"ler"n"n saçmalık oldu!unu ö!renmem"z gerek"r. Mü#ter"ler"n ne söy-
led"!" ya da b"z"m onların ney" "stemeler" gerekt"!"ne da"r f"kr"m"z de!"l 
gerçekte ne "sted"kler"n" ö!renmem"z gerek"r. B"z" büyüyen, sürdürülebilir 
bir i#e götüren yolda olup olmadı!ımızı bilmemiz gerekir.

Yalın Startup model"nde, ö!renmey" do"rulanmı! ö"renme olarak ad-
landırdı!ım b"r konsept "le "y"le#t"r"yoruz. Do!rulanmı# ö!renme, olay 
olduktan sonra rasyonelle#t"rme ya da ba#arısızlı!ı saklamak "ç"n anla-
tılan b"r h"kâye de!"ld"r. Startupların üzer"nde büyüdü!ü, ola!anüstü 
bel"rs"zl"k tarlasına gömülmü# t"t"z b"r metottur. Do!rulanmı# ö!renme, 
ek"b"n startup’ın bugünü ve gelece!"yle "lg"l" b"l"msel yöntemlere dayana-
rak de!erl" gerçekler" bulmasını sa!layan b"r süreçt"r. Pazar tahm"nler"ne 
ve klas"k "# planlamasına kıyasla daha somut, daha do!ru ve daha hızlıdır.

'+43¡"�^"-¥03*�,+'©^d¥0#,+#
Bunu kar"yer"mden b"r örnekle anlatayım. Pek çok k"#" benden IMVU’nun 
kurulu# h"kâyes"n" ve "lk ürünümüzü gel"#t"r"rken yaptı!ımız hataları d"n-
lem"#t"r. Do!rulanmı# ö!renmeyi daha net anlatab"lmek "ç"n bu hatalardan 
b"r"n" detaylandıraca!ım.

IMVU’yu kuran ek"pte, hep"m"z c"dd" stratej"k dü#ünürler olmaya heves-
l"yd"k. Hep"m"z daha önce ba#arısız olmu# g"r"#"mlerde bulundu!umuz için, 
bunu tekrarlamamaya yem"nl"yd"k. $lk günlerde #u sorularla me#gul olduk: 
Ne yapmalıyız ve k"m "ç"n yapmalıyız? Hang" pazara g"reb"l"r ve hak"m ola-
b"l"r"z? Rekabetle er"meyecek, dayanaklı b"r de!er nasıl olu#turab"l"r"z?1

.?PJ?I^1RP?RCHG
Anlık mesajla#ma (Instant Messag"ng - IM) pazarına girmeye karar verdik. 
2004’te, bu pazarın dünya çapında akt"f olan yüz m"lyonlarca mü#ter"s" vardı. 
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Lak"n, mü#terilerin büyük ço!unlu!u anlık mesajla#ma ürünlerini kullanmak 
için bir ücret ödemiyordu. AOL, Microsoft ve Yahoo! g"b" büyük #irketler, 
anlık mesajla#ma a!larını d"!er serv"sler"ne destek olacak, zararına sattıkları 
b"r ürün olarak kullanıyor, reklam yoluyla da az m"ktarda para kazanıyorlardı. 

Anlık mesajla#ma güçlü #let#!#m a"ı etk#s# olan pazara güzel bir örnek. Pek 
çok "let"#"m a!ı g"b", anlık mesajla#ma "ç"n de Metcalfe kanunu geçerl"d"r: B"r 
"let"#"m a!ının bütün olarak de!er", katılımcı sayısının kares"yle do!ru oran-
tılıdır. D"!er b"r dey"#le, "let"#"m a!ınızda ne kadar k"#" varsa, a!ınız o kadar 
de!erl"d"r. Bu #u anlama geliyor: Her b"r katılımcının de!er", o k"#"n"n kaç 
k"#"yle "let"#"m kurab"ld"!"ne ba!lıdır. Var olan tek telefona sah"p oldu!unuz 
b"r dünya dü#ünün; h"çb"r de!er" olmayacaktır. Ancak d"!er "nsanların da te-
lefonu oldu!u zaman bunun b"r de!er" olur.

2004’te anlık mesajla#ma pazarına hak"m b"r avuç #"rket vardı. $lk 3 "let"-
#"m a!ı toplam kullanımın %80’"n"n" kontrol ed"yordu ve küçük oyuncuların 
sayısının azalması pahasına pazar payındak" kazanımlarını b"rle#t"rme sü-
rec"ndeyd"ler.2 Genel kanı, pazarlama "ç"n büyük paralar harcamadan anlık 
mesajla#ma pazarına yen" b"r "let"#"m a!ının g"rmes"n"n mümkün olmadı!ı 
yönündeyd".

Bunun sebeb" çok bas"t. $let"#"m a!ı etk"s"n"n gücü sebeb"yle, anlık mesaj-
la#ma ürünlerini de!"#t"rme mal"yet" çok yüksekt". B"r "let"#"m a!ından d"!e-
r"ne geçmek "ç"n, kullanıcının arkada#larını da kend"ler"yle beraber yen" a!a 
geçmeler" "ç"n "kna etmes" gerek"yordu. Mü#terilerin harcaması gereken bu 
ekstra efor, anlık mesajla#ma pazarına g"rmede öneml" b"r engel te#k"l ed"yor-
du: Tüm mü#terilerin halihazırda güçlü bir ileti#im a!ına kilitlenmi# olması, 
ger"ye "y" b"r yere konumlanmanızı sa!layacak h"ç mü#ter" bırakmıyordu.

IMVU’da geleneksel anlık mesajla#manın caz"bes"yle, üç boyutlu v"deo 
oyunları ve sanal dünyaların mü#ter" ba#ına dü#en yüksek kazancını b"rle#t"-
recek b"r ürün gel"#t"rme stratej"s" üzer"nde anla#tık. Pazara yen" b"r anlık me-
sajla#ma a!ıyla g"rmek neredeyse "mkansız oldu!u "ç"n, mevcut "let"#"m a!la-
rıyla b"rl"kte çalı#acak b"r anlık mesajla#ma eklent"s" ürünü gel"#t"rmeye karar 
verd"k. Böylece kullanıcılar anlık mesajla#ma a!larını de!i#tirmeden, yeni 
bir kullanıcı ara yüzünü ö!renmek zorunda kalmadan –daha da önemlisi- 
arkada#larını da beraberlerinde getirmek zorunda olmadan, IMVU’nun sanal 
ürünler"n" ve avatar "let"#"m teknoloj"s"n" kullanab"leceklerd".

N"tek"m, bu son noktanın elzem oldu!unu dü#ünüyorduk. Eklent" ürü-
nün ba#arılı olab"lmes" "ç"n, mü#ter"ler"n bunu arkada#larıyla beraber kul-
lanması gerekl#yd#. Her mesajla#maya, IMVU’ya katılmaya ça!ıran b"r davet 
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gömülmel"yd". Ürünümüz do!ası gere!" v"ral olacaktı ve mevcut anlık me-
sajla#ma a!larında b"r salgın g"b" yayılacaktı. Bu v"ral büyümey" gerçekle#-
t"rmek "çin, ürünümüzün hemen hemen bütün anlık mesajla#ma a!larına 
eklenebilmesi ve her türlü bilgisayarda çalı#abiliyor olması gerekliydi.

*?LQK?L?^�^?W
Yürürlükte bu stratej"yle, ortaklarım ve ben yo!un çalı#ma dönem"ne ba#la-
dık. Teknoloj"den sorumlu ba#kan olarak, gereken yazılımı olu#turmak ben"m 
görev"md". Ortaklarım ve ben "lk ürünümüzü p"yasaya süreb"lmek "ç"n saatler 
boyunca çalı#tık. Ürünü lanse etmek ve mü#ter"m"zden "lk ödemey" almak 
"ç"n kend"m"ze 180 günlük, sıkı b"r mühlet verm"#t"k. Zor b"r zaman planıydı 
ama zamanında lanse etmeye kararlıydık.

Eklent" ürün o kadar karma#ıktı ve o kadar çok detayı vardı k", zamanında 
b"t"reb"lmek "ç"n pek çok #eyden vazgeçmek zorunda kaldık. Lafı gevelemeye-
ce!"m: $lk vers"yon korkunçtu. Hang" aksaklıkları düzeltece!"m"z, hang" özel-
l"klerden vazgeçeb"lece!"m"z ve hang"ler"n" yet"#t"rmeye çalı#aca!ımıza karar 
vermek "ç"n uzun saatler harcadık. Har"ka ve korkunç günlerd": Ba#arı "ht"-
mal"m"z"n umuduyla ve kötü b"r ürünü pazara sürmenin olası sonuçlarının 
korkusuyla doluyduk.

K"#"sel olarak, kal"tes" dü#ük b"r ürünün, mühend"s olarak sah"p oldu!um 
"t"barı zedeleyece!" konusunda end"#el"yd"m. $nsanlar kal"tel" ürün gel"#t"r-
mey" b"lmed"!"m" dü#üneceklerd". Hep"m"z IMVU markasına zarar vermek-
ten korkuyorduk; sonuçta, "nsanlardan pek de "y" çalı#mayan b"r ürün "ç"n 
para alıyorduk. Hep"m"z"n gözünün önüne aleyh"m"zdek" haber ba#lıkları 
gel"yordu: “Becer"ks"z G"r"#"mc"ler Berbat b"r Ürün Gel"#t"rd".”

Lansman günü yakla#tıkça, korkularımız daha da büyüdü. B"z"m duru-
mumuzda, pek çok g"r"#"m ek"b" korkularına tesl"m olur ve lansman gününü 
erteler. Bu güdüyü anlasam da, ertelemek startupların "ht"yacı olan ger"b"l-
d"r"m" almalarını engelled"!" "ç"n, sebat ett"!"m"z "ç"n mutluyum. Öncek" tec-
rübeler"m"z yen", hatta kötü b"r ürünü satı#a sunmaktan daha da fena b"r 
ba#arısızlıktan korkmamıza sebep oluyordu: H"ç k"msen"n "stemed"!" b"r 
ürünü satı#a sunduk. 

*?LQK?L
Sonra ne m" oldu? H"çb"r #ey olmadı! Korkularımızın yers"z oldu!unu gör-
dük, çünkü ürünümüzü k"mse denemed" b"le. Önceler" en azından ürü-
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nümüzün ne kadar kötü oldu!unun fark b"le ed"lmeyece!"n" dü#ünerek 
rahatladım ama sonra bu h"sler"m hayal kırıklı!ına dönü#meye ba#ladı. 
Hang" özell"kler"n olması gerekt"!" ve hang" aksaklıkları düzeltece!"m"zle 
"lg"l" tartı#tı!ımız onca saatten sonra, de!er tekl"f"m"z o kadar uzak kal-
mı#tı k", mü#ter"ler ne derece kötü d"zayn kararları verd"!"m"z" fark edecek 
kadar ürünü deney"mlemeye yakla#mamı#lardı. Mü#ter"ler ürünümüzü 
b"lg"sayarlarına "nd"rmem"#lerd" b"le.

Tak"p eden haftalar ve aylar, ürünü "y"le#t"rmek "ç"n çalı#tık. Onl"ne 
üyel"k ve program "nd"rme süreçler"m"zle düzenl" mü#ter" akı#ı sa!lamaya 
ba#ladık. Her yen" gelen mü#ter"y", nasıl "lerled"!"m"z" gösteren yeni b"r 
karne olarak kabul ett"k. Sonuçta, "nsanların en azından b"lg"sayarlarına 
yüklemes"n" sa!layacak #ek"lde ürününün konumlandırmasını nasıl de!"#-
t"rece!"m"z" ö!rend"k. Üründe sürekl" olarak "y"le#t"rme yapıyorduk, her 
gün yen" hata çözümler"n" ve yen"l"kler" yayınlıyorduk. Ama bu çabalarımı-
za ra!men, ne yazık k" acınacak kadar az sayıda "nsanın ürünümüzü satın 
almasını sa!layab"l"yorduk. 

Dönüp baktı!ımda, verd"!"m"z tek do!ru karar, o "lk günler "ç"n gel"r 
hedefler"n" net b"r #ek"lde tanımlamak olmu#tu. $lk ay "ç"n 300 dolar gel"r 
elde etmey" öngörmü#tük ve zar zor da olsa bunu yapmı#tık. Arkada#la-
rımızdan ve a"leler"m"zden r"ca etm"#t"k (tamam, yalvarmı#tık.) Her ay 
gel"r hedefler"m"z yüksel"yordu, önce 350 dolar sonra 400 dolar. Hedef-
ler"m"z yükseld"kçe, çabamız da artıyordu. Kısa zamanda arkada#lar ve 
a"le b"reyler" b"tt"; hayal kırıklı!ımız daha da büyüdü. Ürünü her gün daha 
da "y" yapıyorduk, ama mü#ter"ler"m"z"n tavrı de!"#m"yordu: Hâlâ ürünü 
kullanmıyorlardı.

Sayıları de!"#t"reb"lmektek" ba#arısızlı!ımız, b"z" b"reb"r görü#meler ve 
kullanıcı testler" yapmak üzere mü#ter"ler"m"z" of"se ça!ırmaya "tt". Kan-
t"tat"f hedefler"m"z b"z" kal"tat"f sorgulamalar yapmak konusunda mot"ve 
ett" ve sordu!umuz sorularda b"ze ı#ık tuttu. Bu, k"tap süres"nce görece-
!"m"z b"r yol.

$çimizde hatamızı fark eden ve buna çözüm sunanın ben oldu!umu 
söylemek isterdim ama gerçekte problem oldu!unu en son kabul eden ben 
oldum. Kısacası, pazarla ilgili stratejik analizimiz tamamen yanlı#tı. Bunu 
fokus gruplar ve pazarlama ara#tırmaları yapmak yerine deneylerle, bilimsel 
olarak bulmu#tuk. Mü#teriler bize ne istediklerini söyleyemediler. Sonuçta 
üç boyutlu avatarları duymamı#lardı bile. Biz ürünü daha iyi yapmak için 
çabalarken, yaptıkları ve yapmadıkları #eylerle gerçe!i ortaya çıkarmı#lardı.
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+~ªRCPGJCPJC^IMLSªK?I
Çaresizlikten, potansiyel mü#terilerle konu#maya karar verdik. Onları 
ofisimize davet ettik ve “Bu yeni ürünü deneyin; bu IMVU” dedik. Bu ki#i bir 
genç, anlık mesajla#mayı yo!un olarak kullanan biri ya da b"r erken teknoloj" 
ben"mseyen" "se, hemen b"z"mle "lg"lenmeye ba#lıyordu. Ters"ne, e!er bu k"#" 
sıradan b"r"yse cevap genell"kle “Tamam. %"md" benden tam olarak ne yap-
mamı bekl"yorsunuz?” oluyordu. Sıradan "nsanlarla b"r yere g"dem"yorduk; 
IMVU’nun çok gar"p oldu!unu dü#ünüyorlardı.

B"z"mle oturup, bu ürünü "nceleyen on yed" ya#ında b"r genç kız hayal 
ed"n. Avatarını seç"yor ve “Hey, bu gerçekten çok e!lencel"” d"yor. Avata-
rını görünmek "sted"!" #ek"lde k"#"selle#t"r"yor. Sonra ona “%"md" de anlık 
mesajla#ma eklent"s"n" "nd"rme zamanı” d"yoruz. O da b"ze bakıp “O da 
ne?” d"yor.

“Anlık mesajla#ma "stemc"s"yle b"rl"kte çalı#an #ey "#te.” B"ze bakıyor ve 
dü#ünüyor. “Bunu h"ç duymadım, arkada#larımın da haberi yok, bunu neden 
yapmamı "st"yorsunuz?” d"yor. Anlatmak "ç"n çok u!ra#mak gerek"yordu. An-
lık mesajla#ma eklent"s", bu kız için hiçbir #ey ifade etmiyordu.

Ama yanımızda oldu!u "ç"n ona bunu anlatab"l"yoruz. Ürünü "nd"r"yor ve 
ona “Tamam, #"md" arkada#larından b"r"n" sohbete davet et” d"yoruz. “Kes"n-
l"kle olmaz!” d"yor. B"z de “Neden olmasın?” d"yoruz. O da “Bu #ey"n havalı 
olup olmadı!ını henüz b"lm"yorum. Arkada#ımı davet ederek r"ske g"rmem" 
m" "st"yorsunuz? Ben"m hakkımda ne dü#ünürler? E!er berbat b"r #eyse, be-
n"m de berbat oldu!umu dü#ünürler, de!"l m"?” d"yor. B"z de ona “Hayır, ha-
yır, b"r k"#"y" ça!ırırsan çok e!lencel" olacak; bu sosyal b"r ürün” d"yoruz. Kız 
ku#ku dolu gözlerle b"ze bakıyor; bu bakı#tan anla#manın bozuldu!unu göre-
b"l"yorsunuz. Bu tecrübey" "lk ya#adı!ımda “Tamam, sorun yok, bu sadece b"r 
k"#", bunu gönder"n ve bana yen" b"r"n" get"r"n” ded"m. Sonra "k"nc" mü#ter" 
geld" ve aynı #ey" söyled". Sonra üçüncü mü#ter" geld" ve y"ne aynı #ey. Sonra 
yolu görmeye ba#lıyorsunuz ve ne kadar "natçı olursanız olun, b"r #eyler"n 
kes"nl"kle yanlı# oldu!unu anlıyorsunuz. 

Mü#ter"ler sürekl" olarak “Kend" ba#ıma kullanmak "st"yorum. Arkada#-
larımı davet etmeden önce ne kadar havalı oldu!unu kend"m görmek "st"yo-
rum” ded"ler. Ek"b"m"z v"deo oyunu endüstr"s"nden oldu!u "ç"n, bunun ne 
demek oldu!unu anlıyorduk: tek-oyuncu modu. Böylece tek-oyuncu vers"yo-
nunu gel"#t"rd"k. Of"s"m"ze yen" mü#ter"ler get"rmeye devam ett"k. Esk"den 
oldu!u g"b" avatarlarını k"#"selle#t"r"yor ve ürünü "nd"r"yorlardı. Daha sonra 
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tek-oyuncu moduna g"d"yorlardı. Onlara “Avatarınızla oynayın, g"yd"r"n; yapa-
b"ld"!" havalı hareketler" görün” d"yorduk. Sonra da “Bunu kend" kend"ne yap-
tın. Had" #"md" arkada#larını davet et” d"yorduk. Bundan sonra ne oldu!unu 
tahm"n edeb"l"rs"n"z. “Kes"nl"kle olmaz! H"ç havalı de!"l” d"yorlardı. B"z de “$y" 
de, sana havalı olmayaca!ını söylem#!t#k! Sosyal b"r ürün "ç"n tek-oyuncu dene-
y"m"n"n ne anlamı var?” d"yorduk. Mü#terilerimiz" d"nleyerek altın madalya 
kazanaca!ımızı dü#ünmü#tük. Ama olmadı; mü#terilerimiz hâlâ ürünümüzü 
sevmiyordu. B"ze bakıyorlar ve “D"nle, ya#lı adam, anlamıyorsun. Daha ben 
havalı olup olmadı!ını anlamadan, bu arkada#larını ça!ır çılgınlı!ı da ne de-
mek oluyor” d"yorlardı. Bu kes"nl"kle anla#mayı bozuyordu.

Çares"zl"kten, ChatNow d"ye yen" b"r özell"k ekled"k. Bu özell"k b"r butona 
basarak, dünyanın herhang" b"r yer"ndek" rastgele b"r "nsanla e#le#men"z" sa!-
lıyordu. Ortak olan tek yanınız, aynı anda butona basmı# olmanızdı. Mü#ter" 
testler"nde, herkes b"r anda “Hey, bu çok e!lencel"!” demeye ba#ladı.

Böylece onları y"ne of"s"m"ze ça!ırmaya ba#ladık, ChatNow’ı kullanıyor 
ve havalı oldu!unu dü#ündükler" b"r"ler"n" buluyorlardı. “Hey, bu adam düz-
gündü; onu arkada# l"steme eklemek "st"yorum. Arkada# l"stes" nerede?” d"-
yorlardı. B"z de onlara “Hayır, yen" b"r arkada# l"stes"ne "ht"yacın yok. AOL’n"n 
arkada# l"stes"ne ekleyeb"l"rs"n” d"yorduk. Hatırlarsanız, bu b"z" "let"#"m a!ı 
etk"s"ne ve v"ral büyümeye götürecek, b"rl"kte çalı#ab"l"rl"k planımızdı. Gö-
zünüzde b"ze bakan ve “Tam olarak ne yapmamı "st"yorsunuz?” d"yen b"r 
mü#ter" canlandırmaya çalı#ın. B"z de ona, “%ey, bu yabancıya AIM ekran 
adını ver ki, onu arkada# listene ekleyebilesin” diyoruz. Gözler" büyüyor ve 
b"ze “Ben"mle dalga mı geç"yorsunuz? AIM l"stemde b"r yabancı!” B"z de buna 
“Evet; yoksa yepyen" b"r anlık mesajla#ma programı "nd"rmek ve yen" b"r l"ste 
olu#turmak zorunda kalırsın” d"ye cevap ver"yoruz. Ve onlar da “Ben"m kaç 
tane anlık mesajla#ma programı kullandı!ımı b"l"yor musunuz?” d"yor.

“Hayır. B"r ya da "k", belk"?” Bu b"z"m ek"ptek"ler"n kullandı!ı program 
sayısı. Genç çocuk buna kar#ılık olarak “Hıh! Sek"z tane kullanıyorum” d"-
yor. Dünyada kaç tane anlık mesajla#ma programı oldu!una da"r en ufak 
b"r f"kr"m yoktu.

Yen" b"r yazılımı kullanmayı ö!renmen"n ve arkada#larını b"r l"steden 
d"!er"ne ta#ımanın zor oldu!una da"r yanlı# b"r öngörümüz olmu#tu. Mü#-
ter"ler"m"z bunun saçmalık oldu!unu gösterm"#lerd". Stratej"m"z"n ne kadar 
parlak oldu!unu anlatmak "ç"n büyük beyaz tahtalara #emalar ç"zmek "sted"k 
ama mü#ter"ler"m"z "let"#"m a!ı etk"s" ve de!"#t"rme mal"yet"n"n ne demek 
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oldu!unu anlamıyorlardı. Neden b"z"m söyled"!"m"z #ek"lde davranmaları 
gerekt"!"n" anlatmak "sted"!"m"zde, ba#larını çılgınca "k" yana sallıyorlardı.

Aklımızda "nsanların tedavülden kalkmı# b"r yazılımı nasıl kullanacakla-
rına da"r b"r f"k"r vardı ve n"hayet, onlarca toplantıdan sonra, acı b"r #ek"lde 
anlık mesajla#ma eklent"s" konsept"n"n tamamen yanlı# oldu!unu anladık.3

Mü#ter"ler"m"z b"r anlık mesajla#ma eklent"s" de!"l, ayrı b"r anlık me-
sajla#ma a!ı "st"yorlardı. Yen" b"r anlık mesajla#ma programını kullanmayı 
ö!renmek onlar "ç"n engel de!"ld"; tam ters"ne "lk ben"mseyenler"m"z b"r-
çok anlık mesajla#ma programını aynı anda kullanıyorlardı. Mü#terilerimiz 
arkada#larını ba#ka bir anlık mesajla#ma a!ına götürmekten korkmuyorlardı; 
hatta bundan zevk bile alıyorlardı. Daha da ilginci, mü#terilerimizin avatar 
tabanlı anlık mesajla#ma a!ını, öncelikli olarak arkada#larıyla kullanmak 
isteyecekleri varsayımımız da yanlı#tı. Yen" arkada#lar ed"nmek "st"yorlardı; 
üç boyutlu avatarlar da bunu yapmak "ç"n çok uygundu. Ufak ufak, mü#ter"ler 
çok parlak görünen ba#langıç stratej"m"z" yıkmı#lardı.

§ªGKG^@GP^ICL?P?^?RK?I^
Anlık mesajla#ma programımızın d"!er "let"#"m a!larıyla b"rl"kte çalı#ab"l-
mes"n" sa!layacak yazılım "ç"n köle g"b" çalı#mı#tım. P"vot etmek ve or"j"nal 
stratej"m"zden vazgeçmek zamanı geld"!"nde, "#"m"n neredeyse tamamı çöpe 
g"tm"#t". $hanete u!ramı# h"ssed"yorum. En son çıkan yazılım gel"#t"rme yön-
temler"n"n fanat"!"yd"m. Bu yöntem, ürün gel"#t"rme sürec"ndek" "srafın azal-
tılmasını vaat ed"yordu. Buna ra!men, her nasılsa, tüm zamanların en büyük 
"srafını yapmı#tım: mü#ter"ler"n kullanmayı reddett"!" b"r ürün gel"#t"rmek. 
Bu gerçekten moral bozucuydu.

Yaptı!ım "#, zaman ve enerj"n"n "sraf ed"lmes"ne sebep oldu!una göre, 
acaba son altı ayımı b"r #eyler "çerek plajda uzanarak geç"rm"# olsaydım 
da #"rket y"ne bugünkü durumunda oluyor muydu? Bana gerçekten "ht"-
yaç var mıydı? E!er ben h"çb"r #ey yapmamı# olsaydım acaba her#ey daha 
mı "y" olurdu?

Bu bölümün ba#ında da bahsett"!"m g"b", yaptı!ı hataların acısını d"n-
d"rmeye çalı#an b"r" "ç"n her zaman son b"r sı!ınak daha vardır. E!er bu "lk 
ürünü –ve hataları– yapmamı# olsaydık, h"çb"r zaman mü#ter"ler"n öneml" 
görü#ler"n" ö!renemem"# olacaktık dü#ünces"yle kend"m" avuttum. Strate-
j"m"z"n hatalı oldu!unu b"lemeyecekt"k. Bu bahanede b"r do!ruluk payı var: 
$lk aylarda ö!rend"!"m"z #eyler IMVU’yu sonuçtak" büyük ba#arısına götüren 
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yola g"rmes"n" sa!layacaktı.
Bu “ö!renme” avuntusu b"r süre kend"m" "y" h"ssetmem" sa!ladı, ama 

çok kısa sürdü. Kafamı en çok kurcalayan soru #uydu: E!er o ayların hedefi 
mü#terilerin önemli görü#lerini ö!renmek idiyse, neden bu kadar uzun 
sürdü? Çabalarımızın ne kadarı bu dersleri ö!renmemize katkıda bulundu? 
Ürünü daha #y# yapmaya ve hataları çözmeye bu kadar odaklanmı# olmasay-
dım acaba bu dersler" daha önce ö!reneb"l"r m"yd"k?

"#¥#0#^)�0©'^§10�$
Ba#ka b"r dey"#le, hang" çabalarımız de!er yaratıyor, hang"ler" "sraf? Bu soru 
yalın üret"m devr"m"n"n temel"nde yer alıyor; bu, yalın üret"mc"ler"n sordu!u 
"lk sorudur. $srafı fark etmek ve bunu s"stemat"k b"r #ek"lde bertaraf etmek, 
Toyota g"b" yalın #"rketler"n endüstr"ler"ne hak"m olmasını sa!lamı#tır. Yazı-
lım dünyasında, kullanmakta oldu!um çev"k gel"#t"rme yönet"mler"n"n çıkı# 
noktası da yalın dü#ünceyd". $srafı bertaraf etmek "ç"n d"zayn ed"lm"#lerd".

Ama ben", takımımın çabalarını "sraf etmeye götüren de aynı yön-
temler olmu#tu. Pek" neden?

Cevabı "lerleyen yıllarda buldum. Yalın dü#ünce de!er", mü#ter"-
ye fayda sa!lamak olarak tanımlıyor; ger" kalan her #ey "sraf. Üret"m 
"#"nde, mü#ter"ler ürünün nasıl üret"ld"!"yle de!"l do!ru çalı#ıp çalı#-
madı!ıyla "lg"len"rler. Ama b"r startup’ta, mü#ter"n"n k"m oldu!u ve 
ney" de!erl" bulaca!ı b"r b"l"nmezd"r. B"r startup olarak yen" b"r de!er 
tanımına "ht"yacımız oldu!unu fark ett"m. IMVU’da yaptı!ımız en 
öneml" "lerleme, o "lk aylarda ö!rend"!"m"z, mü#ter" "ç"n ney"n de!er 
yarattı!ını bulmak olmu#tu.

$lk aylarda yaptı!ımız ve ö!ret"m"ze katkısı olmayan her #ey b"r 
tür "sraftı. Aynı #eyler" daha az çabayla ö!renmem"z mümkün müydü? 
Cevap, kes"nl"kle, evet.

B"r kere, mü#ter"ler"n fark b"le etmed"!" özell"klerle "lg"l" yapılan 
tartı#ma ve bunları öncel"klend"rmek "ç"n harcanan çabayı dü#ünün. 
E!er ürünü daha erken p"yasaya sürmü# olsaydık, bu "sraftan kurtula-
b"l"rd"k. Ayrıca yanlı# stratej"k tahm"nler"m"z"n yarattı!ı "srafı ele ala-
lım. B"r düz"ne anlık mesajla#ma sunucusu ve a!ı "ç"n b"rl"kte çalı#ma 
programı gel"#t"rm"#t"m. Tahm"nler"m"z" test etmek "ç"n bu gerçekten 
gerekl" m"yd"? Yarısı kadar "let"#"m a!ıyla da bunu mü#ter"ler"m"ze test 
ett"rmek mümkün de!"l m"yd"? Mesela üç tanes"yle? Ya da sadece b"r 

Maltepe Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi



48

YALIN STARTUP

tanes"yle? Anlık mesajla#ma a!larının heps"nden gelen mü#ter"ler"m"z 
ürünümüzü "t"c" buldu!una göre, ö!ret"m"z"n sev"yes" aynı olacak ama 
çok daha az çaba harcamı# olacaktık.

%u dü#ünceyle gecelerce uykusuz kaldım: Herhangi bir ileti#im a!ını 
desteklememiz #art mıydı? Hiçbir #ey yapmadan önce tahminlerimizin 
yanlı# oldu!unu anlamak mümkün de!il miydi? Herhangi bir #ey 
geli#tirmeden önce, mü#terilerimiz, sadece vaat etti!imiz özelliklere 
sahip bir programı indirip kullanamazlar mıydı? Hatırlayın, neredeyse 
h"çb"r mü#ter"m"z or"j"nal ürünümüzü kullanmak "stemem"#t". Ürünü 
çıkarmakta problem ya#amı# olsaydık h"ç k"mseden özür d"lemek zo-
runda olmayacaktık. B"r deney yapab"l"rd"k, mü#ter"lere b"r deneme 
yapma #ansı vereb"l"r ve sonra da davranı#larını ölçeb"l"rd"k.

Bu dü#ünce testler" ben" çok rahatsız ed"yordu çünkü ben"m yap-
tı!ım "#" baltalıyordu. Ürün gel"#t"rmen"n ba#ı olarak, ben"m göre-
v"m yüksek kal"tel" ürün ve özell"kler" zamanında çıkarmaktı. Ama 
bu özell"kler"n b"rço!u zaman israfıysa, ben onları yapmak yerine ne 
yapmalıydım? Bu israfı nasıl yok edecektik?

Startup’ların "lerlemes" "ç"n gerekl" en öneml" ö!en"n ö!renme ol-
du!u sonucuna vardım. Mü#ter"ler"n ne "sted"!"n" ö!renmem"ze yara-
mayan her #ey eleneb"l"r. Her zaman startup’ın temel göstergeler"ndek" 
gel"#meyle "spatlandı!ı "ç"n ben buna do"rulanmı! ö"renme d"yorum. 
Gördü!ünüz üzere, kendinizi mü#terinin ne istedi!ini bildi!inize dair 
kandırmak çok kolay. Ayrıca tamamen alakasız #eyleri ö!renmek de 
çok kolay. N"tek"m, do!rulanmı# ö!renme gerçek mü#ter"lerden top-
lanmı# deneysel b"lg"yle desteklen"yor.

,�1'*^"-¥03*�2'7-038�
Bir startup’ta ba#arısızlı!a u!ramı# herkes tecrübes"nden çok #ey ö!rend"!"n" 
söyleyeb"l"r. $lg" çek"c" b"r h"kâye anlatab"l"r. Aslında, IMVU’nun h"kâyes"n"n 
#u ana kadar olan kısmında b"r #ey"n eks"k oldu!unu görmü# olmalısınız. O 
"lk aylarda ö!rend"!"m"z ve b"z" ba#arıya götüren derslerden bahsetmeme 
ra!men bunu destekleyecek h"çb"r kanıt sunmadım. 

$lk bakı#ta, bu iddialarda bulunmak ve güvenilir bir duru# sergilemek 
kolaymı# gibi görünebilir (kitabın devamında bazı kanıtlar göreceksiniz), 
ama b"z" IMVU’nun "lk aylarında, yatırımcıları, çalı#anlarımızı, a"leler"m"z" 
ve en çok da kend"m"z", zaman ve kaynaklarımızı bo#a harcamadı!ımıza "kna 
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etmeye çalı#ırken dü#ünün. El"m"zde kanıt olarak ne vardı?
Ba#arısızlı!ımızla "lg"l" h"kâyeler çok e!lencel"yd" ve ney" yanlı# yaptı!ı-

mıza ve daha ba#arılı b"r ürün "ç"n ne yapmamız gerekt"!"ne da"r etk"ley"c" 
teor"ler"m"z vardı. Y"ne de, bu teor"ler" uygulamadan ve ürünün yen" vers"-
yonlarının gerçek mü#ter"ler"m"zde elde ett"!" sonuçları görene kadar "spat 
ortaya çıkmadı. 

Sonrak" b"rkaç ay IMVU’nun gerçek h"kâyes" ba#ladı. Ama bu sefer parlak 
tahm"nler, stratej"ler ve beyaz tahtadak" oyunlarla de!"l, mü#ter"ler"n ger-
çekte ne "sted"!in" bulmakla ve ürünümüzü ve stratej"m"z" buna uygun hale 
get"rmekle u!ra#tık. V"zyonumuz ve mü#ter"ler"n kabul edecekler"n" sentez-
lemem"z gerekt"!"ne da"r b"r görü#ü kabul ett"k; ama bu mü#ter"ler"n "sted"k-
ler"n" dü#ündükler" #ey ya da b"z"m onların ney" "stemeler" gerekt"!"yle "lg"l" 
dü#üncem"z de!"ld".

Mü#ter"ler"m"z" daha "y" anlamaya ba#layınca, ürünler"m"z" de gel"#t"-
reb"l"r hale geld"k. Böyle yapınca, "#"m"z"n temel göstergeler" de de!"#t". $lk 
günlerde, göstergelerimiz inatla düz b"r ç"zg" olarak kalmaya devam ed"yordu. 
Her gün gelen yen" mü#ter"ler" yen" b"r karne olarak kabul ed"yorduk. Progra-
mımızı "nd"rmek, satın almak g"b" davranı#lar gösteren yen" mü#ter"ler"n yüz-
des"ne d"kkat ed"yorduk. Her gün, kabaca, aynı sayıda mü#ter" programımızı 
satın alıyordu ve bu sayı da, ürünü gel"#t"rmek "ç"n yaptı!ımız gel"#t"rmelere 
ra!men, sıfıra yakındı.

Ama, or"j"nal stratej"m"zden p"vot ett"!"m"zde, her #ey de!"#meye ba#la-
dı. Daha "y" b"r stratej"yle, ürün gel"#t"rme çabalarımız muc"zev" b"r #ek"lde 
daha ver"ml" hale geld". Daha çok çalı#tı!ımız "ç"n de!"l mü#ter"ler"m"z"n 
gerçek "ht"yaçları do!rultusunda daha zek"ce çalı#tı!ımız "ç"n oldu bu. Gös-
tergelerdek" poz"t"f yönde de!"#"m, ö!ret"m"z"n gerçek oldu!unun kant"tat"f 
do!rulamasıydı. Bu son derece öneml"yd" çünkü artık payda#larımıza ger-
çekten "lerled"!"m"z", kend"m"z" kandırmadı!ımızı göstereb"l"yorduk. Bu, 
ayrıca, startup’ın ver"ml"l"!"n" de!erlend"rmek "ç"n de do!ru b"r yol: Öneml" 
olan ne kadar çok #ey yaptı!ımız de!"l, çabalarımız kar#ılı!ında ne kadar çok 
do!rulanmı# ö!renme elde ett"!"m"zd"r.4

Örne!in, ilk deneylerimizden birinde, “avatar sohbeti”ni “3 boyutlu 
anlık mesajla#ma”ya çevirmek için web sitemizi, ana sayfayı ve ürün kayıt 
akı#ını tamamen de!i#tirdik. Mü#terilerimiz sitenin bu iki vers"yonuna göre 
otomatik olarak ayrı#tılar; yarısı birini, yarısı di!erini gördü. Her "k" gruptak" 
davranı# farklılıklarını gözlemleyeb"l"yorduk. Deney grubundak" mü#ter"le-
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r"m"z sadece ürüne üye olmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun sürel" ödeme 
de yapıyordu.

Pek çok ba#arısız deney"m"z de oldu. Mü#ter"ler"n faydasını anlamadıkları 
için ürünümüzü kullanmadıklarını dü#ündü!ümüz b"r dönemde, mü#ter" 
h"zmetler" tems"lc"ler"ne, yen" kullanıcılarımıza sanal tur rehberl"!" yapmaları 
"ç"n para öded"k. Ama maalesef, bu VIP h"zmet" alan mü#ter"ler, akt"f ya da 
ödeme yapan mü#ter" olmanın yakınından b"le geçmed"ler.

Anlık mesajla#ma eklent"s" stratej"s"nden vazgeçmem"zden aylar sonra 
neden i#e yaramadı!ını ancak anlayab"ld"k. P"vot ett"kten ve sayısız ba#arısız 
deney yaptıktan sonra #u sonuca vardık: Mü#ter"ler IMVU’yu yen# onl"ne ar-
kada#lar ed"nmek "ç"n kullanmak "st"yordu. Mü#terilerimiz bizim çok yava# 
fark etti!imiz bir #eyi içgüdüsel olarak kavramı#lardı. Online dünyada var 
olan bütün sosyal araçlar mü#terinin gerçek kimli!i üzerine kurulmu#tu. 
Oysa k", IMVU’nun avatar teknoloj"s" "nsanlara, güvenl"kler"nden vazgeçme-
den ya da k"ml"k hırsızlı!ına kar#ı her #eyler"n" ortaya koymadan, b"rb"rler"-
n" tanıma fırsatı ver"yordu. H"potez"m"z" bu #ek"lde kurunca, deneyler"m"z 
olumlu sonuçlar çıkarır hale geld". Ne zaman ürünü yen" arkada#lar bulmayı 
ve onları tutmayı daha da kolayla#tıracak #ek"lde de!"#t"rsek, mü#ter"ler"m"z 
o kadar kullanmaya e!"l"ml" oluyorlardı. Gerçek startup ver"ml"l"!" "#te bu: 
Yapılması gereken do!ru #eyler" s"stemat"k olarak anlamak.

Bunlar, hang" mü#ter"ler"n ürünü kullandıklarını ve neden kullan-
dıklarını anlamaya ba#layana kadar, haftalar boyunca yaptı!ımız yüz-
lerce deneyden sadece b"rkaçı. Elde ett"!"m"z her b"r küçük b"lg" yen" 
b"r deney" ortaya çıkarıyordu; böylece göstergeler"m"z gün geçt"kçe 
hedef"m"ze do!ru yakla#ıyordu.

1'$'0',^!#1�0#2§
IMVU’nun erken dönem ba#arısına ra!men, toptan rakamlarımız hâlâ 
çok küçüktü. Ne yazık k", "#letmeler"n de!erlend"r"ld"!" geleneksel yol 
açısından bu tehl"kel" b"r durum. Kom"k olan #u k", genelde sıfır gel"r, 
sıfır mü#ter" ve sıfır çek"# gücüyle yatırım almak veya d"!er kaynakları 
ed"nmek, bunlardan az m"ktarda oldu!u zamana kıyasla daha kolaydır. 
Sıfır hayal gücünü uyandırır ama küçük rakamlar günün b"r"nde büyük 
rakamların olup olamayaca!ına da"r soru "#aretler" do!urur. Herkes 
sadece b"r gecede büyük ba#arılar elde eden ürün h"kâyeler"n" b"l"r (ya 
da b"ld"!"n" dü#ünür). Henüz herhangi bir #ey p"yasaya çıkmadı!ı ve 
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h"çb"r ver"ye sah"p olunmadı!ı "ç"n, gelecekte b"r gecede ba#arıya ula#ı-
laca!ını hayal etmek mümkündür. Küçük rakamlar bu üm"d"n üzer"ne 
so!uk su dökerler.

Bu olgu zal"m b"r dürtüyü ortaya çıkarıyor: Ba#arıdan em"n ola-
na kadar ver" toplamayı erteley"n. Görece!imiz üzere, bu ertelemeler 
ziyan olan eme!in miktarının artmasına, gerekli olan geribildirimin 
azalmasına ve startup’ın, muhtemelen, h"ç k"msen"n "stemed"!" b"r 
ürün çıkaracak olması r"sk"n"n artmasına sebep oluyor.

Bununla b"rl"kte, b"r ürün çıkarmak ve hayırlısını "stemek de "y" 
b"r plan de!"l, çünkü bu gerçek b"r dürtü. IMVU’yu p"yasaya çıkardı!ı-
mızda, bu problemden b"haberd"k. $lk yatırımcılarımız ve danı#man-
larımız "lk ba#lardak" aylık 300 dolar gel"r elde etme planımızı caz"p 
bulmu#lardı. Ama aylar sonra, gel"rler"m"z 500 dolar c"varında gezer-
ken, danı#manlarımız, çalı#anlarımız ve hatta e#ler"m"z "nançlarını 
kaybetmeye ba#ladılar. Hatta bazı yatırımcılar c"dd" b"r #ek"lde ürünü 
p"yasadan çekmem"z" ve g"zl" moda dönmemizi öneriyordu. Neyse k", 
p"vot ed"p deneyler yapınca ve ö!rend"kler"m"z" ürün gel"#t"rme ve 
pazarlama çabalarımızda kullanır hale gel"nce, rakamlarımız da "y"-
le#meye ba#ladı.

Ama çok fazla de!"l! B"r el"m"zde hokey sopasına benzer b"r graf"k 
görüyorduk. D"!er el"m"zdek" graf"kte "se rakamlar her ay sadece b"r-
kaç b"n dolara kadar çıkıyordu. Bu "lk tablolar, gelecek vadetmes"ne 
ra!men, tek ba#ına ba#langıçtak" ba#arısızlı!ımızın get"rd"!" "nanç 
kaybıyla ba#a çıkmamıza yardımcı olamıyordu. Ayrıca yardımımı-
za ko#acak alternat"f konseptler" sa!layacak do!rulanmı# ö!renme 
yöntemine de sahip de!ildik. Ama #anslıydık ki, bazı yatırımcılarımız 
yaptıklarımızın önemini fark etmi#lerd", küçük gel"r rakamlarımızın 
ardındak" gerçek "lerlemey" görmek "st"yorlardı.

N"tek"m, do!rulanmı# ö!renme "le, sıfırın cesaret"nden kaynak-
lanan "srafı azaltab"l"r"z. Yapmamız gereken, göster"# göstergeler"n"n 
(van"ty metr"cs) ve “ba#arı t"yatrosu”nun (kend"m"z" ba#arılı göstermek 
"ç"n yaptı!ımız "#ler) caz"bes"ne kapılmadan, ürün gel"#t"rme konusun-
da yaptıklarımızın b"z" ba#arıya götürdü!ünü göstermekt". Pazarlama 
numaraları deneyeb"l"rd"k. Süper Kupa’da (Super Bowl) reklam vereb"-
l"r ya da gel"rler"m"z" parlatmak "ç"n göster"#l" b"r medya "let"#"m" yürü-
teb"l"rd"k. Bu, yatırımcılarda b"r ba#arı "llüzyonu olu#turab"l"rd", ama 
çok uzun sürel" olmazdı. Sonuçta, "# temelde ba#arılı çıkardı, b"r süre 
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sonra medya "let"#"m"n"n etk"s" geçerd". De!erl" kaynaklarımızı, "lerle-
mey" göstermek yer"ne, sahneye koydu!umuz t"yatro "le oyaladı!ımız 
"ç"n ba#ımız büyük derde g"rerd".

Altmı# m"lyon avatar sonra, IMVU hâlâ güçlü b"r #ek"lde "lerl"yor. 
Bu sadece müth"# b"r ürün, "nanılmaz b"r takım ve üm"t vaat eden f"-
nansal sonuçların de!"l startuplar’dak" "lerlemey" ölçümlemede kulla-
nılan tamamen yen" b"r yolun eser".

'+43¡,3,^d2#1§,"#,^d¥0#2§*#0
Stanford $#letme Yüksek L"sansı bölümünün IMVU "le "lg"l" b"r "ncele-
me raporu hazırlamasının ardından, pek çok kez IMVU’nun h"kâyes"n" 
vaka olarak anlatma fırsatı buldum.5 Vaka, aralarında "#yer" g"r"#"m-
c"s" olarak görev yapmakta oldu!um Harvard $#letme Okulu da olmak 
üzere, pek çok "#letme okulunun g"r"#"mc"l"k müfredatında yer alıyor. 
Bu h"kâyeler" ayrıca sayısız çalı#tay, ders ve konferansta da anlattım.

IMVU h"kâyes"n" her anlattı!ımda, ö!renc"ler örneklenen takt"kle-
re büyük "lg" göster"yordu: dü#ük kal"te b"r protot"p" p"yasaya sürmek, 
"lk günden mü#ter"lerden ücret almak ve "zleneb"l"rl"!" sa!lamak "ç"n 
dü#ük tutarlı gel"r hedefler"n" kullanmak. Bunlar faydalı tekn"kler ama 
h"kâyeden çıkarılacak h"sse bu de!"l. Çok fazla "st"sna var. Mesela her 
mü#ter" dü#ük kal"tel" protot"p" kabul etmez. Daha #üphec" ö!renc"ler, 
bu tekn"kler"n kend" endüstr"ler"ne ya da durumlarına uymadı!ını 
tartı#ıyorlardı.

 Bu #ek"lde hor görmen"n h"ç faydası yok. Yalın Startup b"r tak-
t"kler toplamı de!"ld"r. Yen" ürün gel"#t"rme "ç"n prens"pler" olan b"r 
yakla#ımdır. Öner"ler"n" anlamak, bunları "#e yarar kılan prens"pler" 
anlamaktan geçer. Daha sonrak" bölümlerde görece!"m"z üzere, Yalın 
Startup çok çe#"tl" "#lerde ve endüstr"lerde uygulandı: üret"m, tem"z 
teknoloj", restoranlar ve hatta çama#ırhane. IMVU’nun h"kâyes"ndek" 
takt"kler s"z"n "#"n"z "ç"n anlam "fade edeb"l"r veya etmeyeb"l"r.

Yapılması gereken, hang" sektörde olursa olsun, her startup’ı b"r 
deney olarak görmey" ö!renmekt"r. Soru “bu ürün yapılab"l"r m"?” de-
!"ld"r. Modern ekonom"de, hayal ed"leb"len her ürün yapılab"l"r. Do!ru 
sorular #öyle olmalıdır: “Bu ürün yapılmalı mı?” ve “Bu ürün ve serv"s-
lere dayanan sürdürüleb"l"r b"r "# kurab"l"r m"y"z?” Bu soruları yanıtla-
mak "ç"n, s"stemat"k b"r #ek"lde "# planını bölümler"ne ayıracak ve her 
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b"r parçayı b"l"msel olarak test edeb"lecek b"r metoda "ht"yacımız var.
Ba#ka b"r dey"#le, b"l"msel yönteme "ht"yacımız var. Startup mode-

l"nde, her ürün, her özell"k, her pazarlama kampanyası –b"r startup’ın 
yaptı!ı her #ey– do!rulanmı# ö!renmeyi sa!lamak üzere d"zayn ed"l-
m"# deney olarak ele alınır. 4. Bölüm’de görece!"m"z üzere, bu deneysel 
yakla#ım tüm endüstr" ve sektörlerde "#e yarar.
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%u sorulara cevap bulmak için mücadele veren pek çok startup ile kar#ıla#tım: 
Mü#terilerin hangi fikirlerine kulak vermeliyiz? Geli#tirebilece!imiz onlarca 
özelli!in arasında nasıl bir önceliklendirme yapmalıyız? Hangi özellikler 
ürünün ba#arısı için olmazsa olmazdır, hangileri ikincildir? Neler sorunsuzca 
de!i#tirilebilir, neler mü#terileri kızdırır? Gelecektek" mü#ter"ler"n pahasına, 
mevcut mü#ter"ler" ne memnun eder? B"r sonrak" adımda neyle "lg"l" çalı#-
malıyız?

Bunlar, “ürünü p"yasaya sürel"m, bakalım ne olacak” planını tak"p eden ta-
kımların u!ra#tı!ı sorulardır. N"ke’ın me#hur sloganından es"nlenerek, bunu 
g"r"#"mc"l"!"n “sadece yap!” ekolü olarak adlandırıyorum.1 Ama ne yazık k", 
e!er plan ne oldu!unu görmekse, takım ba#arıyı garant"l"yor, ama do!rulan-
mı# ö!renmey" elde edem"yorlar. Bu, b"l"msel yöntem"n en öneml" ders"d"r: 
E!er ba#arısız olamazsanız, ö!renemezsiniz.

1§+7�"�,^ §*§+#
Yalın Startup metodoloj"s", b"r startup’ın çabalarını, stratej"ler"n"n hang" bö-
lümler"n"n parlak hang" bölümler"n"n çılgınlık oldu!unu anlamak üzere yap-
tı!ı testler olarak yen" b"r anlayı#la tanımlıyor. Neler olaca!ına da"r tahm"nler 
"çeren net b"r h"potez "le ba#lar. Sonra da bu tahm"nler" b"l"msel olarak test 
eder. B"l"msel deney"n teor"den yola çıkması g"b" startup deney" de startup’ın 
v"zyonuyla yönlendirilir. Her startup deneyinin amacı bu v"zyon çevres"nde 
nasıl sürdürüleb"l"r b"r "# kurulaca!ıdır.
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 ~W~I^"~ª~L�^)~l~I^ ?ªJ?
Yıllık 1 m"lyar doların üzer"nde c"rosuyla Zappos, dünyanın en büyük 
onl"ne ayakkabı ma!azasıdır. Dünyanın en ba#arılı, en mü#ter" dostu 
e-t"caret "#" olarak b"l"n"r ama bu #ek"lde ba#lamamı#tı.

Kurucusu N"ck Sw"nmurn, gen"# ayakkabı seçene!" sunan merkez" 
b"r onl"ne s"ten"n eks"kl"!"n" h"ssed"yordu. Yen" ve üstün b"r perakende 
deney"m" hayal ed"yordu. Sw"nburn, tüm depoları, da!ıtım ortakları ve 
satı# vaad"yle v"zyonunun tamamını test etmey" uzun süre bekleyeb"-
l"rd". Webvan ve Pets.com g"b", adı kötüye çıkmı# dot-com ba#arısızlık-
larının aralarında bulundu!u pek çok e-t"caret öncüler" böyle yapmı#tı.

Ama o, bunun yer"ne, b"r deney yaparak ba#ladı. H"potez", mü#ter"-
ler"n onl"ne ayakkabı satın almaya hazır oldukları ve bunu "sted"kler" 
oldu. Bunu test etmeye, "lk olarak yerel ayakkabı ma!azalarına depo-
larının foto!rafını çek"p çekemeyece!"n" sorarak ba#ladı. Bunun kar#ı-
lı!ında, foto!rafları onl"ne olarak yayınlayaca!ını ve e!er ayakkabıyı 
almak "steyen b"r" olursa, gel"p parasını ödey"p alaca!ını söyled". 

Zappos küçük, bas"t b"r ürünle ba#ladı. Sonuçta tek b"r soruyu ce-
vaplamak "ç"n kurulmu#tu: Üstün b"r onl"ne ayakkabı alı#ver"#" deney"-
m" "ç"n yeterl" talep var mı? Gel gör k", Zappos’un ba#ladı!ı "y" tasarlan-
mı# b"r startup deney", "# planının tek b"r yönünü test etmekten öteye 
g"tt". Bu "lk varsayımı test ederken, d"!er pek çok varsayım da test ed"l-
m"# oldu. Ayakkabıları satmak "ç"n Zappos’un mü#ter"lerle etk"le#"mde 
olması gerekt": ödeme almak, "adeler" "dare etmek ve mü#ter" deste!" 
sa!lamak. E!er Zappos mevcut pazar ara#tırmalarına dayanmı# ya da 
anket yapmı# olsaydı, mü#ter"lere ancak ne "sted"kler"n" dü#ündükle-
r"n" sorab"l"rd". Her ne kadar bas"t de olsa, ürünü ortaya çıkarmakla, 
#"rket çok daha fazlasını ö!renm"# oldu:

1. Faraz" sorular sormak yer"ne, gerçek mü#ter" davranı#larını göz-
lemled"!" "ç"n mü#teri talebine dair daha kesin veriye ula#mı# oldu.

2. Gerçek mü#ter"lerle etk"le#"mde bulanab"lece!" ve "ht"yaçlarını ö!-
reneb"lece!" b"r poz"syondaydı. Örne!"n, "# planı gere!" "nd"r"m 
uygulaması gerek"rd" ama "nd"r"m stratej"s" ürünün algısını nasıl 
etk"leyecekt"?

3. Zappos’un aklına gelmeyecek ve dolayısıyla anketlerde sorama-
yaca!ı konularla "lg"l" b"lg"ler, sadece mü#ter"ler"n yaptıkları bek-
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lenmed"k davranı#ları gözlemleyerek elde ed"lm"# oldu. Mesela, 
mü#ter" ürünü "ade ederse?

Zappos’un "lk deney" net, ölçüleb"l"r sonuçlar sa!ladı: yeterl" sayıda mü#-
ter"n"n ayakkabıları alıp almayacakları. Ayrıca #"rkete, mü#ter"ler"n" gözlem-
leyeb"lece!", etk"le#"mde bulanaca!ı ve gerçek mü#ter" ve "# ortaklarından ö!-
renece!" b"r ortam sa!ladı. Bu kal"tat"f ö!retiler, kantitatif testlerin olmazsa 
olmaz kılavuzlarıdır. Ba#langıçtak" bu çabalar küçük de olsalar, büyük Zappos 
v"zyonunun gerçekle#mes"ne engel olmadı. Hatta, Zappos 2009 yılında e-t"ca-
ret dev" Amazon.com tarafından 1,2 m"lyar Amer"kan dolarına satın alındı.2

3XSL^T?BCJG^BC¦GªGK^GlGL^FCKCL^BCLCW^W?N¨L
Carol"ne Barler"n, uluslararası b"r #"rket olan ve 300 b"nden fazla çalı#anıy-
la yıllık 100 m"lyar Amer"kan dolarından fazla gel"r" bulunan Hewlett-Pac-
kard’ın (HP) global sosyal "novasyon bölümünün d"rektörü. Carol"ne, HP ça-
lı#anlarının, #"rket"n gönüllülükle "lg"l" pol"t"kalarının get"rd"!" avantajlardan 
yararlanmalarını sa!layan b"r sosyal g"r"#"mc".

%irket politikaları, her çalı#anı haftalık mesai saatleri dah"l"nde dört 
saatini gönüllü olarak toplumsal çalı#malara ayırması konusunda te#vik 
ediyordu. Bu gönüllülük çalı#maları her nevi hayırseverlik i#i olabilirdi: çitleri 
boyamak, ev in#a etmek veya i#indeki uzmanlı!ını kullanaca!ı i#leri bedelsiz 
olarak ba#kaları için yapmak. Özellikle bu son tipteki gönüllü!ü te#vik etmek 
Caroline’in önceli!iydi. Yetenekleri ve de!erleri sebebiyle, HP’nin toplam 
i#gücünün devasa bir pozitif etki yaratma potansiyeli vardı. Bir tasarımcı 
yeni web siteleri için bir hayır kurumuna yardımcı olabilirdi. Mühendislerden 
olu#an b"r takım, b"r okulun "nternet altyapısını kurab"l"rd". Barler"n’"n v"z-
yonu #"rket"n yüzlerce, b"nlerce çalı#anını alıp, onları sosyal fayda gücüne 
dönü#türmekt".

Bu, dünyanın dört b"r yanındak" #"rketler"n her gün üstlend"kler" b"r ku-
rumsal g"r"#"m türü. Geleneksel tanıma uyan ya da f"lmlerde "zled"!"m"z tür-
den startuplara benzem"yor. Dı#ardan bakıldı!ında geleneksel yönet"m ve 
planlamaya daha çok uyuyor g"b" görünüyor. %imdi bu projeyi Yalın Startup 
sistemini kullanarak nasıl analiz edece!imizi görelim.

Carol"ne’ın projes"n"n kar#ında muazzam b"r bel"rs"zl"k var: HP’de daha 
önce bu derece büyük boyutlarda b"r gönüllülük kampanyası olmamı#tı. 
$nsanların gönüllülük i#leri yapmamasının nedenlerini bildi!ine nasıl emin 
olabilirdi? Daha da önemlisi, 170’den fazla ülkede çalı#an yüzbinlerce insanın 
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davranı#larını nasıl de!i#tirebilece!ine dair ne kadar bilgisi vardı? Barler"n’"n 
hedef" dünyayı daha "y" b"r yer yapab"lmek "ç"n çalı#ma arkada#larına "lham 
vereb"lmekt". Bu #ek"lde bakıldı!ında, planı test ed"lm"# varsayımlarla ve v"z-
yonla dolu.

Geleneksel yönet"m uygulamalarına uygun olarak, Barler"n planlamak, 
çe#"tl" departmanlar ve yönet"c"ler"nden destek almak ve projes"n"n "lk on 
sek"z ayı "ç"n yol har"tası hazırlamak "ç"n uzun saatler harcıyordu. Ayrıca ge-
lecek dört yılda, projes"n"n #"rkete kataca!ı artı de!erler" ortaya koydu!u, 
performans göstergeler" olan, güçlü ölçümleme s"stemler" de vardı. Pek çok 
g"r"#"mc" g"b" onun da, n"yet"n" ho# b"r #ek"lde ortaya koyan b"r "# planı vardı. 
Y"ne de, onca çalı#maya ra!men, b"r kereye mahsus b"r kazanım sa!lamaktan 
çok uzaktı. Ayrıca v"zyonunun ölçekleneb"l"r olup olmadı!ını b"le b"lm"yordu.

Mesela varsayımlardan b"r" #"rket"n uzun vadel" hedefler"nden b"r" olan 
toplumun gel"#mes"ne katkıda bulunma taahhüdü olab"l"rd" ama yakın za-
manda ya#anan ekonom"k sıkıntılar #"rket"n kısa vadel" kârlılı!a odaklan-
masına sebep olmu#tu. Belk", #"rkette uzun süred"r çalı#anlar gönüllülük ça-
lı#malarıyla topluma ger" verme de!erler"n" yen"den tey"t edeb"l"rd". $kinci 
varsayım, daha tatm"nkar ve sürdürüleb"l"r bulacakları, kend" uzmanlıklarını 
kullanacakları gönüllülük çalı#malarını terc"h edecekler"yd". Ayrıca çalı#anla-
rın ba!lılık ve "stekler"n"n sev"yes", mesajı ula#tıracak en "y" yolun ne oldu!u 
g"b" b"rçok f""l" varsayım da vardı.

Yalın Startup model" bu h"potezler" kes"n b"r #ek"lde, hemen ve ba#tan 
sona test edecek b"r yol sunuyor. Stratej"k planlama yapmak aylar süreb"l"r; 
bu testler "se hemen ba#layab"l"r. Küçük ba#layarak, Carol"ne v"zyonundan 
ödün vermeden, ona ula#mak "ç"n "zled"!" yolda ortaya çıkan büyük "srafı ön-
leyeb"l"rd". $#te, Caroline projesini bir deney olarak ele almı# olsaydı olacaklar 
#unlardı.

.?Pl?J?P?^@yJKCI
$lk yapılması gereken büyük v"zyonu parçalarına bölmekt". G"r"#"mc"ler, 
ben"m de!er h"potez" ve büyüme h"potez" olarak adlandırdı!ım, "k" önem-
l" varsayım yapıyorlar.

De"er h#potez#, mü#ter"ler ürünü ya da serv"s" kullanmaya ba#ladı!ı 
zaman gerçekten b"r de!er yaratıp yaratmadı!ını test eder. Çalı#anla-
rın zamanlarını ba!ı#lamalarını de!erl" bulup bulmadıklarının en "y" 
gösterges" ned"r? B"r anket yoluyla görü#ler"n" alab"l"r"z ama "nsanlar 
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duygularını objekt"f olarak yansıtmada zorlandıkları "ç"n do!ru ver"ler 
elde edemeyeb"l"r"z.

Deneyler daha kes"n b"r ölçü sa!lar. Çalı#anların gönüllü çalı#malarından 
elde etti!i de!eri görebilmek için gerçek zamanlı olarak neye bakabiliriz? 
Küçük bir çalı#an grubunun gönüllülük çalı#malarına katılmasını sa!layabilir, 
sonra da bu çalı#anların çalı#malara devam etme oranlarına bakabiliriz. Kaç 
k"#" yen"den gönüllülük çalı#malarına katılmak "ç"n ba#vuru yaptı? B"r çalı#an 
gönüllü olarak zamanını ve d"kkat"n" bu programa ver"yorsa, bu programı 
de!erl" buldu!una da"r güçlü b"r gösterged"r.

Yen" mü#ter"ler"n ürüne ya da serv"se nasıl ula#acaklarını test eden 
büyüme h#potez# için de benzer bir analiz yapabiliriz. Program hayata geç-
t"!"nde, erken ben"mseyenlerden #"rket genel"ne yayılımı nasıl olacak? 
Bu programın yayılması "ç"n en olası yol v"ral büyüme olacaktır. E!er bu 
do!ruysa, ölçümlenmes" gereken öneml" #ey davranı#tır: $lk katılan çalı-
#anlar d"!er çalı#anlarla bunu payla#acaklar mıydı?

Böyle b"r durumda, uzun zamandır #"rkette çalı#anlardan olu#turulan 
küçük b"r grubun, "st"sna" b"r gönüllülük çalı#masına katılaca!ı bas"t b"r 
test yapılab"l"r. Carol"ne’"n çalı#anların HP’n"n topluma katkıda bulun-
makla "lg"l" tar"h" vaad"n" yer"ne get"rmekle mot"ve olaca!ı h"potez"nden 
yola çıkarak, deney günlük "#ler"n"n arasında #"rket"n de!erler"yle arala-
rındak" ba!ların koptu!unu dü#ünen çalı#anları hedefleyeb"l"rd". Amaç, 
erken ben#mseyenler#, ürüne kes"n b"r #ek"lde "ht"yacı olanları bulmak. Bu 
mü#ter"ler hatalara kar#ı daha anlayı#lıdır ve özell"kle de ger"b"ld"r"m 
vermek konusunda hevesl"d"rler.

Sonra, Carol"ne, özel mü!ter# ürünü olarak adlandırdı!ım tekn"!" kul-
lanarak, v"zyonuyla do!ru orantılı b"r #ek"lde, "lk katılımcıların, el"nden 
geld"!" kadarıyla, en "y" deney"m" ya#amalarını sa!layab"l"rd". Fokus grup 
çalı#masından farklı olarak, hedef" mü#ter"ler"n gerçekten ne yaptı!ını 
ölçmek olacaktı. Örne!"n gönüllülerden kaç tanesi gönüllülük çalı#masını 
tamamladı? Kaç tanesi ikinci kere gönüllülük çalı#ması yapmak için 
ba#vurdu? Kaç tanesi bir sonraki çalı#ma için i# arkada#larından birini 
yanına aldı?

Bu "lk ger" besleme ve ö!ret"ler üzer"ne yen" deneyler gel"#t"r"leb"l"r. 
Mesela, e!er büyüme model" katılımcıların bell" b"r yüzdes"n"n tecrü-
beler"n" d"!er çalı#ma arkada#larıyla payla#masını ve onları bu konuda 
cesaretlend"rmes"n" "çer"yorsa, çok küçük b"r grupla b"le bunun ne derece 
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gerçekle#t"!" test ed"leb"l"r. E!er on k"#" "lk deneyler"n" tamamlarsa, kaç 
tanes"n"n tekrar gönüllü olmasını bekler"z? E!er ba#ka b"r "# arkada#ını 
yanlarına almalarını "stersek, kaç tanes" bunu yapmayı kabul eder? Bu 
k"#"ler"n, programın kend"ler"ne en çok fayda sa!layaca!ı türden erken 
ben"msey"c"ler olması gerekt"!"n" unutmayın.

Ba#ka b"r dey"#le, ya bu on erken ben"msey"c" tekrar gönüllü olmayı 
reddederse? E!er "lk deneylerden elde ed"len rakamlar üm"t ver"c" de!"lse, 
kes"nl"kle stratej"yle "lg"l" b"r problem vardır. Bundan vazgeçmek zama-
nının geld"!" anla#ılmamalıdır, tam ters"ne, programın nasıl gel"#t"r"-
leb"lece!"ne da"r kal"tat"f ger"b"ld"r"m alma zamanıdır. Bu tür deney"n 
geleneksel pazar ara#tırmasına göre avantajlı oldu!u nokta #urasıdır: 
B"r anket olu#turmak veya görü#me yapacak "nsanlar bulmak zorunda 
de!"l"z. El"m"zde gerçek davranı#larını b"ld"!"m"z b"r grup "nsan var: "lk 
deney"n katılımcıları.

Bu deney"n tamamı, geleneksel stratej"k planlama sürec"n"n onda b"r" 
süres"nde, sadece b"rkaç haftada yapılab"l"r. Ayrıca, planın henüz formüle 
ed"lmeye çalı#ıldı!ı, stratej"k planlama sürec" "le paralel olarak yapılab"-
l"r. Deneyler negat"f sonuçlar ortaya çıkardı!ında b"le, bu ba#arısızlıklar 
e!"t"c" kabul ed"l"p stratej"y" etk"leyeb"l"r. Örne!"n, e!er #"rket "ç"nde de-
!er çatı#ması ya#ayan h"ç çalı#an yoksa? E!er durum böyleyse, tebr"kler! 
P"vot zamanı!3

"#,#7^ §0^e0e,"e0
Yalın Startup model"nde deney, teor"k sorgulamanın ötes"nde b"r #eyd"r; aynı 
zamanda "lk üründür. E!er bu ya da ba#ka b"r deney ba#arılı olursa, yönet"c"-
ye kampanyasını ba#latma "mkanı ver"r: erken ben"mseyenler"n" kaydetme, 
sonrak" deneylere veya tekrarlara yen" çalı#anlar ekleme ve n"hayet ürünü 
yapmaya ba#lama. Bu ürün gen"# b"r k"tleye da!ıtılab"l"r hale geld"!"nde, ha-
l"hazırda mü#terileri olmu# olacak. Gerçek sorunları çözmü# olacak ve yapıl-
ması gerekenle "lg"l" detaylı tar"fler sunacak. Bu tar"fler geleneksel stratej"k 
planlamadan veya pazar ara#tırma sürec"nden farklı olarak, gelecekte ney"n 
"#e yarayaca!ının beklent"s"ne de!"l bugün ney"n "#e yaradı!ıyla "lg"l" ger"b"l-
d"r"mlere dayanacak.

Bunu gerçek b"r vakada görmek "ç"n Kodak örne!"ne bakalım. Kodak 
kameralar ve f"lmlerle tanınan b"r #"rketken, bugün Kodak Gallery ola-
rak b"l"nen öneml" b"r onl"ne i#i de yürütüyor. Kodak Gallery’nin üründen 

Maltepe Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi



DENEY YAPIN

61

sorumlu ba#kan yardımcısı Mark Cook, deney yöntemini kullanarak Kodak 
Gallery’n"n ürün gel"#t"rme kültürünü de!"#t"rmek üzere çalı#ıyor.

Mark bunu #öyle anlatıyor: “Geleneksel olarak ürün müdürü ‘Bunu "st"yo-
rum” der. Mühend"s de buna ‘Tab"", bunu yaparım” d"ye cevap ver"r. Bunun 
yer"ne ek"b"m"n dört soruya cevap vermes"n" "st"yorum:

1. Mü#ter"ler çözmeye çalı#tı!ınız problem"n farkındalar mı?

2. E!er b"r çözüm olsaydı bunu satın alırlar mıydı?

3. Bunu b"zden m" satın alırlardı?

4. Bu problem "ç"n b"r çözüm üreteb"l"r m"y"z?”

Ürün geli#tirmenin genel e!ilimi, mü#terilerin böyle bir problemi 
oldu!unu teyit etmeden çözümü üretmeye ba#lamak yönündedir. Örne!in, 
Kodak Gallery web sitesinde dü!ünler için üzerinde yaldızlı yazı ve grafikler 
olan kartlar sunuyordu. Bu tasarımlar evlenmek üzere olan insanlar arasında 
popülerdi. Ekip bu kartları, önemli günlerde kullanılacak #ekilde yeniden 
tasarladı. Pazar ara#tırmaları ve tasarım sürec" mü#ter"ler"n bu yen" kartları 
be!enecekler"n" gösterd" ve bu sonuç bu kartların yapılması "ç"n göster"lecek 
çabaları haklı çıkardı.

Lansmandan b"rkaç gün önce, takım web s"tes"ndek" görünümler"nden 
kartların anla#ılmasının zor oldu!unu fark ett". $nsanlar bu #ek"lde kartların 
ne kadar güzel oldu!unu anlamayacaktı. Ayrıca üret"mler" de zordu. Cook "#" 
sondan ba#a do!ru yaptıklarını fark ett": “Nasıl sataca!ımızı ve üretece!"m"z" 
bulana kadar, bu ürünle "lg"l" mühend"sl"k zamanı harcamamamız gerek"rd".” 

Cook, bu tecrübes"nden aldı!ı derslerle, ürünler"nden b"r"ne, b"r etk"n-
l"kte çek"len foto!rafların payla#ımını daha kolay hale get"recek #ek"lde yen" 
özell"kler ekled". Bunu yaparken farklı b"r yöntem "zled". Onl"ne “etk"nl"k al-
bümü”nün, b"r dü!üne, konferansa ya da ba#ka herhang" b"r etk"nl"!e katılan 
"nsanların d"!er katılımcılarla çekt"kler" foto!rafları payla#maları "ç"n "y" b"r 
yol sunaca!ına "nanıyorlardı. D"!er foto!raf payla#ım h"zmetler"nden farklı 
olarak, sadece o etk"nl"!e katılan "nsanların foto!rafları görmes"n" garant" 
edecek, daha güçlü g"zl"l"k kontroller" olacaktı.

Cook, geçm"#te yaptıklarından farklı olarak, grubu herhang" b"r #ey yap-
madan önce r"skler" ve tahm"nler"n" bel"rled"kler" ve sonra da bu tahm"nler" 
deneysel yolla test ett"kler" b"r sürece yöneltt". 
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Gel"#t"r"lmes" dü#ünülen etk"nl"k albümüyle "lg"l" "k" ana h"potez vardı:

1. Takım, mü#ter"ler"n albümler"n" "lk önce kend"ler"n"n olu#turmak 
"steyecekler"n" varsaydı.

2. Etk"nl"!e katılan k"#"ler"n, arkada#ları ya da "# arkada#ları tara-
fından olu#turulmu# albümlere foto!rafları yükleyece!"n" varsa-
yıyorlardı.

Kodak Gallery takımı etk"nl"k albümünün bas"t b"r protot"p"n" yaptı. O 
kadar çok özell"!" yoktu k" takım üyeler" mü#ter"lere bu hal"n" göstermek 
konusunda tereddütlüydüler. Y"ne de, bu erken fazda b"le, mü#ter"ler"n pro-
tot"p" kullanmalarını sa!lamak, takımın h"potezler"n" çürütmes"nde yardımcı 
oldu. Öncel"kle, b"r albüm olu#turmak takım üyeler"n"n dü#ündü!ü kadar 
kolay de!"ld". $lk mü#ter"ler"n h#çb#r# b"r tane b"le albüm olu#turamadı. Ve ay-
rıca, ürünün ilk versiyonunun gerekli özelliklere sahip olmadı!ından #ikayet 
ett"ler.

Bu olumsuz sonuçlar takımın moral"n" bozdu. Kullanılab"l"rl"k problem-
ler" ve eks"k özell"klerle "lg"l" mü#ter" #ikayetleri –k" bu özell"kler"n pek ço!u 
or"j"nal yol har"tasında vardı– onları hayal kırıklı!ına u!ratmı#tı. Cook onlara 
ürünün eks"k özell"kler"ne ra!men bunun b"r ba#arısızlık olmadı!ını anlattı. 
Bu "lk ürün, mü#ter"ler"n etk"nl"k albümü olu#turmak "stekler" oldu!u g"b" 
de!erl" b"r b"lg" sa!lamı#tı. Mü#ter"ler"n eks"k özell"klerle "lg"l" #ikayetleri ta-
kımın do!ru yolda "lerled"!"n"n gösterges"yd". Bu #ek"lde, takımın el"nde önce-
den, bu özell"kler"n öneml" oldu!una da"r kanıt olmu#tu. Pek" yol har"tasında 
olup da mü#ter"ler"n eks"kl"!"nden #"kayetç" olmadı!ı özell"kler ne olacaktı? 
Belk" de o özell"kler "lk anda göründükler" kadar öneml" de!"ld"ler.

Beta vers"yonun lansmanı süres"nce takım ö!renmeye ve y"nelemeye de-
vam ett". $lk kullanıcıların hevesl" olmasına ve rakamların üm"t vadetmes"ne 
ra!men, takım çok öneml" b"r #ey" fark ett". KISS"ns"ghts adındak" onl"ne an-
ket aracını kullanarak, mü#ter"ler"n arkada#larını albümler"ne davet etmeden 
önce foto!rafların düzen"n" organ"ze etmek "sted"kler"n" ö!rend"ler. Cook, he-
nüz hazır olmadıkları dü#ünces"yle, bölümünün genel müdürünü pazarlama 
kampanyasına ba#lamadan önce, y"neleme ve deney yapma yöntem"yle nasıl 
daha "y" sonuçlar alaca!ına da"r "kna ederek lansmanı durdurdu. Pazarlama 
lansman tar"hler"n"n aylar önces"nden bel"rlend"!" b"r dünyada, takımın prob-
lem" tamamen çözmes"n" beklemek geçm"#e kıyasla öneml" b"r de!"#"md".
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Bu süreç Kodak Gallery "ç"n çarpıcı b"r de!"#"kl"k olmu#tu. Çalı#anlar ken-
d"ler"ne ver"len görevler" b"t"rmeler"yle de!erlend"r"lmeye alı#ıklardı. Cook’un 
ded"!" g"b" “Ba#arı ürün "ç"n b"r özell"k gel"#t"rmek de!"ld"r; ba#arı mü#ter"n"n 
problem"n" nasıl çözece!"n" ö!renmekt"r.”4

4'**�%#^a�+�©'0&�,#1§
H"nd"stan’da, yüksek f"yatı sebeb"yle nüfusun %7’s"nden azının ev"nde çama-
#ır mak"nası bulunuyor. $nsanların büyük ço!unlu!u çama#ırlarını ya eller"n-
de yıkıyor ya da yıkaması "ç"n Dhob"’ye (H"nd"stan’da çama#ır yıkayıcılarına 
ver"len ad) ver"yorlar. Dhob"’ler çama#ırları en yakındak" nehre götürüyorlar, 
nehr"n suyunda yıkıyorlar, tem"zlenmeler" "ç"n kayalara vuruyorlar ve kuru-
maları "ç"n asıyorlar. Bu, "k" günden yed" güne kadar süren b"r zamanda yapı-
lıyor. Sonuç? Kıyafetler on güne yakın b"r sürede ger" gel"yor ve muhtemelen 
tem"zlenmem"# oluyorlar.

 Akshay Mehra, b"r fırsatı fark ett"!"nde, sek"z yıldır Procter & Gamble 
S"ngapur of"s"nde çalı#maktaydı. T"de ve Pantene markalarının H"nd"stan ve 
Asya ülkeler"nden sorumlu marka müdürü olarak, çama#ırhane serv"s"n" ula-
#ılab"l"r hale get"reb"lece!"n" dü#ündü. H"nd"stan’a dönen Akshay, Innos"ght 
G"r"#"m (Innos"ght Ventures) tarafından kurulmu# V"llage Çama#ırhanes"’nde 
(VLS-V"llage Laundry Serv"ce) çalı#maya ba#ladı. VLS "#ler"yle "lg"l" varsayım-
larını test etmek "ç"n b"r ser" deney yapmaya ba#ladı.

$lk deneyleri için, bir tüketici tipi çama#ır makinasını bir pikabın arkasına 
yerle#t"rerek, Bangalor’da b"r cadden"n kö#es"ne park ett"ler. $nsanların ça-
ma#ırlarını tem"zlenmek üzere buraya tesl"m edece!"n" "spatlamayı amaçla-
yan bu deney, 8.000 Amer"kan dolarından daha az b"r bedele mal olmu#tu. 
G"r"#"mc"ler çama#ırları kamyonette tem"zlemed"ler, bu çok fazla pazarlama 
ve göster"# olurdu. Bunun yer"ne uzakta b"r yere götürerek orada tem"zled"ler 
ve aynı günün ak#amında mü#ter"ler"ne ger" get"rd"ler.

VLS takımı bu deneye b"r hafta devam ett". Her gün kamyonet" ba#ka b"r 
yere park ett"ler, potans"yel mü#ter"ler" hakkında ö!reneb"lecekler" her #ey" 
ö!renmeye çalı#tılar. $nsanları kamyonete gelmeye nasıl te#v"k edecekler"n" 
ö!renmek "sted"ler. Tem"zlenme zamanı öneml" m"yd"? Tem"zl"k b"r end"#e 
m"yd"? $nsanlar çama#ırlarını onlara bıraktıklarında ne "st"yorlardı? Mü#te-
r"ler"n çama#ırlarını tem"zlenmek üzere onlara vermekten mutlu oldu!unu 
ke#fett"ler. Bununla b"rl"kte kamyonet"n arkasına ba!lanmı# çama#ır mak"na-
sı mü#ter"lerde #üphe uyandırıyordu; VLS’n"n çama#ırlarını alıp kaçaca!ından 
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end"#elen"yorlardı. VLS, bu end"#ey" g"dermek "ç"n k"osk’a benzeyen, b"raz 
daha sa!lam b"r çekçek yaptı.

VLS, ayrıca, bu çekçekler"n" lokal küçük marketlerin önüne park etmekle 
ilgili bir deney yaptı. Daha sonraki yinelemeler, VLS’in mü#terilerin hangi 
servislerle daha çok ilgilendi!ini ve ne kadar bedel ödemeye razı olduklarını 
görmesini sa!ladı. Mü#terilerinin sıklıkla çama#ırlarının ütülenmesini de 
istediklerini ve tem"zlenm"# çama#ırlarını y"rm" dört saat yer"ne dört saat 
sonra tesl"m almak "ç"n "k" katı bedel ödemeye hazır olduklarını gördüler.

Bu "lk deneyler"n sonucunda, doksan sant"me yüz y"rm" sant"m büyüklü-
!ünde mob"l b"r k"osk #ekl"ndek", "ç"nde enerj" tasarruflu, tüket"c" t"p" çama#ır 
mak"nası, kurutma mak"nası ve çok uzun b"r uzatma kablosu bulunan n"ha" 
ürünler"n" gel"#t"rd"ler. K"oskda Batılı deterjanlar ve VLS’n"n her gün taze 
olarak tem"n ett"!" tem"z su kullanılıyordu.

O zamandan ber", V"llage Çama#ırhanes" c"dd" anlamda büyüdü ve Banga-
lor, Mysore ve Bombay’da, toplam on dört noktada faal"yet göster"r hale geld". 
CEO Akshay Mehra’nın ben"mle payla#tı!ı üzere, “2010 yılında 116.000 kg 
çama#ır yıkadık (bu rakam 2009’da 30.600 kg.’dı). $#"m"z"n yüzde 60’ını tek-
rar gelen mü#ter"ler olu#turuyor. Geçt"!"m"z yıl tüm noktalarımızda toplam 
10.000 mü#ter"ye h"zmet verd"k.”5

"#4*#2^7d,#2§+§,"#^7�*',^12�023.
21 Temmuz 2010’da Dodd-Frank Wall Street Reform ve Tüket"c"y" Ko-
ruma Yasası, ABD Ba#kanı Obama tarafından "mzalandı ve yürürlü!e 
g"rd". Hükümler"nden b"r"yle yen" b"r büro, Federal Tüket"c"y" Koruma 
Bürosu (CFPB – Consumer Federal Protect"on Bureau) kuruldu. Bu kurum 
Amer"kan vatanda#larını, kred" kartı #"rketler", ö!renc"lere borç veren 
kurulu#lar ve kısa vadel" kred" of"sler" g"b" f"nansal h"zmet #"rketler" ta-
rafından borçlandırılmasına kar#ı korumakla görevlend"r"ld". Plan b"r 
ça!rı merkez" kurarak, burada e!"t"ml" çalı#anların gelen ça!rıları cevap-
lamaları yönündeyd".

$stedi!i her #eyi yapmakta özgür bırakılan böyle bir kurumun 
yüksek bütçeli büyük bir grubu i#e alması, pahalı ve zaman alıcı bir plan 
hazırlaması beklenirdi. Ama, CFPB "#ler" farklı b"r #ek"lde yapmayı dü#ü-
nüyordu. 500 m"lyon Amer"kan doları bütçes"ne ve üst düzey ba#langıcı-
na ra!men CFPB gerçek b"r startup.

Ba#kan Obama teknoloj"den sorumlu ba#kan Aneesh Chopra’yı bu 
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yen" startup kurumun nasıl kurulaca!ını ara#tırmakla görevlend". $#te 
ben bu #ek"lde konuya dah"l oluyorum. Chopra S"l"kon Vad"s"’ne yaptı!ı 
z"yaretler"nden b"r"nde b"r grup g"r"#"mc"y", bu yen" kurumda startup 
kültürünü nasıl gel"#t"recekler"ne da"r tavs"yeler"n" almak üzere toplan-
tıya ça!ırdı. Özellikle, kurumu daha veriml", mal"yet-etk"n ve kusursuz 
yapab"lmek "ç"n teknoloj" ve "novasyonun kaldıraç etkisini kullanmaya 
odaklıydı.

Ben"m tavs"yem, burada ele alınan prens"pler çerçeves"nde oldu: 
CFPB’y" b"r deney olarak kabul ed"n, planın gerçekler har"c"ndek" varsa-
yım olan kısımlarını bel"rley"n ve bunları test etmen"n yollarını bulun. 
Bu öngörüler" kullanarak, m"n"mum v"able product’ı gel"#t"reb"l"r ve res-
m" planın hayata geçmes"nden çok önce, kurumu aya!a kaldırab"l"rd"k. 

Mevcut planın altında yatan "lk varsayım, Amer"kan vatanda#ları 
f"nansal dolandırıcılık ve "st"smarla "lg"l" CFPB’y" arayab"lecekler"n"n far-
kında olsalardı, bunu yapan vatanda#ların sayısı oldukça fazla olurdu. 
Bu varsayım, Amer"kalıları etk"leyen dolandırıcılı!ın m"ktarını ö!ren-
mek "ç"n yapılan b"r pazar ara#tırmasına dayandı!ı "ç"n mantıklı g"b" 
görünüyor. Y"ne, onca ara#tırmaya ra!men, bu hâlâ b"r varsayım. E!er 
gerçekle#en ça!rı aded", planda öngörülenden c"dd" b"ç"mde farklı olursa, 
planda öneml" de!"#"kl"kler yapmak gerekecekt". Ya f"nansal "st"smara 
u!rayan Amer"kan vatanda#ları kend"ler"n" ma!dur olarak görmüyor-
lar ve dolayısıyla yardım "stem"yorlarsa? Ya vatanda#lar "ç"n ba#ka türlü 
problemler öneml"yse? Ya kurumu "lg" alanı dı#ında kalan problemlerle 
"lg"l" ararlarsa?

Ajans 500 m"lyon dolar bütçe ve buna paralel büyüklükte bir ekiple 
faaliyetine ba#ladı!ında, planı de!i#tirmek pahalı ve zaman alıcı olmu# 
olmaz mıydı? Öyleyse neden ger"b"ld"r"m almak "ç"n bekleyel"m? Kurum, 
deney"ne hızlıca ba#lamak "ç"n, Tw"l"o g"b" yen" nes"l, dü#ük mal"yetl" ve 
hızlı kurulan b"r platformu kullanarak bas"t b"r yardım hattı kurab"l"rd". 
B"rkaç saatl"k çalı#mayla, arayanların arasından seç"m yapab"lece!" prob-
lemlerden olu#an b"r sesl" menü ekleyeb"l"rlerd". $lk vers"yondak" problem 
l"stes" mevcut ara#tırmadan alınab"l"rd". B"r ça!rı merkez" yetk"l"s"yle 
görü#mek yer"ne, arayanlar menüden seçt"kler" problem ba#lı!ına göre, 
sorunlarıyla "lg"l" ne yapmaları gerekt"!"n" anlatan kaydı d"nleyeb"l"rd".

Kurum, yardım hattını tüm ülkeye tanıtmadan önce, belk" b"r #ehr"n 
b"r mahalles" kadar küçük b"r alanda, telev"zyon ve radyo reklamına bü-
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yük rakamlar ödemeden, sadece hedeflenm"# k"tleye yapılan tanıtımla, 
kısıtlı b"r #ek"lde test edeb"l"rd". O mahalledek" reklam panolarında ya-
yınlanan, sadece o mahalleye da!ıtılan gazetelere ver"len reklamlar ve 
hedef k"tle odaklı "nternet reklamları "y" b"r ba#langıç olurdu. Hedeflenen 
alan çok küçük oldu!u "ç"n, bu alanda yüksek derecede farkındalık yara-
tacak büyüklükte b"r reklam kampanyasına bütçeler" yetecekt". Toplam 
mal"yet de çok dü#ük olacaktı.

500 m"lyon dolarlık kurumun f"nansal "st"smar sorununa kar#ı sun-
du!u kapsamlı çözüme kıyasla, bu m"n"mum v"able product pek de "y" 
sayılmazdı. Ama aynı zamanda o kadar pahalı da de!"ld". Bu ürün günler, 
belk" haftalar "çer"s"nde gel"#t"r"leb"l"r ve deney"n tamamı muhtemelen 
sadece b"rkaç b"n dolara yapılırdı.

Bu deneyden ö!renecekler"m"z paha b"ç"lemez olurdu. Kurum pazar-
lama mesajlarını test etmeye ba#layab"l"rd": $nsanları ne aramaya te#v"k 
eder? Gerçek dünyadak" ver"ler" tahm"n etmeye ba#layab"l"rd": Hedefle-
nen alandak" "nsanların yüzde kaçı gerçekten arıyor? Bu tahm"nler mü-
kemmel olmayacaktı, ama pazar ara#tırmasının sa!ladı!ı ver"lerden daha 
sa!lıklı b"r #ek"lde, temel davranı#ı ortaya koyacaktı.

Daha da öneml"s", bu ürün, daha detaylı olarak hazırlanacak gerçek 
ürünün tohumu olacaktı. Kurum yava# yava#, ama em"n b"r #ek"lde ürünü 
yen" çözümler ekleyerek gel"#t"recekt". Sonuçta yardım hattı destek uz-
manlarıyla dolmaya ba#layacaktı. Bu "lk destek uzmanları ba#langıçta, 
ba#arı #ansını artırmak amacıyla, belk" sadece b"r problem kategor"s"yle 
"lg"leneceklerd". Resm" plan uygulamaya hazır olana kadar, bu "lk h"zmet 
gerçek dünya #ablonu olarak h"zmet edecekt".

 CFPB faal"yetler"ne henüz yen" ba#lıyor, ama #"md"den deneysel yak-
la#ımı uyguluyor g"b" görünüyorlar. Örne!"n, co!raf" olarak kısıtlı yayı-
lım yer"ne "lk ürünler"n" kullanım durumuna göre segmente ed"yorlar. 
Mü#terilere hizmet verecekler" f"nansal ürünler "ç"n b"r sıralama yaptılar 
ve kred" kartlarından ba#ladılar. $lk deneyler"n"n adımları "lerled"kçe, 
tüm d"!er #ikayetleri ve aldıkları mü#ter" ger"b"ld"r"mler"n" yakından 
gözlemleme #ansına sah"p olacaklar. Bu ver", gelecekte sunacaklarının 
der"nl"!"n", gen"#l"!"n" ve sıralamasını etk"leyecek.

CFPB’n"n teknoloj"den sorumlu ba#kanının söyled"!" g"b", “Amer"kan 
vatanda#larına, tüket"c" f"nansmanı pazarında ya#anan problemlerle "l-
g"l" b"ze b"lg" verecekler" kolay b"r yol sunmayı amaçlıyoruz. Halkın b"ze 
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söyled"kler"n" yakından gözlemleme ve yen" gelen b"lg"ye göre tepk" gös-
terme fırsatımız var. Pazarlar sürekl" olarak de!"#"yor, b"z"m "#"m"z de 
onlarla b"rl"kte de!"#mek.”6

***
Bu k"tapta anlatılan g"r"#"mc"ler ve yönet"c"ler zek", yetenekl" ve sonuç 

odaklılar. B"rçok durumda, mevcut yönet"m anlayı#ının en "y" örnekler"yle 
uyumlu olacak #ek"lde b"r organ"zasyon kurmanın ortasındalar. Endüstr"den 
ba!ımsız olarak, kamu ve özel sektörlerde benzer zorluklarla kar#ı kar#ıya ka-
lıyorlar. Gördü!ümüz üzere, dünyanın en "y" yönet"len #"rketler"n"n en tecrü-
bel" müdürler" ve üst düzey yönet"c"ler" b"le yen" "novat"f ürünler gel"#t"rmek 
ve p"yasaya sürmek konusunda sıkıntılar ya#ıyorlar.

Bu yönet"c"ler, "y" ara#tırılmı# planlara "nanan, hak"m yönetim anlayı#ının 
üstesinden gelmek zorundalar. Unutmayın, planlama sadece uzun süredir 
istikrarlı bir #ekilde faaliyet gösterme durumunda i#e yarayan bir araçtır. Hal 
böyleyken, dünyanın her geçen daha da istikrarlı bir hale geldi!ini dü#ünen 
var mı? Bu dü#ünce #eklini de!i#tirmek zor ama startup ba#arısı için #arttır. 
Bu kitabın, yöneticilere ve giri#imcilere bu de!i#imi gerçekle#tirmelerinde 
yardımcı olaca!ını umuyorum.
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Startup, f"k"rler" ürünlere dönü#türen b"r katal"zördür. Mü#ter"ler bu ürün-
lerle temas ett"kçe ger"b"ld"r"m ve ver" üret"rler. Bu ger"b"ld"r"m hem kal"ta-
t"f (sevd"kler" ya da sevmed"kler" g"b") hem kant"tat"ft"r (kaç k"#"n"n ürünü 
kullandı!ı ya da de!erl" bulup bulmadı!ı g"b"). B"r"nc" Kısım’da gördü!ümüz 
üzere, bir startup’ın üretti!i ürünler gerçek deneylerdir. Nasıl sürdürülebilir 
bir i# kurulaca!ı ise bu deneylerin sonucudur. Startuplar için bu bilgi paradan, 
ödüllerden ya da basında yer almaktan çok daha önemlidir, çünkü bir sonraki 
adımda yer alan fikirleri etkiler ve yeniden #ekillendirir. 

Bu üç adımlı sürec" #u bas"t #emayla resmedeb"l"r"z:

"yLE~^@MWSLA?^EClCL^2-.*�+^^X?K?L¨^CL^?X?^GLBGPECWGL^
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Yap-Ölç-Ö!ren ger"b"ld"r"m döngüsü Yalın Startup model"n"n merkez"nde 
yer alıyor. $kinci Kısım’da bunu detaylı olarak "nceleyece!"z.

Pek çok "nsan, bu ger"b"ld"r"m döngüsünün sadece b"r unsurunun üze-
r"nde duran profesyonel e!"t"me sah"pt"r. Mühend"sler b"r #eyler" en ver"ml" 
#ek"lde yapmayı ö!ren"r. Bazı yönet"c"ler stratej" gel"#t"rme konusunda uz-
mandırlar. Pek çok g"r"#"mc" enerj"ler"n" tek b"r noktaya odaklamı#lardır: en 
"y" ürün f"kr"ne ya da en "y" tasarlanmı# ba#langıç ürününe sahip olmaya ya 
da veri ve göstergeleri saplantı haline getirmeye. Gerçek #u ki, bu aktivitelerin 
hiçbiri kendi ba#ına ola!anüstü önemli de!ildir. Tüm enerj"m"z" bu ger"b"l-
d"r"m döngüsü boyunca geçen toplam zamanı en aza "nd"rgemeye odaklan-
mamız gerek"yor. Bu b"r startup’ı yönlend"rmen"n özü ve bu kısmın konusu. 

B"l"msel yöntem" startuplara uygulamak "ç"n hang" h"potezler" test et-
mem"z gerekt"!"n" bel"rlemek gerek"r. Bence startup planının en r"skl" un-
suru, her #ey"n varsayıma dayandı!ı bölümler"d"r. En öneml" "k" varsayım 
de!er h"potez" ve büyüme h"potez"d"r. Bunlar startup’ın büyüme motorunu 
kontrol eden de!"#kenler" ayarlamayı sa!lar. Startup’ın her b"r y"nelemes", 
çalı#ıp çalı#mayaca!ını görmek üzere bu motoru hızlandırma te#ebbüsüdür. 
B"r kere çalı#maya ba#ladı!ında, daha büyük v"teslere geçerek süreç kend"n" 
tekrar eder.

Bu varsayımlar konusunda netle#t"kten sonra yapılacak "lk "#, ana fonks"-
yonlara sah"p ürün (m"n"mum v"able product - MPV) "le Yap fazına mümkün 
olan en çabuk #ekilde girmektir. Ana fonks"yonlara sah"p ürün sonradan ge-
rekl" oldu!u görülen pek çok özell"!e sah"p de!"ld"r. Y"ne de, bazı durumlarda, 
MVP’y" ortaya çıkarmak da fazlaca çalı#ma gerekt"r"r. Örne!"n, mühend"sler 
ve tasarımcılar tarafından sadece "ç kal"tes" de!erlend"r"lm"# b"r protot"p yap-
mak uygun de!"ld"r. Onu, tepk"ler"n" ölçmek "ç"n potans"yel mü#ter"ler"n de 
önüne koymak gerek"r. Hatta, b"razdan görece!"m"z üzere, onlara protot"p" 
satmayı b"le denemel"y"z.

Ölç fazına geldi!imizde en büyük zorluk, ürün geli#tirme çabalarının 
gerçek ilerlemeye götürüp götürmedi!ini belirlemek olacaktır. Hatırlayın, 
e!er kimsenin istemedi!i bir ürünü üretiyorsak, zamanında ya da bütçe dah"-
l"nde yapıp yapmadı!ımız çok da öneml" de!"ld"r. Ben"m önerd"!"m metodun 
adı #novasyon muhasebes#: Motoru ayarlama çabalarımızın meyve ver"p verme-
d"!"n" görmem"z" sa!layan kant"tat"f yakla#ım. Ayrıca geleneksel yönet"m ve 
ürün k"lometre ta#larına alternat"f olan, ö!renme kilometre ta#larını olu#-
turmamızı sa!lıyor. Ö!renme kilometre ta#ları giri#imcilerin, ilerlemelerini 
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kesin olarak ve objektif bir #ekilde ölçümlemelerini sa!lar. Ama her göster-
ge aynı de!"ld"r, 7. Bölüm’de "novasyon muhasebes"n" destekleyecek #ek"lde 
mü#ter" tutumlarını anal"z etmeye yarayan aks#yon göstergeler#n#n kullanı#lılı-
!ına kar#ın göster#! göstergeler#n#n yarattı!ı tehl"key" daha detaylı anlataca!ım.

Son ve en öneml" konu "se p#vot etmek. Yap-Ölç-Ö!ren döngüsünü ta-
mamlayarak, b"r g"r"#"mc"n"n kar#ı kar#ıya kaldı!ı en son soruya gelm"# olu-
yoruz: Or"j"nal stratej"den p"vot etmek m" yoksa bu stratej"y" korumak mı? 
E!er b"r h"potez"m"z"n yanlı# oldu!unu gördüysek, o zaman yen" b"r stratej"k 
h"poteze geçmek "ç"n öneml" b"r de!"#"kl"k yapma zamanıdır.

Yalın Startup metoduyla, daha erken b"r zamanda p"vot etmek gerekt"!" 
görüleb"ld"!" "ç"n, zaman ve paradan tasarruf sa!layarak daha ver"ml" #"rketler 
kurulur. Akt"v"teler bu sırayla gerçekle#t"!" "ç"n ger"b"ld"r"m döngüsünün adı-
nı Yap-Ölç-Ö!ren olarak yazmamıza ra!men, planlamamız tam ters" sırayla 
gerçekle#"r: Ne ö!renmem"z gerekt"!ini buluruz, do!rulanmı# ö!renme elde 
ed"p etmed"!"m"z" görmek "ç"n ney" ölçmem"z gerekt"!"n" bulmak "ç"n "novas-
yon muhasebes"n" kullanırız ve sonra da bu deney" yapmak ve ölçümü elde 
etmek "ç"n nasıl b"r ürün gel"#t"rmem"z gerekt"!"n" buluruz. $k"nc" Kısım’da 
ele alınan tüm tekn"kler Yap-Ölç-Ö!ren döngüsünün süres"n" en aza "nd"r-
mek "ç"n tasarlanmı#tır.

Maltepe Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi



Maltepe Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi



75

5

SIÇRAYIN

2004 yılında, üç ün"vers"te ö!rencisi, ellerinde henüz yeni geli#tirdikleri 
üniversite sosyal a!larıyla Silikon Vadisi’ne geldi. Pazar lideri olan, hatta 
ilk yapılan üniversite sosyal a!ı de!ildi. Ba#ka #irketler çok daha önce ve 
daha fazla özellikle piyasaya girmi#lerdi. 150.000 kayıtlı üyeyle çok küçük 
bir gelirleri vardı, ama daha o yaz 500.000 dolar risk sermayesi yatırımı 
almı#lardı. Bir seneden daha az bir zaman sonra, buna ek olarak 12,7 milyon 
dolar yatırım aldılar.

 Tab"" k", bu üç ün"vers"tel"n"n Facebook’un kurucuları Mark Zuckerberg, 
Dust"n Moskov"tz ve Chr"s Hughes oldu!unu tahm"n ett"n"z. H"kâyeler" artık 
dünya çapında b"l"n"yor. Kayda de!er yaptıkları pek çok #ey var, ama ben b"r 
tanes"n"n üzer"nde durmak "st"yorum: Gerçek kullanımı çok dü#ükken, Face-
book’un nasıl bu kadar yüksek yatırım alab"ld"!"n"n. 1

Facebook’un erken dönem büyümes"yle "lg"l" "k" unsur yatırımcıları çok 
etk"lem"#t". $lk unsur, Facebook’un aktif kullanıcılarının sitede harcadı!ı net 
süreydi. Kullanıcıların yarıdan fazlası her gün siteye yeniden geliyordu.2 Bu 
b"r #"rket"n de!er h"potez"n" nasıl do!rulayaca!ını göster"yor: Mü#terilerin 
ürünü de!erli bulmasıyla. Facebook’un erken dönem büyümesiyle ilgili ikinci 
etkileyici konu, üniversite kampüsündek" yayılma hızıydı. Büyüme hızı #a#ır-
tıcıydı: Facebook’un lansmanı 4 %ubat 2004’te yapılmı#tı. Reklam ve pazar-
lama "ç"n h"ç para harcamadan, o ayın sonu "t"bar"yle Harvard ö!renc"ler"n"n 
neredeyse dörtte üçü kullanmaya ba#lamı#tı. Ba#ka b"r dey"#le, Facebook bü-
yüme h"potez"n" de do!rulamı#tı. Bu "k" h"potez, yen" startupların kar#ıla#tı!ı 
öneml" soruları tems"l eder.3
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O zamanlarda, pek çok "nsanın #irketin “"# model" olmadı!ı” ve yatırım-
cıların talep ett"!" de!erlemelere kıyasla mütevaz" gel"rler" oldu!u gerekçele-
r"yle Facebook’un erken dönem yatırımcılarını ele#t"rd"kler"n" duymu#tum. 
Facebook’u, #"rketler"n “"lg"y" üzerler"ne çekmek” ve “kısa zamanda büyümek” 
stratej"ler"n" gerçekle#t"rmek "ç"n küçük gel"rlerle büyük yatırımlar aldıkla-
rı dot-com devr" çılgınlı!ına b"r ger" dönü# olarak gördüler. Dot-com-devri 
startuplarının b"rço!u satın aldıkları "lg"y", "ler"de d"!er reklamverenlere sat-
mayı planlıyordu. Facebook farklıydı, çünkü farklı b"r büyüme motoru kulla-
nıyordu. Mü#teri kazanmak "ç"n h"ç para ödem"yordu ve sah"p oldu!u yüksek 
mü#ter" sadakat", her gün yüklü m"ktarlarda mü#ter" "lg"s" çekmes" anlamına 
gel"yordu. Bu "lg"n"n reklamverenler "ç"n de!erl" olup olmadı!ı öneml" de!"ld"; 
öneml" olan ne kadar ödeyecekler"yd". 

Pek çok g"r"#"mc" b"r sonrak" Facebook’u kurmak "ç"n büyük çaba harcıyor 
ama Facebook’un ve d"!er ba#arılı startupların ö!ret"ler"n" uygulamaya ba#la-
dıklarında hemen akılları karı#ıyor. Facebook’tan çıkarılacak ders startupların 
mü#ter"ler"nden bedel talep etmemes" gerekt"!" m"? Yoksa startupların pa-
zarlamaya h"ç para harcamaması gerekt"!" m"? Bu soruları hızlıca yanıtlamak 
mümkün de!"l. Her b"r yöntem için sayısız kar#ı örnek bulab"l"r"z. Startuplar 
kend" özel ko#ullarında "#e yarayacak yöntemler"n ne oldu!unu bulmak "ç"n 
deneyler yapmalılar. Startuplar "ç"n stratej"n"n oynadı!ı rol, sorulması gere-
ken do!ru soruların ne oldu!unu bulmaktır.

120�2#(§^4�01�7'+*�0�^"�7�,'0
Her "# planı b"r grup varsayım "le ba#lar. Bu varsayımları do!ru olarak ka-
bul eder ve #"rket"n v"zyonunun nasıl gerçekle#t"r"lece!"n" göstermek üzere 
devam eder. Bu varsayımların do!ru oldu!u henüz "spatlanmadı!ı ve hatta 
genell"kle yanlı# oldukları "ç"n, startup’ın erken dönem çabalarının hedef" bu 
varsayımları en kısa zamanda test etmekt"r.

Geleneksel yönet"m stratej"s", yönet"c"lere bell" b"r "# "ç"n hang" varsayım-
ların yapılması gerekt"!"n" netle#t"rmekte yardımcı oluyor. B"r g"r"#"mc"n"n "lk 
zorlu!u bu varsayımları s"stemat"k b"r #ek"lde test edecek organ"zasyonu kur-
maktır. $k"nc" zorluk "se, tüm g"r"#"mc"l"k durumlarında oldu!u g"b", #"rket"n 
genel v"zyonunu kaybetmeden bu testler" d"kkatl" b"r #ek"lde yapab"lmekt"r.

 T"p"k b"r "# planında varsayımlar sıradandır. Bunlar geçm"# endüstr"yel 
tecrübelerden olu#an gerçekler veya bas"t çıkarımlardır. Facebook vakasında, 
reklamverenler"n mü#ter"ler"n "lg"s" "ç"n b"r bedel ödeyecekler" açıktı. Sıradan 
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detayların arasında saklanmı#, c"dd" b"r #ek"lde ortaya koymanın cesaret "ste-
d"!", b"r avuç dolusu varsayım vardı: mü#ter"ler"n ürünümüzü kullanmak "ç"n 
c"dd" b"r arzusu oldu!u veya süpermarketler"n ürünümüzü satmak "steyece!" 
g"b" varsayımlar. Bu varsayımlar do!ruymu# g"b" davranmak klas"k g"r"#"mc" 
süper gücüdür. Bunlar do!ruysa, çok büyük b"r fırsat bekl"yordur. Yanlı#sa, 
startup büyük b"r ba#arısızlı!ı r"ske ed"yordur.

Varsayımların büyük ço!unlu!u b"r tür örneksemedir. Örne!"n, hatırladı!ım 
b"r "# planı #unu "ler" sürüyordu: “Progress"ve "mage yükleme teknoloj"s"n"n, te-
lefon üzer"nden web kullanımını yaygınla#tırması g"b", b"z"m progress"ve rende-
r"ng teknoloj"m"z de ürünümüzün en bas"t b"lg"sayarda çalı#masını sa!layacak.” 
Muhtemelen progress"ve "mage yükleme veya render"ng’"n ne demek oldu!unu 
b"lm"yorsunuz. Bu, çok da öneml" de!"l. Ama b"r "dd"ayı #u #ek"lde "fade etmey" 
b"l"yorsunuz (belk" daha önce kullanmı# b"le olab"l"rs"n"z):

Önceki X teknolojisi, Y özelli!i sayesinde Z pazarında ba#arılı olmak 
için kullanıldı. Biz de Y özelli!ine sahip oldu!umuzdan, yeni X2 
teknolojisiyle Y2 pazarında ba#arılı olaca!ız.

Bu türden "fadeler, yatırımcıları, çalı#anları ya da ortakları "#e dah"l ol-
maya "kna etmek "ç"n kullanılıyor. Pek çok g"r"#"mc" varsayımı #u #ek"lde yaz-
maktan kaçınacaktır:

Çok fazla insan internete ba!lanmak istiyordu. Ne oldu!unu 
biliyorlardı, paraları yetiyordu ama görsellerin yüklenmesi çok uzun 
zaman aldı!ından kullanamıyorlardı. Progressive image yüklemesi 
insanların internete ba!lanmasını ve arkada#larına bundan 
bahsetmesini sa!ladı. Sonuçta X #irketi Y pazarında kazandı.

Benzer #ekilde, #u anda ürünümüzü kullanmak isteyen pek çok 
mü#teri var. $stediklerini biliyorlar, bunun için ödeme yapmaya 
hazırlar, ama rendering çok yava# oldu!u için kullanamıyorlar. 
Progressive rendering teknolojisiyle çalı#an ürünümüzü 
piyasaya sürdü!ümüzde mü#teriler yazılımımıza akın edecek 
ve arkada#larına bundan bahsedecekler. Biz de Y2 pazarında 
kazanaca!ız.

Bu rev"ze "fadede d"kkat etmem"z gereken b"rkaç nokta var. $lk olarak, 
unsurları açık bir #ekilde belirlemek önemli. $nternetin ben"msenmes"n"n 
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progress"ve "mage yüklemes"yle oldu!u gerçek m" yoksa bu nedenlerden 
sadece b"r" m"? Daha da öneml"s", ürünümüzü kullanmak "steyen büyük 
b"r potans"yel mü#ter" grubu oldu!u gerçekten do!ru mu? $lk örnekseme 
payda#ları yeni startup’ın teknolojisini geli#tirerek mü#terilerin kullanıp 
kullanmayacaklarını görmenin iyi bir ilk adım olaca!ı yönünde ikna etmek 
için tasarlanmı#tı. Yen"den "fade ed"len yakla#ım "se öncel"kl" olarak deneye 
dayalı testler yapmanın gerekl"l"!"n" netle#t"r"yor.

�L?JME^TC^?LRGJME
Stratej"y" d"!er #"rketler ve endüstr"lerle yapılan kar#ıla#malara dayandır-
makta b"r yanlı#lık yok. Hatta kanıtsız kanaat olmayan varsayımların fark 
ed"lmes"ne yardımcı b"le olab"l"r. Örne!"n, Randy Kom"sar, kanıtsız kanaat 
kavramının detaylı olarak anlattı!ı B Planına Ula!mak k"tabında, b"r stratej" 
olu#turmak "ç"n “analoglar” ve “ant"loglar”dan olu#an b"r çerçeve kullanıyor.

Analog-ant"log konsept"n" anlatmak "ç"n "Pod’u örnek ver"yor. “E!er ana-
log ned"r d"yorsanız, Walkman’a bakmanız lazım” d"yor. “Steve Jobs’ın sorgu-
lamak zorunda kalmadı!ı b"r soruyu yanıtladı: $nsanlar halka açık alanlarda 
kulaklık kullanarak müz"k d"nler m"? Bugün bu soru b"ze çok saçma gel"yor 
ama aslında temel b"r soru. Sony bu soruyu sordu!unda, cevabını b"lm"yordu. 
Steve Jobs [cevabın] [analog] vers"yonuna sah"pt".” Sony’n"n Walkman’ı ana-
logdu. Sonra, Jobs’ın "nsanların müz"k "nd"rmek "stemes"ne ra!men bunun 
"ç"n b"r ücret ödemek "stemed"!" gerçe!"yle yüzle#mes" gerek"yordu. Kom"sar, 
“Napster b"r ant"logdu. O ant"log "#"n" farklı b"r #ek"lde tanımlamaya "tt"” 
d"yor. “Bu analog ve ant"loglar özgün ve cevaplanmamı# yen" sorular get"r-
d"ler. Bunlar ben"m, yen" b"r g"r"#"me g"rerken kullandı!ım sorular. $#imi ya 
ba#armamı ya da mahvetmemi sa!layacaklar. iPod i#inde, insanların müzik 
için ödeme yapaca!ı, varsayımlardan b"r"yd".”4 

�"M¦PS^8?K?LB?^"M¦PS^7CPBC�LGL^dRCQGLBC
Do!ru zamanda do!ru yerde olmu# g"b" görünen, m"lyonlar kazanmı# pek 
çok g"r"#"mc" var. Bununla beraber, do!ru zamanda do!ru yerde olan bu g"r"-
#"mc"ler kadar, y"ne do!ru zamanda do!ru yerde olan ama ba#arısız olan da 
b"r o kadarı vardı. Y"rm"nc" yüzyılın ba#larında be# yüz kadar g"r"#"mc" Henry 
Ford’a e#l"k ett". Modern mühend"sl"k e!"t"m"ne sah"p, tar"h"n en büyük pa-
zar fırsatının orta yer"nde b"r otomob"l g"r"#"mc"s" oldu!unuzu hayal ed"n. 
Y"ne de büyük b"r kısmı h"ç para kazanamadı.5 Aynı durumu, "lk kuruldu!u 
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dönemde d"!er ün"vers"te sosyal a!larının rekabet"yle kar#ılan Facebook’ta 
da görüyoruz. Bu a!ların ba#langıçta sah"p oldukları avantajların sonradan 
b"r de!er" olmadı.

Ba#arı h"kâyeler"n" ba#arısızlıklardan ayıran #ey #udur: Ba#arılı g"r"#"m-
c"ler planlarının hang" kısımlarının çalı#tı!ını b"l"r ve stratej"ler"n" buna göre 
de!"#t"r"r.

"C¦CP^TC^ ~W~KC
Facebook h"kâyes"nde de gördü!ümüz üzere, "k" varsayım öne çıkıyor: de!er 
yaratma h"potez" ve büyüme h"potez". B"r ürün ya da serv"s" ele alırken "lk 
yapılması gereken temelde de!er m" yarattı!ına yoksa de!er m" tahr"p ett"-
!"ne bakmaktır. Kâr yer"ne de!er ter"m"n" kullanıyorum çünkü g"r"#"mc"ler"n 
arasında ba#arılarını sadece kâr "le ölçmeyen, kâr amacı gütmeyen sosyal 
g"r"#"mler de bulunuyor. Daha da kafa karı#tırıcı olan, kısa vadede çok kârlı 
olan ama kes"nl"kle de!er tahr"p ed"c", Ponz" planlarının organ"zatörler" ve 
dolandırıcı ya da yanlı# yolda "lerleyen #"rketler (örne!in Enron ve Lehman 
Brothers) g"b" organ"zasyonlar da bulunuyor.

Aynı durum büyüme "ç"n de geçerl". De!erde oldu!u g"b", g"r"#"mc"ler"n 
startup’ın büyümes"n"n ardındak" nedenler" anlaması gerek"r. Kaçınılması 
gereken pek çok tahr"p ed"c" büyüme #ekl" vardır. De!er yaratan b"r ürün ge-
l"#t"rmeden, yatırım alarak ve reklam harcaması yaparak büyüyen b"r "# buna 
b"r örnek olab"l"r.

Bu tür #"rketler, ben"m ba#arı t"yatrosu olarak adlandırdı!ım, ba#arılı algı-
lanmak "ç"n büyüyormu# görüntüsünü kullanırlar. 7.Bölüm’de detaylı olarak 
ele alınan "novasyon muhasebes" bu sahte startupların gerçek "novasyoncu-
lardan ayrı#tırılmasını sa!lıyor. Geleneksel muhasebe yöntemler" yen" g"r"-
#"mler", köklü #"rketler" de!erlend"rd"!" g"b" de!erlend"r"r ama bu ölçümler 
startup’ın gelecektek" ba#arı #ansını tahm"n etmek "ç"n güven"l"r de!"ld"rler. 
Amazon.com g"b", büyük ba#arılarına g"derken yolda devasa zararlar yapan 
#"rketler" dü#ünün.

Geleneksel muad"l" g"b", "novasyon muhasebes" de startupların "lerleme-
y" kes"n b"r #ek"lde ölçeb"lecek, b"r kant"tat"f f"nansal modele sah"p olmasını 
gerekt"r"r. Ancak, b"r startup’ın "lk günler"nde, bu model"n nasıl olması ge-
rekt"!"ne da"r yeterl" ver" olmaz. B"r startup’ın "lk stratej"k planları önsez" 
kaynaklıdır ve bu "y" b"r #eyd"r. G"r"#"mc"ler, bu sezg"ler" ver"lere dönü#türmek 
"ç"n, Steve Blank’ın me#hur söylem"nde oldu!u g"b", “b"nanın dı#ına çıkmalı” 
ve ö!renmeye ba#lamalıdır.
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Mü#ter"ler" "lk elden anlamaya dayalı temel stratej"k kararların önem" Toyota 
Üret"m S"stem"’n"n temel"ndek" ana prens"plerden b"r"d"r. Toyota’da bu, yalın 
üret"m sözlü!ünde yer alan en öneml" ter"mlerden b"r" olan, Japonca gench# 
gembutsu olarak b"l"n"r. Türkçeye, “g"t ve kend"n gör” k" "# kararların "lk elden 
alınmı# der"nlemes"ne b"lg"ye dayansın tal"matı olarak çevr"leb"l"r. “Toyota Yo-
lu”nu kapsamlı b"r #ek"lde belgelend"ren Jeffrey L"ker bunu #u #ek"lde anlatıyor: 

Toyota "le "lg"l" yaptı!ım röportajlarda Toyota Yolu’nu d"!er yönet"m 
yakla#ımlarından ayıran #ey"n ne oldu!unu sorduklarında, "lk cevabım 
gench# gembutsu oluyordu. Kend"n"z g"d"p yer"nde görmeden herhang" 
b"r "# problem"n" anlayamazsınız. B"r #eyler" varsaymak ya da ba#kala-
rının raporlarına güvenmek kabul ed"lemez. 6

Bunu b"r örnekle açıklamak "ç"n Toyota S"enna m"n"van’"n 2004 yılı 
model"n"n gel"#t"rme çalı#malarına bakalım. Toyoto’da yen" b"r model"n 
tasarım ve gel"#t"rmes"nden sorumlu olan yönet"c"ye ba# mühend"s den"r. 
Bu k"#" fonks"yonlar arası çalı#ır ve konseptten üret"me tüm sürec" görür. 
2004 S"enna "#", model"n hedef pazarı olan Kuzey Amer"ka hakkında çok 
az tecrübes" olan Yuj" Yokoya’ya ver"ld". M"n"van’ın nasıl gel"#t"r"lece!"n" 
bulmak "ç"n çok cesur b"r g"r"#"mc"l"k hareket"n" gerçekle#t"rmey" tekl"f 
ett": B"rle#"k Devletler’"n ell" eyalet"n"n, Kanada’nın tüm bölgeler"n"n ve 
Meks"ka’nın tüm bölümler"n"n her b"r"ne yapılacak b"r seyahat. Arabayla 
toplam 85.300 k"lometre yol yaptı. Yokoya z"yaret ett"!" tüm #eh"rlerde 
S"enna’nın mevcut model"n" k"ralıyor, onunla #ehr" gez"yor, gerçek mü#-
ter"lerle konu#uyor ve onları gözleml"yordu. Yokoya, bu "lk elden yapılan 
gözlemler sayes"nde Kuzey Amer"kalı tüket"c"ler"n b"r m"n"van’dan neler 
bekled"!"ne da"r varsayımlarını test edeb"l"yordu.

Genelde b"reylere satı# yapmanın kurumlara satı# yapmaktan daha 
kolay oldu!u dü#ünülür. Çünkü b"reyler"n #"rketler g"b" satın alma sü-
rec"nde farklı roller" olan çalı#anları ve departmanları yoktur. Yokoya 
bunun kend" mü#ter"ler" "ç"n geçerl" olmadı!ını fark ett": “M"n"van’ın sa-
h"b" ebeveynler ve büyükbaba-büyükanneler olab"l"r. Ama çocuklar onu 
yönet"yor. Aracın arkadak" üçte "k"l"k bölümünü çocuklar kaplıyor. E!er 
seyahatler"mden ö!rend"!"m tek b"r #ey olduysa, o da yen" S"enna’nın 
çocukları cezbedecek olması gerekt"!"d"r.” 7 Bu varsayımları netle#t"r-
mek arabanın gel"#t"r"lme sürec"ne ı#ık tutmada yardımcı oldu. Örne!"n, 
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Yokoya S"enna’nın bütçes"n"n çok büyük b"r bölümünü, uzun mesafe a"le 
seyahatler" "ç"n kr"t"k olan konfor özell"kler"ne harcadı (bu tür seyahatler 
Japonya’ya kıyasla Amer"ka’da daha yaygındır).

Sonuç çok etk"ley"c"yd". S"enna’nın pazar payı çarpıcı b"r #ek"lde art-
tı. 2004 model"n satı#ları 2003’tek" satı#larının yüzde 60 üzer"ndeyd". 
%üphesiz, Sienna gibi bir ürün, Toyota gibi dünyanın iyi yönetilen köklü 
#irketlerinin ba#arılı oldu!u, klasik bir sürdürülebilir inovasyondur. G"-
r"#"mc"ler, çok daha büyük b"r bel"rs"zl"!"n "ç"nde hareket ett"kler" "ç"n, 
daha farklı zorluklarla kar#ı kar#ıya kalıyorlar. B"r sürdürüleb"l"r "no-
vasyon projes" üzer"nde çalı#an b"r #"rket, mü#ter"ler"n"n k"m oldu!unu 
ve nerede oldu!unu b"l"r. Gench# gembutsu’yu daha çok mü#ter"ler"n"n ne 
"sted"!"n" anlamak "ç"n kullanır. B"r startup’ın potans"yel mü#ter"ler"yle 
olan "lk teması, hang" varsayımların öncel"kl" olarak test ed"lmes" gerek-
t"!"n" bulmaktır.

 §,�,',^"'©',�^a')',
Rakamlar etk"ley"c" olab"l"r, ama g"r"#"mc"ler" her zaman göstergelerin de "n-
san oldu!u konusunda uyarırım. B"r #"rketle mü#ter"ler" arasında ne kadar 
çok "l"#k" katmanı olursa olsun, günün sonunda, mü#ter"ler de nefes alan, 
dü#ünen ve satın alan b"reylerd"r. Davranı#ları ölçüleb"l"r ve de!"#t"r"leb"l"r. 
Büyük #"rketlere satı# yapıldı!ı durumlarda b"le, bu "#letmeler"n "nsanlar ta-
rafından kuruldu!unu hatırlamak "#e yarayab"l"r. 

Steve Blank’"n yıllardır g"r"#"mc"lere ö!rett"!" g"b", mü#ter"ler, pazar-
lar, tedar"kç"ler ve kanallarla "lg"l" sah"p olmamız gereken b"lg" sadece 
“b"nanın dı#ında”dır. Startupların potans"yel mü#ter"ler"n anlamak "ç"n 
onlarla yo!un "let"#"me g"rmes" gerek"r, o yüzden hemen yer"n"zden kal-
kın ve onları tanıyın.

Bu sürec"n "lk adımı, sorularınızın, mü#terilerin çözmeye de!er bir 
problemi oldu!una dair bir gerçekli!e dayandı!ını teyit etmektir.8 1982’de 
Intu"t’" kurdu!unda Scott Cook’un b"r hayal" –o zaman "ç"n oldukça rad"kal 
olan– vardı: B"r gün tüket"c"ler faturalarını ödemek ve harcamalarını tak"p 
etmek "ç"n b"lg"sayar kullanacaklardı. Cook g"r"#"mc"l"k atılımını gerçekle#-
t"rmek "ç"n danı#manlık görev"nden ayrıldı!ında, pazar ara#tırmaları ya da 
der"nlemes"ne anal"zlerle "#e ba#lamadı. El"ne "k" tane telefon rehber" aldı; b"r" 
o dönemde ya#adı!ı Palo Alto’ya, d"!er" de W"nnetka’ya a"tt".

$nsanları rasgele arayarak, ki#isel finansmanlarını nasıl yönettiklerini 
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ö!renip ö!renemeyece!ini sordu. Bu ilk konu#maların cevaplamaya çalı#tı!ı 
soru #uydu: $nsanlar faturalarını elden ödemey" s"n"r bozucu buluyorlar 
mı? Görünü#e göre buluyorlardı ve bu erken do!rulama Cook’a bir çözüm 
geli#tirmek üzere çalı#malara ba#laması için kanıt oldu.9

Bu "lk konu#malar, öner"len çözüme a"t ürün özell"kler"n"n der"n"ne "nmed". 
Böyle b"r te#ebbüste bulunmak saçma olurdu. O dönemdek" ortalama tüke-
t"c"ler, yen" b"r #ek"lde kullanmayı "stey"p "stemeyecekler"n" b"leb"lecek kadar 
b"lg"sayarlara a#"na de!"ld"ler. Bu "lk konu#maların yapıldı!ı "nsanlar sıradan 
mü#ter"lerd", erken ben"msey"c"lerden de!"llerd". Y"ne de, konu#malar temel b"r 
b"lg" sa!ladı: E!er Intu"t bu sorunu çözmek "ç"n b"r yol bulab"l"rse, sa!lam b"r "# 
kurulab"lmes"n" sa!layacak, öneml" ölçüde büyük b"r mü#ter" k"tles" olacaktı.

2?Q?P¨K^TC^+~ªRCPG^.PMRMRGNG
Mü#ter"lerle kurulan bu "lk temasın amacı, kes"n cevaplara ula#mak de!"l. Amaç, 
potans"yel mü#ter"ler"m"z" ve olası problemler"n" anlamaya çalı#mak. Bu b"lg"yle 
mü!ter# protot#p#’n" olu#turab"l"r"z. Bu protot"p ürün gel"#t"rme "ç"n gerekl" b"r 
kılavuzdur ve tüm ürün takımlarının günlük öncel"klend"rme kararlarının, #"r-
ket"n "lg"s"n" çekmek "sted"!" mü#ter"yle uyumlu olmasını garant" eder.

Tasarım dünyasında, do!ru mü#ter" protot"p" olu#turmakla "lg"l" pek çok 
tekn"k vardır. Etk"le#"m tasarımı g"b" geleneksel yöntemler fazlasıyla yardım-
cıdır. Bu yöntemler"n, tasarımcının "#"ne yol gösterecek #ek"lde, hızlı pro-
tot"pleme ve mü#terileri bizzat gözlemleme tekn"kler"n" kullanarak, büyük 
ölçüde deneysel ve y"nelemel" olması bana her zaman "ron"k gelm"#t"r. Ancak 
tasarım ajanslarının geleneksel konumlandırılması neden"yle, tüm bu "#ler 
mü#ter"lere yekpare b"r çıktı olarak sunulmasıyla sonuçlanır. Hızlı ö!renme 
ve deneyleme durur. Tasarımcıların b"l"nmes" gereken her #ey" ö!rend"kler" 
varsayılır. Startuplar "ç"n bu kullanı#sız b"r modeld"r. 

Hatta, b"r grup yen" nes"l tasarımcı, Yalın Kullanıcı Deney"m" (Lean UX) 
adı altında yepyen" b"r tekn"k gel"#t"r"yor. Mü#ter" protot"p"n"n b"r olgu de!"l, 
b"r varsayım oldu!unu kabul ed"yorlar. Do!rulanmı# ö!renme yoluyla, stra-
tej" bu tür mü#ter"lere sürdürüleb"l"r b"r #ek"lde h"zmet verece!"m"z" ortaya 
koyana kadar, mü#ter" prof"l" geç"c" sayılmalıdır. 10

�,�*§8^$#*!§
G"r"#"mc"ler pazar ara#tırması yaptı!ında ve mü#ter"lerle konu#tu!un-
da her zaman mevcut olan "k" tehl"ke vardır. Sadece yap okulunu tak"p 
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eden g"r"#"mc"ler ba#lamak "ç"n sabırsızdırlar ve stratej"ler"n" anal"z 
etmek "ç"n vak"t harcamak "stemezler. B"rkaç üstün körü mü#ter" gö-
rü#mes" sonrasında hızlıca "#ler"n" kurmaya ba#larlar. Ne yazık k", mü#-
ter"ler ne "sted"kler"n" b"lmed"kler" "ç"n, bu g"r"#"mc"ler"n do!ru yolda 
oldukları konusunda kend"ler"n" kandırıyor olmaları olasıdır. 

D"!er b"r grup g"r"#"mc" "se, sürekl" planlarını "y"le#t"rerek, anal"z 
felc"n"n kurbanı olurlar. Bu durumda, mü#ter"lerle konu#mak, ara#tır-
ma raporlarını okumak ve tahta üzer"nde stratej" yapmak aynı derecede 
yararsızdır. G"r"#"mc"ler"n planlarıyla "lg"l" problem genell"kle sa!lam 
stratej"k prens"plerle "lerlememeler" de!"l, dayandıkları unsurların yan-
lı# olmasıdır. Ne yazık k", bu hataların büyük kısmı tesp"t ed"lemez 
çünkü ürünlerle mü#ter"ler arasındak" g"zl" "l"#k"ye dayanırlar.

Fazla anal"z tehl"kel"yse, g"r"#"mc"ler ne zaman anal"z yapmayı 
durdurup "#" kurmaya geçecekler"n" nasıl b"lecekler? $#te bu, sıradaki 
bölümün konusu.
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Grupon, tüm zamanların en hızlı büyüyen #"rketler"nden b"r". Adı “grup 
kuponları”ndan (group coupons) gel"yor, sosyal t"caret takl"tç"ler"nden olu-
#an büyük b"r endüstr" olu#turan zek"ce b"r f"k"r. Ama ba#langıcı böyle ba#arılı 
olmadı. Mü#ter"ler" Groupon’un "lk tekl"f"n" aldıklarında, y"rm" k"#"l"k koca-
man b"r grup, #"rket"n %"kago of"sler"n"n "lk katındak" restoranda "k" alana 
b"r bedava p"zza satın aldılar, pek de dünyayı de!"#t"ren b"r olay sayılmazdı.

Aslında, ba#langıçta t"caret olarak dü#ünülmem"#t". Kurucusu, And-
rew Mason, #"rket"n The Po"nt adında “akt"v"zm platformu” olmasına 
n"yetl"yd". Hedef", "nsanların, b"r dava "ç"n para toplamak veya bell" b"r 
perakendec"y" boykot etmek g"b", tek ba#ına çözemeyecekler" problemler" 
b"rl"kte çözmeler"n" sa!lamaktı. Ancak The Po"nt’"n "lk elde ett"!" sonuç-
lar hayal kırıklı!ıydı ve #"rket"n kurucuları yen" b"r #ey denemeye karar 
verd". Çok büyük heyecanları olmasına ra!men, yen" ürünü bas"t tutmaya 
kararlıydılar. B"r MVP gel"#t"rd"ler. Bu s"ze m"lyar dolarlık b"r #"rket g"b" 
gel"yor mu? Mason h"kâyey" anlatıyor:

WordPress’den b"r blog aldık ve her gün yen" b"r #ey yayınladık. 
Groupon’un "lk vers"yonunda t"#ört satıyorduk. Met"n kısmında, “Bu t"#ört 
kırmızı ve büyük bedend"r. E!er farklı b"r renk veya beden "st"yorsanız, bunu 
b"ze yazın” d"yorduk. Bunu yapab"lecek b"r formumuz yoktu. Heps"n" b"rl"kte 
yapmak çok zorlu b"r "#t".

Konsept" "spat etmek ve "nsanların gerçekten sevd"!" b"r #ey oldu!unu 
göstermek "ç"n yeterl"yd". Yaptı!ımız asıl kupon üret"m "#" sadece F"leMa-
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ker’dı. $nsanlara kuponu PDF olarak göndermek "ç"n b"r komut çalı#tırıyor-
duk. B"r günde 500 su#" kuponu sattı!ımız ve "nsanlara Apple Ma"l "le aynı 
anda 500 PDF gönderd"!"m"z b"r noktaya geld"k. Yaptı!ımız b"r "#e hevesle 
sarılmak ve b"r ürünün parçalarını b"rle#t"rmeye çalı#maktı.1

El yapımı PDF’ler, b"r p"zza kuponu ve b"r bas"t blog Groupon’u rekor 
kıran ba#arısına götüren "lk adımı atmak "ç"n yeterl"yd". Dünya çapında 
375’den fazla #ehirde yerel i#letmelerin özel teklifler sunarak yeni mü#teri 
kazanmasını sa!layan devr"m n"tel"!"nde b"r yol oldu.2

***
Ana fonks"yonlara sah"p ürün (MVP) g"r"#"mc"ler"n ö!renme sürec"ne en 

kısa zamanda ba#lamasına yardımcı olur.3 Y"ne de hayal ed"leb"len en küçük 
ürün olmak zorunda de!"l. En dü#ük sev"yede efor harcayarak Yap-Ölç-Ö!ren 
ger"b"ld"r"m döngüsünü geçmek "ç"n en hızlı yoldur.

Kuluçka süres" gerekt"ren ve ürünü mükemmelle#t"rmek "ç"n u!ra#an 
geleneksel ürün gel"#t"rmen"n ters"ne, MVP’n"n hedef" ö!renme sürec"n" ba#-
latmaktır. Protot"p veya konsept test"nden farklı olarak, MVP sadece ürün ta-
sarımını veya tekn"k soruları cevaplamak "ç"n tasarlanmamı#tır. Amacı temel 
"# h"potezler"n" test etmekt"r.

§*)^e0e,*#0^,#"#,^+e)#++#*^-*+�)^
8-03,"�^"#¥§*�
IMVU’da, g"r"#"m yatırımcılarından fon almaya çalı#ırken çok zor durumda 
kalmı#tık. Öncel"kle ürünümüz hatalı ve dü#ük kal"tel"yd". $k"nc"s", her ne 
kadar "#"m"z"n elde ett"!" sonuçlar b"z" memnun etse de, dünyayı sarsacak 
türden de!"ld". $y" haber; hokey sopası #ekl"nde b"r büyüme e!r"s"ne sah"pt"k. 
Kötü haber; bu hokey sopası aylık sadece 8.000 dolar gel"re kadar çıkab"l"yor-
du. Bu rakamlar o kadar dü#üktü k", yatırımcılar b"ze genell"kle “Bu graf"kle-
r"n b"r"m" ne? Bu sayılar b"n m"?” d"ye soruyorlardı. B"z de “Hayır, efend"m, 
onlar b"r” d"ye cevap ver"yorduk.

Y"ne de, bu "lk sonuçlar IMVU’nun gelecek yolunu tahm"n etmede büyük 
ölçüde anlamlıydı. Varsayımlarımızın "k" tanes"n" do!rulayab"l"yorduk: IMVU 
mü#ter"ler" "ç"n b"r de!er yaratıyor ve çalı#an b"r büyüme motorumuz var. 
Toplam rakamlar küçüktü, çünkü ürünümüzü erken ben#mseyenler den"len 
v"zyon sah"b" "lk mü#ter"lere satıyorduk. Yen" ürünler büyük pazarda satı#a 
sunulmadan önce, erken ben"mseyenlere satılmalıdır. Bu "nsanlar özel b"r 
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mü#ter" türüdür. Yüzde 80’l"k b"r çözümü kabul ederler, aslında terc"h ederler; 
"lg"ler"n" çekmek "ç"n mükemmel çözüme "ht"yacınız yoktur. 4

Erken teknoloj" ben"msey"c"ler", "lk "Phone "ç"n Apple ma!azasının bu-
lundu!u sokakta uzun kuyruklar olu#turmu#tu. “Dünyanın tüm bilgilerini 
organize eder” hale gelmeden çok önce, Google arama motoru sadece Stan-
ford Ün"vers"tes" ve L"nux $#let"m S"stem" g"b" uzmanla#mı# konularla "lg"l" 
sorgulamaları cevaplayab"l"yordu. Ama bu erken ben"msey"c"ler"n #ükranla-
rını sunmalarını engellem"yordu.

Erken ben"msey"c"ler üründe ney"n eks"k oldu!una da"r hayal güçler"n" 
kullanır, onlar "ç"n öneml" olan yen" b"r ürün ya da serv"s" "lk kullanan ya da 
ben"mseyen olmaktır. Bu, tüket"c" ürünler"nde ya#anan, sokakta yen" bas-
ketbol ayakkabısını, müz"k çaları ya da havalı telefonu herkese göstermek 
heyecanıdır. Kurumsal ürünlerde "se, bu, rak"pler"n henüz denemed"!" yen" 
b"r ürünü kullanma r"sk"n" alarak rekabet avantajı elde etmekle "lg"l"d"r. Erken 
ben"msey"c"ler parlatılmı# b"r #ey" kullanmaktan yana #üphel"d"rler: E!er her-
kes"n kullanımına hazır b"r haldeyse, "lk gelen b"r" ne kadar avantajlı olab"l"r? 
Sonuç olarak, erken ben"msey"c"ler"n talep ett"!"n"n ötes"ndek" ek özell"kler 
b"r tür kaynak ve zaman "srafıdır.

Bu pek çok g"r"#"mc" "ç"n kabul ed"lmes" zor b"r gerçekt"r. N"hayet"nde, 
g"r"#"mc"n"n aklındak" hayal dünyayı de!"#t"recek, yüksek teknoloj"ye sah"p, 
normal b"r üründür; hazır olmadan önce denemek "steyen küçük b"r grup "n-
sanın kullandı!ı ürün de!"l. Fuarlarda ödüller alan ve daha da öneml"s" anne 
ve babanıza gururla gösterece!"n"z b"r #eyd"r. Erken, hatalı, tamamlanmamı# 
b"r ürün kabul ed"lemez b"r r"sk olarak görülür. Kaçımız en "y" "#"m"z" ön plana 
çıkaraca!ımız beklent"s"yle büyütülmed"k k"? Yakın zamanda b"r yönet"c"n"n 
bana ded"!" g"b", “MVP ben"m g"b" b"r" "ç"n tehl"kel" görünüyor, her zaman 
mükemmel"yetç" b"r" olmu#umdur.”

B"r MVP’n"n ne derece karma#ık olması gerekt"!"ne karar vermek "ç"n 
b"r formül yoktur. %anslıyız k", bu muhakemey" yapmak zor de!"ld"r; pek çok 
g"r"#"mc" ve ürün gel"#t"rme uzmanı b"r MVP’de kaç özellik olması gerekt"!"n" 
gerekenden fazla büyütür. %üpheye dü#tü!ünüzde, bas"tle#t"r"n.

Örne!in, b"r aylık deneme paket"yle satılan b"r ürün dü#ünün. Mü#ter"-
ler"n"n ürünü kullanmadan önce deneme paket" "ç"n kayıt olması gerek"r. O 
zaman "# model"n"n bar"z varsayımlarından b"r", mü#ter"ler"n serv"s hakkında 
yeterl" b"lg"ye sah"p olduktan sonra ücrets"z deneme paket"n" kullanmak "ç"n 
kayıt olaca!ıdır. Üzer"nde dü#ünülmes" gereken kr"t"k soru, mü#ter"ler"n vaat 
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ed"len özell"kler"n bell" b"r kısmını kar#ılayan bu ücrets"z deneme paket"n" 
kullanmak "ç"n y"ne de kayıt olup olamayacaklarıdır (de!er h"potez").

$# modelinin bir yerinde, muhtemelen tablonun tek bir hücresinin içinde 
gömülü, “deneme paketini gören ve bundan sonra kayıt olan mü#terilerin 
yüzdesi” belirtiliyordur. Belki tahminlerimizde bu rakamın yüzde 10 
olması gerekti!ini söylüyoruz: MÜ%TER$LER$N YÜZDE 10’UNUN KAYIT 
OLACA&INI VARSAYIYORUZ.

G"r"#"mc"ler"n büyük kısmı bu varsayıma, ürünü yapıp mü#ter"ler"n nasıl 
tepk" verd"kler"n" görmek #ekl"nde yakla#ır. Ben tam ters" #ek"lde ele alırım 
çünkü çok fazla "srafa neden olab"l"r. Öncel"kle, e!er k"msen"n "stemed"!" 
b"r ürün yapıyorsak, bu egzers"z göz ardı ed"leb"l"r b"r zaman ve paraya mal 
olacaktır. E!er mü#ter"ler ücrets"z deneme paket"ne kaydolmazlarsa, kend"-
ler"n" bekleyen "nanılmaz özell"kler" tecrübe etme #ansı elde edemezler. Kayıt 
olsalar b"le, "sraf olab"lecek d"!er pek çok özell"k olacaktır. Örne!in, erken 
benimseyenlerin ilgisini çekmek için gerçekte kaç tane özelli!e ihtiyacımız 
vardır? 

MVP’den çıkarılacak ders, "lk ba#ta ne kadar öneml" görünürse görün-
sün, ö!renmeye ba#lamak "ç"n gerekl" olanın ötes"nde yapılacak her #ey"n 
"sraf oldu!udur.

Bunu örneklemek "ç"n, gerçek Yalın Startup’lardan çe#"tl" MVP tekn"kle-
r"n" payla#aca!ım. Her b"r vakada, gere!"nden fazlasını yapmaktan ve vaat 
etmekten kaçınan g"r"#"mc"lere #ah"t olacaksınız.

4§"#-^
Drew Houston, Dropbox’ın CEO’su. Uygulamayı kuruyorsunuz ve hemen 
b"lg"sayarınızın masaüstünde Dropbox klasörü görünüyor. Bu klasöre kop-
yaladı!ınız her #ey Dropbox serv"s"ne yüklen"yor ve anında d"!er tüm 
b"lg"sayar ve c"hazlarınıza da kopyalanıyor.

Ürünün belli bir teknik uzmanlık gerektirmesi sebebiyle, kurucu takım 
mühendislerden olu#uyordu. Örne!"n çok çe#"tl" b"lg"sayar platformlarının ve 
"#let"m s"stemler"n"n entegre ed"lmes"n" gerekt"r"yordu: W"ndows, Mac"ntosh, 
"Phone, Andro"d ve d"!erler". Bu uyarlamaların her b"r" s"stem"n der"nler"nde 
oluyordu ve kullanıcı deney"m"n" ola!anüstü kılacak özel b"lg" b"r"k"m" ge-
rekt"r"yordu. Sah"den de, Dropbox’ın en büyük rekabet avantajı, rak"pler"n 
benzer"n" yapmakta zorlandı!ı, kusursuz çalı#ma #ekl"d"r.

Bunlar pazarlama dehası olarak adlandırab"lecek türden "nsanlar de!"l. 
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Hatta, h"çb"r" #"md"ye kadar pazarlama alanında çalı#madı. Arkalarında onları 
destekleyen seçk"n g"r"#"m sermayedarları da vardı, dolayısıyla "#ler"n" kur-
mak "ç"n standart mühend"sl"k yakla#ımını kullanmayı terc"h edeb"l"rlerd". 
Ama Dropbox farklı b"r yol "zled".

%irket kurucuları mü#terilerinden, onlar için ney"n öneml" oldu!una 
da"r ger"b"ld"r"mler aldı. Dropbox, varsayımı test etmeye "ht"yaç duyuyordu: 
"Üstün b"r tüket"c" deney"m" sunarsak, "nsanlar en azından ürünümüzü de-
nemek "sterler m"?" Sonradan do!ru oldu!u ortaya çıkan #ey #uydu: Dosya 
senkron"zasyonu, "nsanların oldu!unu b"le b"lmed"!" b"r problemd". B"r kere 
çözümü deney"mled"n"z m", onsuz nasıl ya#adı!ınızı anlayamıyorsunuz.

Bu b"r fokus grup çalı#masında sorab"lece!"n"z ve cevap almayı bekleyece-
!"n"z türden b"r g"r"#"mc"l"k sorusu de!"l. Mü#ter"ler genell"kle ne "sted"kler"n" 
b"lm"yorlar ve kend"ler"ne anlatıldı!ında Dropbox’ın ne oldu!unu anlamakta 
zorlanıyorlar. Houston, bunu g"r"#"m sermayes" almayı dened"!"nde, zorlu b"r 
yoldan ö!rend". Art arda yapılan toplantılarda, yatırımcılar sürekl" bu “pazar 
alanının” mevcut ürünlerle dolu oldu!unu, h"çb"r"n"n çok fazla para kazana-
madı!ını ve problem"n çok da öneml" olmadı!ını söyled"ler. Drew onlara “Bu 
bahsett"!"n"z ürünler" h"ç kullandınız mı?” d"ye sordu. Evet d"yenlere “S"ze 
göre kusursuz b"r #ek"lde çalı#ıyorlar mı?” d"ye ekled". Cevap neredeyse her se-
fer"nde hayırdı. Y"ne yapılan toplantılarda, yatırımcılar Drew’"n v"zyonundak" 
g"b" b"r dünya hayal edemed"ler. Drew, tam ters"ne, yazılım “s"h"rl" b"r #ek"lde 
çalı#ırsa” mü#ter"ler"n ona akın edece!"ne "nanıyordu.

Zorluk, çalı#an b"r yazılımı protot"p formunda göstermen"n "mkansız ol-
masıydı. Ürün, bazı tekn"k aksaklıkların üstes"nden gel"nmes"n" gerekt"r"yor-
du. Ayrıca yüksek güven"l"rl"k ve kullanılab"l"rl"k gerekt"ren b"r onl"ne serv"s 
b"le#en" vardı. Yıllarca u!ra#arak h"ç k"msen"n "stemed"!" b"r ürünle ortaya 
çıkma r"sk"n" ortadan kaldırmak "ç"n Drew beklenmed"k #ek"lde kolay b"r #ey 
yaptı: B"r v"deo hazırladı.

Teknoloj"n"n nasıl çalı#ması gerekt"!"n" gösteren sıradan, üç dakikalık 
bir videoydu bu, ama erken teknoloji benimseyicilerinden olu#an bir grubu 
hedefliyordu. Drew seslend"rmey" kend"s" yapıyordu ve o anlatırken "zley"c" 
onun ekranını seyred"yordu. Senkron"ze etmek "sted"!" dosya türler"n" bel"r-
t"rken, "zley"c" de b"lg"sayarında faren"n yaptıklarını "zl"yordu. E!er dikkatlice 
izliyorsanız, ta#ıdı!ı dosyaların bu erken benimseyicilerin ho#una gidecek, 
esprili ve komik adları oldu!unu fark edebilirdiniz. Drew #öyle anlatıyor: 
“Video, yüzbinlerce insanı web sitesine çekti. Beta sürümümüzü bekleyen-
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ler"n l"stes" b"r gecede 5.000 k"#"den 15.000 k"#"ye çıktı.” Bugün, Dropbox 
S"l"kon Vad"s"’n"n en caz"p #"rketler"nden b"r", de!er"n"n 1 m"lyar doların üze-
r"nde oldu!u konu#uluyor.5

Bu vakada, ana fonks"yonlara sah"p ürün v"deoydu. MVP, Drew’un "n-
sanların gel"#t"rd"!" ürünü "sted"!" yönündek" varsayımını, b"r fokus grupta 
mü#ter"lere sorularak ya da "y"mser b"r örneksemeye dayanarak de!"l, mü#-
ter"ler"n b"zzat kullanmaya ba#lamasıyla do!rulamı# oldu.

d8#*^+e©2#0§*#0
%imdiki tekn"!"n nasıl "#led"!"n" anlamak "ç"n Teksas’ta kurulu Food on the 
Table "s"ml" startup’ın CEO’su Manuel Rosso’yu tanıyalım. Food on the Table 
s"z"n ve a"len"z"n sevd"!" yemeklerden olu#an haftalık yemek l"stes"n" ve bu 
l"stedek" yemekler "ç"n kullanılması gereken malzemeler"n l"stes"n" olu#turu-
yor, daha sonra da bu malzemeler" en uygun f"yata alaca!ınız süpermarketleri 
sizin için ara#tırıyor.

S"teye g"r"# yaptıktan sonra, b"r form üzer"nde ço!unlukla alı#ver"# yap-
tı!ınız süpermarket" ve a"len"z"n sevd"!" yemekler" "#aretl"yorsunuz. Sonra 
da, e!er "stersen"z, f"yat kar#ıla#tırması yapılması "ç"n b"r ba#ka market daha 
seçeb"l"yorsunuz. B"r sonrak" adımda "se daha önce yaptı!ınız seç"mlere göre 
hazırlanmı# ba#ka b"r l"ste daha gel"yor ve s"ze “Bu hafta "ç"n nasıl b"r duygu 
hal"ndes"n"z?” d"ye soruyor. Seç"mler"n"z" yapıyor, hafta "ç"nde kaç ö!ün ye-
mek hazırlayaca!ınızı seç"yor ve sonra da s"z"n "ç"n öneml" olanın zaman mı, 
para mı, sa!lık mı, çe#"tl"l"k m" oldu!unu bel"rt"yorsunuz. Bu noktada, s"te 
"ht"yaçlarınıza uygun menüler" ve bunları hazırlamak "ç"n gerekl" malzeme-
ler" en uygun f"yata alaca!ınız malzemeler" ara#tırıyor ve sonra da alı#ver"# 
l"stes"n" bastırmanızı sa!lıyor.6

Açıkçası, bu çok ayrıntılı b"r "#. Sahne arkasında, b"r grup profesyonel #ef 
ülken"n dört b"r yanındak" yerel süpermarketlerde "nd"r"mde olan malzeme-
lerle yapılab"lecek yemekler"n tar"fler"n" olu#turuyor. Bu tar"fler b"r b"lg"sayar 
algor"tmasıyla her b"r a"len"n kend"ne özel yemek "ht"yaçları ve terc"hler"yle 
e#le#t"r"l"yor. Yapılması gereken "#ler" hayal etmeye çalı#ın: Ülke çapında tüm 
marketler"n ver"tabanlarına, o hafta hang" ürünler"n "nd"r"mde oldu!u b"l-
g"s"yle b"rl"kte sah"p olmak gerek"yor. Bu marketlerdek" ürünler"n tar"flere 
uygun olması ve sonra da "steklere göre özelle#t"r"lmes", et"ketlenmes" ve 
sınıflandırılması gerek"yor. E!er bir tarif için körpe brokoliye ihtiyaç varsa, 
yerel markette "nd"r"mde olan brokol" bunun "ç"n uygun mu?
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Bu açıklamayı okuduktan sonra, Food on the Table’ın (FotT) tek b"r mü#-
ter" "le ba#ladı!ına #a#ıracaksınız. Bugün oldu!u g"b" ülke çapındak" tüm mar-
ketlerle çalı#mak yer"ne sadece b"r market "le çalı#ıyordu. Pek" #"rket hang" 
marketle çalı#aca!ına nasıl karar verd"? Vermed", ta k" "lk mü#ter"ler" gelene 
kadar. Benzer #ek"lde, "lk ba#ladıklarında b"r tane b"le tar"fler" yoktu, ta k" "lk 
mü#ter"ler" ö!ün planlaması yapmaya ba#layana kadar. Hatta, #"rket "lk mü#-
ter"s"ne b"r yazılımı olmadan, "# gel"#t"rme ortaklıkları kurmadan ve b"r tane 
b"le #ef" "#e almadan h"zmet verd".

Manuel, üründen sorumlu ba#kan Steve Sanderson "le b"rl"kte, ya#adık-
ları #eh"r olan Aust"n’dek" yerel marketler" ve anne gruplarını z"yaret ett". 
Yaptıkları z"yaretlerde kar#ıla#tıkları potans"yel mü#ter"lerle, "y" b"r pazar 
ara#tırmacısının yapaca!ı türden görü#meler yapıp, her görü#men"n sonun-
da ürünler"n" satmaya çalı#ıyorlardı. FotT’n"n faydalarını anlatıyor, haftalık 
b"r ücret bel"rt"yor ve mü#ter"y" kayıt olmaya davet ed"yorlardı. Genell"kle 
redded"l"yorlardı. Sonuçta, "nsanların büyük kısmı erken ben"msey"c" de!"l-
d". Ne oldu!unu b"lemed"kler" yen" b"r serv"s" kullanmak "stem"yorlardı. Ama 
n"hayet"nde b"r" yaptı.

Bu tek erken ben"msey"c", özel mü#teri muameles" gördü. FotT’n"n h"z-
metler"nden b"r yazılım aracılı!ıyla faydalanmak yer"ne, #"rket"n CEO’sunun 
kend"s"ne yaptı!ı haftalık z"yaretlerle h"zmet alıyordu. CEO ve üründen so-
rumlu ba#kan, her hafta mü#ter"n"n terc"h ett"!" markettek" "nd"r"mler" tak"p 
ed"yor, terc"hler"ne göre tar"fler" olu#turuyor, hatta "#", mü#ter"n"n a"les" "ç"n 
düzenl" olarak p"#"rd"!" favor" yemekler" ö!renmeye kadar götürüyorlardı. Her 
hafta, bu mü#ter"ye alı#ver"# l"stes" ve uygun tar"fler"n oldu!u b"r paket" b"z-
zat götürüyor, ger"b"ld"r"m"n" r"ca ed"yor ve gerekl" de!"#"kl"kler" yapıyorlardı. 
En öneml"s", her hafta 9,95 dolarlık ödeme alıyorlardı.

Ver"ms"zl"kten m" bahsed"yorsunuz! Geleneksel kr"terlere göre bu 
korkunç bir sistem, tamamen ölçeklendirilemez ve büyük bir zaman kaybı. 
CEO ve üründen sorumlu ba#kan, ürünler"n" gel"#t"rmek yer"ne, sadece b"r 
mü#ter"n"n problem"n" çözmek angaryasıyla u!ra#ıyorlardı. Kend"ler"n" m"l-
yonlara pazarlamak yer"ne, sadece b"r tane mü#ter"ye satmı#lardı. Daha da 
kötüsü, çabaları elle tutulur b"r #eye g"d"yor g"b" de de!"ld". 

Y"ne de, Yalın Startup penceres"nden bakıldı!ında, "lerleme, görüldü!ün-
den büyüktü. Her hafta ürünler"n" ba#arıya dönü#türmek "ç"n gerekl" olanlar-
la "lg"l" daha fazla #ey ö!ren"yorlardı. B"rkaç hafta sonra b"r yen" mü#ter" daha 
almaya hazırlardı. Kazandıkları her yen" mü#ter", b"r sonrak"n"n gelmes"n" ko-
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layla#tırıyordu. Çünkü FotT aynı markete odaklanarak, o market"n ürünler"n" 
ve oradan alı#ver"# yapan "nsanları daha "y" tanıyordu. Her yen" gelene özel 
mü#ter" olarak davranılıyordu. Fakat mü#ter" sayısı bell" b"r noktaya ula#ınca, 
onlara k"#" bazında h"zmet vermek genel g"derler" artırmaya ba#ladı.

Kurucu ortaklar yen" mü#ter"ler get"rmekle me#gulken, Manuel ve ta-
kım arkada#ları ürün gel"#t"rmek anlamında otomasyona yatırım yapmaya 
ba#ladılar. Ana fonks"yonlara sah"p ürünler"n" her yen"lemeler" b"raz daha 
fazla zamandan tasarruf etmeler"ne ve b"raz daha fazla mü#ter"ye h"zmet 
vereb"lmeler"ne olanak sa!lıyordu: Tar"fler" ve alı#ver"# l"stes"n" kapıya kadar 
götürmek yer"ne e-posta "le göndermek, "nd"r"mde olanları ayırma "#lem"n" 
elle yapmak yer"ne b"r yazılım aracılı!ıyla otomat"k olarak yapmak, hatta, en 
sonunda, ödemey" elden nak"t almak yer"ne kred" kartı "le onl"ne olarak al-
mak. Çok geçmeden, önce Austin bölgesinde sonra da ülke çapında ilk olan, 
de!erli b"r h"zmet platformu kurmu#lardı. 

.#0"#,§,^�0)�1',"�)§^1#)§8^)§©§7§^
"§))�2#^�*+�7',
S"z", Google g"b" son teknoloj" ürünü #"rketler"n b"le aklını karı#tıran soruları 
yanıtlamak "ç"n tasarlanmı# yen" b"r arama yazılımı olu#turmak hayal" olan 
teknoloj" uzmanları, Max Vent"lla ve Damon Horow"tz "le tanı#tırayım. Go-
ogle’ın aklının karı#ması? B"r dü#ünün. Google ve benzerler" olgusal soruları 
cevaplamakta üstünler: Dünyadak" en yüksek da! hang"s"? B"rle#"k Devlet-
ler"n y"rm" üçüncü ba#kanı kimdir? Ama daha sübjekt"f sorularda Google 
zorlanıyor. Mesela “Ya#adı!ım #eh"rde maçtan sonra g"d"lecek en "y" mekan 
neres"d"r?” d"ye sorun, s"stem çöker. Bu t"p soruların "lg"nç olan yanı, n"spe-
ten b"r #nsan için cevaplamanın kolay olmasıdır. Arkada#larınızla b"rl"kte b"r 
davette oldu!unuzu dü#ünün. Bu sübjekt"f sorunuza tatm"n ed"c" b"r cevap 
alma "ht"mal"n"z ned"r? %üphes"z en az b"r tane alacaksınızdır. Olgusal soru-
lardan farklı olarak, bu sübjekt"f soruların tek b"r tane do!ru cevabı yoktur. 
Bugünün teknoloj"s" bunları cevaplamakta zorlanır. Bu t"p soruların cevabı, 
cevaplayan k"#"ye, bu k"#"n"n tecrübeler"ne, zevkler"ne ve ne aradı!ınızla "lg"l" 
kend" yargılarına dayanır.

Max ve Damon, bu problem" çözmek "ç"n Aardvark adını verd"kler" b"r 
ürün gel"#t"rd"ler. Der"n teknoloj" b"lg"ler" ve sektör tecrübeler"nden dolayı 
hemen programlamaya ba#lamaları bekleneb"l"r. Ama onlar, altı ay boyunca 
ne yapmaları gerekt"!"n" bulmak "ç"n çalı#tılar ve bu sürey" stratej" olu#turarak 
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veya uzun soluklu b"r pazar ara#tırma projes" yürüterek geç"rmed"ler.
Bunun yer"ne, her b"r" mü#ter"ler"n"n bu problem"n" çözecek b"r yol "çeren, 

b"r ser" çalı#an ürün ortaya çıkardılar. Daha sonra her b"r ürün beta testç"le-
r"ne sunuldu. Bu k"#"ler"n davranı#ları, test ed"len h"potezler" ya do!ruladı ya 
da çürüttü (a#a!ıdak" örneklere bakın). 

A#a!ıdak" proje l"stes" Aardvark’ın f"k"r gel"#t"rme dönem"ne a"t ör-
neklerd"r.7

Rekk!t. $nternettek" tüm puanlamalarınızı toplayıp s"ze daha "y" tav-
s"yelerde bulunan b"r serv"s.

N!njapa. Tek b"r web s"tes" üzer"nden farklı uygulamalarda hesap aç-
mayı ve b"rçok sitede bilgilerinizi yönetmeyi sa!layan bir yol.

The Webb. Onl"ne olarak yapab"lece!"n"z her #ey" s"z"n "ç"n yapan b"r 
"nsanı arayıp konu#ab"lece!"n"z tek b"r merkez" numara.

Web Macros. Web s"teler"nde, hatta s"teler arasından, "zlenen yolla-
rın, s"z"n de benzer hareketler" tekrarlamanızı sa!lamak üzere kayde-
d"ld"!" ve onl"ne "#ler" nasıl yaptı!ınıza da"r “tar"fler"” payla#ab"lece!"-
n"z b"r yol.

Internet Button Company. B"r web s"tes"nde yapılan hareketle-
r"n kayded"ld"!" ve akıllı form doldurma özell"!"n" paketleyen b"r yol. 
$nsanlar butonları kodlayab"l"r ve bu butonları sosyal "#aretleme "le 
payla#ab"l"r.

Max ve Damon’ın b"lg"sayarların, mü#ter"ler"n"n soru sorab"lecekler" b"r 
k"#"sel as"stan olu#turmak "ç"n kullanılab"lece!"ne da"r b"r hayaller" vardı. 
As"stan sübjekt"f sorular "ç"n gel"#t"r"ld"!"nden cevaplar "nsan yargısı ge-
rekt"r"yordu. Böyle olunca, "lk Aardvark deneyler" bu temaya uygun, mü#te-
r"ler"n sanal as"stanla "let"#"me geç"p sorularına yanıt bulmaya çalı#tıkları 
b"rçok varyasyonu test etti. $lk protot"pler"n heps" mü#ter"ler" ba!lamakta 
ba#arısız oldu.

Max’ın anlattı!ı g"b", “%"rket" kend"m"z f"nanse ett"k ve test "ç"n çok ucuz 
protot"pler sunduk. Altıncı protot"p Aardvark oldu. Her b"r protot"p "k"den 
dört haftaya kadarlık u!ra#lardı. Arkada yürütülen s"stem" "#letmek "ç"n ger-
çek "nsanlar kullandık. Arkada#larımızdan olu#an yüz–"k" yüz k"#"l"k grupları 
protot"pler" denemeye ça!ırdık ve kaç tanes"n"n ger" geld"!"n" ölçümledik. 
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Aardvark’ı gel"#t"rene kadar elde ett"!"m"z sonuçlar tartı#masız b"r #ek"lde 
olumsuzdu.”

Zaman dar oldu!undan, protot"pler"n"n h"çb"r" "ler" teknoloj"ye sah"p de-
!"ld". Bunun yer"ne, daha öneml" b"r soruyu cevaplamak "ç"n hazırlanmı# 
MVP’lerd": Mü#ter"ler"n ürüne ba!lanması ve arkada#larına bahsetmes" "ç"n 
gereken ned"r?

Vent"lla #öyle anlatıyor: “Aardvark "le "lerlemeye karar verd"kten sonra, 
arkada çalı#an s"stem"n"n "nsanlar tarafından yürütülmes"ne dokuz ay bo-
yunca devam ett"k. Soruları yönetmek, konu#maları sınıflandırmak g"b" "#ler" 
yapmak "ç"n sek"z k"#"y" "#e aldık. Çekirdek sermaye ve Ser" A yatırımımızı 
s"stem"m"z otomat"k hale gelmeden aldık. $nsanlarla yapay zeka arasında b"r 
"l"#k" olab"lece!"n" varsayıyorduk ve en azından "nsanların tepk" verece!" b"r 
#ey yaptı!ımızı "spatlamı#tık.

“Ürünü "y"le#t"rd"kçe, haftada altı-on "k" kadar kullanıcıyı alıyor ve üzer"n-
de çalı#tı!ımız model, protot"p ve s"mülasyonları denet"yorduk. Bu kullanıcı-
lar mevcut mü#ter"lerden ve daha önce h"ç görmem"# "nsanlardan olu#uyor-
du. Mühend"sler"m"z"n bu seansların büyük kısmına katılmasını sa!lıyorduk. 
Bundak" amacımız, hem anlık olarak de!"#"kl"kler" yapab"lmek hem de ne 
yapaca!ını b"lemeyen mü#ter"n"n ya#adıklarını hep b"rl"kte tecrübe etmey" 
sa!lamaktı.”8

Üzerinde uzla#tıkları Aardvark ürünü anlık mesajla#ma (IM) "le çalı#ıyor-
du. Mü#ter"ler anlık mesajla#ma aracılı!ıyla Aardvark’a sorularını gönder"yor 
ve Aardvark da mü#ter"n"n sosyal a!ından alınan b"lg"lerle cevabı "let"yordu: 
S"stem mü#ter"n"n arkada#larını ve arkada#larının arkada#larını buluyor ve 
soruyu onlara soruyordu. Uygun b"r cevaba ula#tı!ında, mü#ter"ye ger" dö-
nüyordu.

Böyle b"r ürün, tab"" k", çok öneml" b"r algor"tma gerekt"r"yordu: Mü#te-
rinin sosyal a!ında alınan soruyu en iyi yanıtlayacak ki#i kim? Mesela, San 
Francisco’daki en iyi restoranın hangisi oldu!uyla ilgili sorunun Seattle’da 
ya#ayan birine yönlendirilmemesi gerekir. Hatta daha da zoru, b"lg"sayar 
programlamayla "lg"l" b"r sorunun sanat ö!renc"s"ne sorulmaması lazım.

Test süreçler" boyunca, Max ve Damon bunun g"b" pek çok teknoloj"k 
problemle kar#ıla#tı ve Oz Büyücüsü test#n# kullandılar. Oz Büyücüsü test"n-
de, mü#ter"ler gerçek ürünü kullandıklarını dü#ünüyor ama perde arkasında 
"#" gerçek "nsanlar yapıyor. Özel mü#ter" MVP’de g"b", bu yakla#ım da son 
derece ver"ms"zd"r. Mü#terilerin gerçek insanlardan olu#an ara#tırmacılara 
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bir soru sordu!u ve gerçek zamanlı cevap bekledi!i bir servis dü#ünün. Böyle 
bir servis (ölçeklendi!inde) para kaybedecektir ama küçük boyutta kurmak 
kolaydır. Bu noktadayken Max ve Damon’ın bütün bu öneml" sorulara yanıt 
bulmasını sa!lamı#tı: E!er bu yapay zekanın arkasındak" tekn"k problemler" 
çözersek "nsanlar kullanacak mı? Kullanımları gerçek de!er" olan b"r ürünün 
olu#masını sa!layacak mı?

Max ve Damon’ın üm"t vaat eden ama geçerl"l"!" olmayan konseptler" 
reddederek defalarca p"vot etmes"n" sa!layan bu s"stem olmu#tu. $#ler"n" öl-
çeklend"rmeye hazır hale geld"kler"nde eller"nde nasıl b"r ürün yapmaları 
gerekt"!"n" gösteren b"r yol har"tası vardı. Sonuç: Aadvark 50 m"lyon dolara 
Google tarafından satın alındı.9

 §0^+4.¡"#^)�*§2#^4#^2�1�0'+',^0-*e
Modern üret"m s"stemler", ver"ml"l"!" artırmanın yolu olarak yüksek 
kal"tey" kullanırlar. W. Edwards Dem"ng’"n "fade ett"!" ve bugün b"r özdey"# 
hal"ne gelm"# olan söylem"nde oldu!u g"b" mü#ter" üret"m sürec"n"n en 
öneml" parçasıdır. Bu, enerj"m"z" mü#ter"ler"n de!erl" olarak algıladı!ı 
sonuçları üretmek "ç"n harcamalıyız anlamına gel"yor. Süreçler"m"ze dah"l 
olmasına "z"n verd"!"m"z özens"z "#ler hadd"nden fazla varyasyon ortaya 
çıkmasına sebep oluyor. Süreçlerdeki varyasyonlar, mü#terinin gözünde 
ürün kalitesinde varyasyonlarla sonuçlanıyor ve bu da mü#teri kaybıyla 
sonuçlanıyor. Pek çok modern "# yönet"m" ve mühend"sl"k felsefes"n"n ana 
prens"b" mü#ter"lere yüksek kal"tede deney"mler ya#atmaya odaklanıyor; 
Altı S"gma, yalın üret"m, tasarım odaklı dü#ünme, "ler" programlama ve 
yazılım mühend"sl"!" hareket" bunun üzer"ne kurulu.

 Bu kal"te tartı#maları, #"rket"n mü#ter"ler"n hang" ürün özell"kler"n" de-
!erl" buldu!unu b"ld"!"n" varsayıyor. B"r startup için bu r"skl" b"r varsayımdır. 
Ço!u zaman mü#ter"n"n k"m oldu!unu b"le b"lm"yoruz. Dolayısıyla, ben, star-
tuplar "ç"n a#a!ıdak" kal"te prens"b"ne "nanıyorum:

E!er mü#ter"n"n k"m oldu!unu b"lm"yorsak, bu durumda ney"n kal"-
tel" oldu!unu da b"lm"yoruzdur.

“Dü#ük kal"tel"” b"r MVP b"le müth"# b"r yüksek kal"tel" ürün yapmaya 
h"zmet edeb"l"r. Evet, MVP’ler bazen mü#ter"ler tarafından dü#ük kal"tel" 
olarak algılanab"l"r. E!er böyleyse, o zaman bunu mü#ter"ler"n hang" özell"k-
lere önem verd"!"n" ö!renmek "ç"n kullanab"l"r"z. Bu kes"nl"kle önems"z spe-
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külasyonlardan ve stratej" gel"#t"rmekten daha "y"d"r, çünkü "ler"de üret"lecek 
ürünler"n üzer"ne "n#a ed"lece!" sa!lam b"r temel sa!lar.

Ama, bazen mü#ter"ler b"raz farklı davranırlar. Pek çok me#hur ürün “dü-
#ük kal"te” sev"yes"ndeyken lanse ed"lm"# ve mü#ter"ler bu ürünler" çok sev-
m"#t"r. Cra"gsl"st’"n "lk günler"nde Cra"g Newmark’ın sıradan e-posta haber 
bülten"n", "y" b"r tasarıma sah"p olmadı!ı "ç"n yayınlamayı reddett"!"n" b"r 
dü#ünün. Ya Groupon kurucuları “b"r p"zza f"yatına "k" p"zza”nın kend"ler"n"n 
çok a#a!ısında oldu!unu dü#ünmü# olsalardı?

Buna benzer pek çok tecrübem oldu. IMVU’nun "lk zamanlarında ava-
tarlarımız hareket edem"yor, b"r yerde sab"t olarak duruyordu. Neden"? B"r 
MVP yapıyorduk ve avatarların "ç"nde ya#adıkları ortamda hareket etmeler"n" 
sa!layacak teknoloj"y" gel"#t"rmek g"b" zor b"r görev" henüz üstlenmem"#t"k. 
V"deo oyunu endüstr"s"nde 3 boyutlu avatarların akıcı b"r #ek"lde yürümes", 
yollarına çıkan engellerden kurtulması ve varı# noktalarına ula#mak "ç"n ze-
k"ce b"r yol "zlemes" standarttır. Electron"c Arts’ın The S#ms oyunu g"b" en çok 
satan oyunlar bu prens"ple çalı#ır. Ürünümüzü bu özell"!"n dü#ük kal"tel" b"r 
vers"yonuyla sunmak "stemed"k, bu nedenle de harekets"z avatarlarla sun-
mayı terc"h ett"k.

Mü#ter"lerden aldı!ımız ger"b"ld"r"mler hep aynı yönde oldu: Avatarlarını 
ortamda hareket ett"reb"lmek "st"yorlardı. Bunu kötü haber olarak kabul et-
t"k, çünkü The S#ms’tek"ne benzer yüksek kal"tel" b"r çözüm sunmak önemli 
derecede zaman ve para harcamamız gerekti!i anlamına geliyordu. Ama bu 
yola kend"m"z" vermeden önce ba#ka b"r MVP denemeye karar verd"k. B"raz 
h"le g"b" görünen, bas"t b"r çent"k attık. Mü#terilerin avatarlarını götürmek 
istedikleri yeri tıkladı!ı ve avatarın da buraya ı#ınlandı!ı bir #ekilde ürünü 
de!i#tirdik. Yürüme, engellerden kurtulma yoktu. Avatar yok oluyor ve he-
men yen" b"r yerde ortaya çıkıyordu. Süslü ı#ınlanma grafikleri veya ses efekt-
ler"n" b"le yapacak gücümüz yoktu. 

Mü#ter"lerden olumlu ger"dönü#ler almaya ba#ladı!ımızda ne kadar #a-
#ırdı!ımı tahm"n edeb"l"rs"n"z. Mü#ter"lere h"çb"r zaman hareket etme özel-
l"!"yle "lg"l" görü#ler"n" sormadık (çok utanıyorduk). Ama IMVU’da en çok 
sevd"kler" özell"kler"n ne oldu!unu sordu!umuzda, mü#ter"ler her sefer"nde 
“ı#ınlanmayı” "lk üç "çer"s"nde sayıyorlardı ("nanılmaz b"r #ek"lde, ço!u zaman 
bunun “The S"ms’den daha "ler"” oldu!unu söylüyorlardı). Verd"!"m"z bu pa-
halı olmayan ödün, üretmek "ç"n çok daha fazla zaman ve para harcadı!ımız, 
gurur duydu!umuz b"rçok özellikten daha iyi performans göstermi#ti.
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Mü#ter"ler b"r ürünü ortaya çıkarmak "ç"n ne kadar zaman harcandı!ını 
önemsemezler. Sadece "ht"yaçlarını kar#ılayıp kar#ılamadı!ına bakarlar. Mü#-
ter"ler"m"z hızlı ı#ınlanma özell"!"n" be!enm"#lerd", çünkü g"tmek "sted"kler" 
yere hızlı b"r #ek"lde ula#malarını sa!lıyordu. Hep"m"z g"tmek "sted"!"m"z yere 
anında varmayı "stemez m"y"z? Sıra beklemek yok, taks"ler ya da metrolar 
yok. I#ınla beni, Scotty. Pahalı “gerçek dünya” yakla#ımımız, daha ucuza mal 
olan ve b"r o kadar da mü#ter"ler tarafından terc"h ed"len havalı hayal dünyası 
özell"!"ne yen"lm"#t".

%imdi tekrar söyleyin, ürünün hangi özelli!i dü#ük kaliteydi?
E!er mü#ter"ler bekled"!"m"z #ek"lde davranırlarsa, bunu varsayımımı-

zın do!rulanması olarak kabul edeb"l"r"z. E!er yeters"z b"r ürün tasarlar ve 
mü#ter"ler bunu nasıl kullanacaklarını b"lmezlerse, bu daha "y" b"r tasarıma 
yatırım yapmamız gerekt"!"n" göster"r. Ama her zaman #unu sormalıyız: Ya 
tasarım onlar "ç"n, b"z"m "ç"n oldu!u g"b", öneml" de!"lse?

Yan", Yalın Startup metodu, mü#ter"ler" kazanma hedef"ne götürdü!ü 
sürece, yüksek kal"te ürünler yapmaya kar#ı de!"ld"r. Do!rulanmı# ö!renme 
sürec"n" mümkün olan en kısa sürede ba#latmak "ç"n geleneksel profesyonel 
standartlarımızı b"r kenara bırakmaya razı olmalıyız. Ama b"r kez daha, bu 
özens"z ve d"s"pl"ns"z b"r #ek"lde çalı#mak demek olmamalıdır. (Bu öneml" b"r 
uyarıdır. Yap-Ölç-Ö!ren ger"b"ld"r"m döngüsünü yava#latma etk"s" gösteren 
b"r kal"te problem" kategor"s" vardır. Kusurlar ürünün gel"#"m"n" zorla#tırır. 
Bunlar aslında b"z"m ö!renmem"ze engel olurlar ve bu sebeple herhang" b"r 
üret"m sürec"nde olmalarına göz yumulması çok tehl"kel"d"r.)

Ana fonks"yonlara sah"p ürününüzü gel"#t"rmek "sted"!"n"zde, #u bas"t 
kural yeterl" olacaktır: Katkısı olmayan her türlü özell"k, süreç ya da eforu 
ortadan kaldırın.

+4.^7-*3,"�^)�0©'*�©'*�,^#,%#**#0
B"r MVP gel"#t"rmen"n de, hem gerçekten hem de farz ed"len, r"skler" vardır. 
E!er vaktinden önce anla#ılamazlarsa her ikisi de bir startup çabasını raydan 
çıkarabilir. En çok b"l"nen hız kes"c" tümsekler yasal konular, rak"plerle "lg"l" 
korkular, markalama r"skler" ve moral üzer"ndek" etk"d"r.

Patent korumaya dayanan startuplar "ç"n "lk ürünü çıkarmada kar#ıla#ı-
lan zorluklar vardır. Bazı merc"ler patent ba#vurusunun ürünün kamuoyuna 
sunulmasıyla ba#ladı!ını kabul ederler ve b"r MVP’y" p"yasaya sürmek bu 
sürec" ba#latab"l"r. Startup’ınızın oldu!u bölgede bu tarz b"r yasa olmasa b"le, 
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uluslararası patent koruması "steyeb"l"rs"n"z ve daha da ba!layıcı kurallara uy-
mak zorunda kalab"l"rs"n"z. (Bence, böyle konular mevcut patent yasalarının 
"novasyonu engellemes"n"n pek çok yolundan b"r"d"r ve kamu pol"t"kalarının 
b"r parçası olarak "y"le#t"r"lmel"d"r.)

B"rçok endüstride patentler, rakipleri uzakla#tırmak için bir engelleyici 
olarak kullanılmaktadır. Böyle durumlarda, b"r MVP’n"n patent r"skler" ö!-
renme faydalarının yanında çok küçüktür. Ancak, çı!ır açıcı yen" b"l"msel 
bulu#ların #"rket"n rekabet avantajının merkez"nde oldu!u endüstr"lerde, bu 
r"skler daha d"kkatl" de!erlend"r"lmel"d"r. Her durumda, g"r"#"mc"ler bu r"sk-
ler" tam olarak anlayab"lmek "ç"n hukuk danı#manlı!ı almayı dü#ünmel"d"r.

 Hukuk" r"skler göz korkutucu olab"l"r ama bunca yıldır MVP yapmak "ç"n 
aldı!ım "t"razlar genell"kle rak"pler"n startup’ın f"kr"n" çalaca!ı korkusuna 
dayanıyordu. Sank" "y" b"r f"kr" çalmak çok kolaydı! Startupların gö!üslemes" 
gereken en büyük zorluk, bırakın b"r rak"p tarafından fark ed"lmey", f"kr"n"-
z"n, #"rket"n"z"n veya ürününüzün herhang" b"r" tarafından fark ed"lmes"n"n 
sıfıra yakın "ht"mal" olmasıdır. Hatta, bu korkuyla dolu g"r"#"mc"lere genell"kle 
#u ödev" ver"r"m: F"k"rler"n"zden b"r"n" alın (dü#ündükler"n"z"n en küçük ola-
nını, mesela), büyük #"rketlerden b"r"nde sorumlulu!u bu alan olan "lg"l" ürün 
yönet"c"s"n" bulun ve bu #"rket"n f"kr"n"z" çalmasını sa!layın. Onları arayın, b"r 
not veya b"r basın bülten" gönder"n. Gerçek #u k" büyük #"rketler"n pek ço!un-
da, pek çok yönet"c" zaten "y" f"k"rlere bo!ulmu# durumda.10

E!er f"k"r ortaya çıktı!ında b"r rak"p startup’ın ötes"nde ba#arılı olab"l"-
yorsa, o startup zaten her #ek"lde ölüme mahkumdur. B"r f"kr"n pe#"nden 
g"tmek "ç"n b"r takım kurmanızın neden", Yap-Ölç-Ö!ren döngüsünde her-
kesten daha hızlı "lerleyece!"n"z" dü#ünmen"zd"r. E!er bu do!ruysa, rakibin 
ne bildi!inin hiçb"r önem" yoktur. E!er do!ru de!ilse, startup’ın gizlili!in bile 
çözemeyece!i daha büyük problemleri var demektir. Er ya da geç, b"r startup 
hızlı tak"pç"lerden olu#an b"r rekabetle kar#ı kar#ıya kalacaktır. Avantajlı b"r 
ba#langıç yapmak önemli olacak kadar büyük b"r #ey de!"ld"r. Görünmez 
modda –mü#ter"lerden uzakta– geç"r"len zamanın da avantajlı b"r ba#langıç 
sa!laması olası de!"ld"r. Kazanmanın yolu herkesten daha çabuk ö!renmek-
t"r.

Pek çok startup büyük b"r marka yaratmaya yatırım yapmayı planlar ve 
MVP’y" de tehl"kel" b"r markala#ma r"sk" olarak görür. Büyük #"rketlerdek" 
g"r"#"mc"ler de ana #"rket"n köklü markasına zarar vermekten çek"n"rler. Her 
durum "ç"n de bas"t b"r çözüm vardır: MVP’y" ba#ka b"r marka "le lanse etmek. 
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Uzun vadel" "t"barı r"ske atan ba#ka b"r #ey de, #"rketler"n ses get"ren "let"#"m 
çalı#malarıyla d"kkat çekmek "sted"!" durumlardır. Kurumsal markaya esas 
zarar, ürün, "let"#"m" yapılan #eyler" gerçekle#t"remed"!"nde ver"l"r. Ama star-
tupların anla#ılması güç olmak, acınacak kadar az mü#ter"ye h"zmet vermek 
ve çok da fazla ortada görünmemek g"b" avantajları vardır. Bunları acı çekmek 
yer"ne, test etmek ve sonra da gerçek mü#ter"ler nezd"nde ba#arılı olan b"r 
ürünü kamuoyuna tanıtmak "ç"n kullanın.11

V"zyonerler b"r olumsuzluktan özell"kle korkar: Mü#terilerin kusurlu bir 
MVP’yi reddetmesinden. Önceden test edilmemi# tam ürünü piyasaya süren 
#irketlerin davranı#ı tam olarak budur. Ürünler"n"n mükemmel"n altında 
b"r hal"n" test etmeye dayanamazlar. Y"ne de v"zyoner"n bu korkusunda b"r 
b"lgel"k vardır. Geleneksel ürün gel"#t"rme metotlarına alı#mı# takımlar dü-
zenl" olarak "lerle/öldür kararları vermek "ç"n e!"t"lm"#lerd"r. E!er b"r MVP 
ba#arısız olursa, takımlar umudunu kaybetmeye ve tüm projey" çöpe atmaya 
e!"l"ml"d"r. Ama bu çözüleb"l"r b"r problemd"r.

+4.¡"#,^G,-4�17-,^+3&�1# #1§,#
Bu "k"lem"n çözümü, y"nelemeye olan ba!lılıktır. Ba#arılı g"r"#"mc"ler "lk teh-
l"ke s"nyal"n" aldıklarında vazgeçmezler. MVP, ö!renme yolunda atılan "lk 
adımdır. Yolda "lerlerken, ürün ya da stratej"n"z"n bazı parçalarının hatalı ol-
du!unu ö!reneb"l"r ve ben"m p"vot etmek olarak adlandırdı!ım, v"zyonunuzu 
gerçekle#t"recek farklı b"r yöntem" denemek "ç"n de!"#"kl"k yapma zamanı 
oldu!una karar vereb"l"rs"n"z.

Startuplar #"rket"n dı#ında yer alan payda# ve yatırımcıların (#"rket "ç" 
projelerde özell"kle CFO’ların) güven problem" ya#adı!ı durumlarda r"sk al-
tında olurlar. Proje onaylandı!ında ya da yatırım yapıldı!ında, g"r"#"mc" yen" 
ürünün dünyayı de!"#t"rece!"ne söz verm"#t"r. Planlanan sayıdak" mü#ter"n"n 
ürüne akın etmes" gerek"r. Neden gerçekte çok azı bunu yapab"l"yor?

Geleneksel yönet"mde, b"r yönet"c" b"r #ey ortaya çıkarmaya söz verd"!"n-
de, e!er ba#arısız olursa ba#ı çok büyük belaya g"rer. $ki muhtemel açıklama 
vardır: uygulamada ba#arısızlık ya da plan yapmada ba#arısızlık. Her "k"s" e#"t 
derece affed"lmezd"r. G"r"#"mc" yönet"c"ler "se zor b"r problemle kar#ı kar#ı-
ya kalırlar: Yaptı!ımız plan ve tahm"nler b"r sürü bel"rs"zl"kle doluyken, söz 
verd"kler"m"z" kaçınılmaz olarak yer"ne get"remed"!"m"z durumda ba#arıdan 
nasıl söz edeb"l"r"z k"? Ba#ka b"r dey"#le, b"r CFO ya da b"r ba#kan yardımcısı 
"#ten kaçtı!ımız ya da yanlı# yolda "lerled"!"m"z "ç"n de!"l de kr"t"k b"r #ey" 
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ö!rend"!"m"z "ç"n ba#arısız oldu!umuzu nasıl anlayacak?
Bu problem"n çözümü Yalın Startup model"n"n temel"nde yatıyor. 

Hep"m"z"n "lerley"p "lerlemed"!"m"z" ve do!rulanmı# ö!renmey" elde 
ed"p etmed"!"m"z" anlamak için disiplinli ve s"stemat"k b"r yakla#ıma 
"ht"yacı vardır. Geleneksel muhasebeye alternatif bu sisteme inovasyon 
muhasebes" d"yorum, k" bu da sıradak" bölümün konusu.
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d*ae,

B"r startup’ın "#" (1) de!erlend"rmen"n ortaya koydu!u acı gerçeklerle yüz-
le#erek #u anda nerede oldu!unu d"kkatl" b"r #ek"lde ölçmek ve sonra da (2) 
gerçekle#en rakamların "# planına yansıyan "deal rakamlara nasıl yakla#tırıla-
ca!ını ö!renmek "ç"n gerekl" deneyler" tasarlamaktır. 

B"r startup "ç"n tehl"kel" çıktılardan b"r" ya#ayan ölüler d"yarında bece-
r"ks"zce "lerlemekt"r. Çalı#anlar ve giri#imciler do!al olarak iyimser olma 
e!ilimindedir. Ba#arısızlı!ın gözümüzün önünde oldu!u durumda b"le kend" 
f"k"rler"m"ze "nanmayı sürdürürüz. Az"m efsanes"n"n bu kadar tehl"kel" ol-
masının sebeb" budur. Hep"m"z "#ler"n umutsuz oldu!u durumlardan zaferle 
çıkan efsanev" g"r"#"mc"ler"n h"kâyeler"n" b"l"r"z. Ne yazık k", #"rketler"n" ba#a-
rısızlı!a götürecek kadar uzun süre azmedenler"n h"kâyeler"n" h"ç duymayız. 

,#"#,^+3&�1# #^%§ §^1')'!'^ §0^©#7^&�7�2','8'^
"#¥§©2§0#!#)�
$nsanlar muhasebeyi özellikle finansal raporları hazırlamak ve denetimleri 
atlatmak için gerekli, basit ve sıkıcı olarak dü#ünürler, ama bu muhaseben"n 
oldu!u kabul ed"len b"r hale gelmes"nden kaynaklanır. Tar"hsel olarak, muha-
sebe, General Motors’da görev yapan Alfred Sloan g"b" "nsanların l"derl"!"nde, 
b"rb"r"ne uzak bölümler"n merkez" olarak kontrolünü sa!lamaya çalı#an meto-
dun olmazsa olmaz parçası hal"ne gelm"#t"r. Muhasebe GM’e her b"r b"r"m" "ç"n 
net k"lometre ta#ları bel"rlenmes"n" ve her b"r yönet"c"y" bölümünden bu hedef-
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lere ula#madak" ba#arısından sorumlu tutmasını sa!lamı#tır. Bütün modern 
kurumlar bu yakla#ımın türevlerini kullanmaktadır. Muhasebe ba#arılarının 
anahtarıdır.

Ne yazık k", standart muhasebe g"r"#"mc"ler"n de!erlend"r"lmes"nde yardımcı 
de!"ld"r. Startuplar kes"n tahm"nler"n yapılab"lmes" ve k"lometre ta#larının be-
l"rleneb"lmes" için önceden b"l"nmezd"rler.

Yakın zamanda ola!anüstü bir startup takımıyla tanı#tım. $yi finanse 
edilmi#ler. Belirli bir mü#teri çekme güçleri var ve hızlı bir #ekilde büyüyorlar. 
%irketlere satı#ını yapmak için bireysel tüketici pazarlama tekniklerini 
kullanan ürünleri, yeni olu#an bir kurumsal yazılım kategorisinin lideri. Bilgi 
teknolojilerinden sorumlu ba#kanı ya da bölüm ba#kanını hedefleyen geleneksel 
satı# tekn"!"n" kullanmak yer"ne çalı#anlar arasında v"ral yayılıma dayanan b"r 
yol "zl"yorlar. Sonuçta, ürünler"n" sürekl" olarak rev"ze etmeler"n" sa!layan, son 
teknoloj" deney tekn"kler"n" kullanma fırsatına sah"p olmu#lar. Toplantıda, on-
lara tüm startuplara sormayı alı#kanlık hal"ne get"rd"!"m b"r soru yöneltt"m: 
Ürününüzü daha "y" hale get"r"yor musunuz? Her zaman evet derler. Ben de 
onlara “bunu nasıl b"leb"l"yorsunuz?” d"ye sorarım. Ve cevap h"çb"r zaman de-
!"#mez: %u anda mühend"sl"kle "lg"l" çalı#ıyoruz, geçen ay b"rçok de!i#iklik yaptık 
ve mü#terilerimiz bunları sevmi# görünüyor. Bu ay rakamlarımız daha yüksek. 
Do!ru yolda olmalıyız.

Ne yazık k", bu b"r startup’ın "lerleme kayded"p kaydetmed"!"n" ortaya koy-
mak "ç"n "y" b"r gösterge de!"ld"r. Elde ett"!"m"z sonuçların, yaptı!ımız de!"#"k-
l"klerle alakalı olup olmadı!ını nasıl anlayaca!ız? Daha da öneml"s", o de!"#"kl"k-
lerden do!ru dersler" aldı!ımızı nasıl b"lece!"z? 

B"r startup’ın bu tür soruları cevaplamak "ç"n özel olarak gel"#t"r"lm"# yen" 
b"r muhasebe türüne "ht"yacı vardır: $novasyon muhasebes".

2~K^#LB~QRPGJCPBC^%ClCPJG^ GP^§XJCLC@GJGPJGI^aCPlCTCQG
$novasyon muhasebes", startupların sürdürüleb"l"r b"r "#" nasıl gel"#t"recekler"n" 
ö!rend"kler"n" objekt"f b"r #ek"lde "spatlamalarını sa!lar. $novasyon muhase-
bes", varsayımları b"r f"nansal modele dönü#türmekle ba#lar. B"r peçeteye b"le 
yazılmı# olsa, her "# planının b"r model" vardır. Bu model, i#in ba#arılı oldu!unda 
nasıl görünece!iyle ilgili bir varsayım ortaya koyar. 

Örne!in, kurumsal b"r üret"m #"rket"n"n "# planı, #"rket"n satı# rakamların-
dak" büyümey" gösterecekt"r. Ürünlerin satı#ından elde ed"len gel"r pazarlama ve 
promosyona yatırıldı!ında, #"rket yen" mü#ter"ler kazanacaktır. Büyüme oranı 
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esasen üç #eye dayanır: her b"r mü#ter"n"n kârlılı!ı, yen" mü#ter" kazanmanın 
mal"yet" ve mevcut mü#ter"ler"n yen"den satın alma oranı. Bu rakamlar ne kadar 
yüksek olursa, #"rket o kadar hızlı büyüyecek ve o kadar kârlı olacaktır. 

Aks"ne, eBay g"b" alıcı ve satıcıları bulu#turan b"r #"rket"n büyüme model" 
farklı olacaktır. %irketin ba#arısı, esasen, hem alıcıların hem de satıcıların "# yap-
mak "ç"n burayı b"r"nc" terc"h hal"ne get"recek network etk"s"ne dayanmaktadır. 
Satıcılar #"rket"n sundu!u bu pazar yer"n"n en yüksek mü#ter" potans"yel"ne 
sah"p olmasını bekler. Bu da ürün çe#"tl"l"!"n"n yüksek, f"yatların dü#ük olması-
na sebep olur. Böyle b"r startup "ç"n öneml" olan, yen" alıcı ve satıcıların yüksek 
elde tutma oranıyla "spatlanan, network etk"s"n"n "#e yarayıp yaramadı!ını ölç-
mekt"r. E!er çok küçük bir azalma ile ürüne ba!lı kalıyorlarsa, #irketin nasıl yeni 
mü#teri kazandı!ından ba!ımsız olarak bu pazar yeri büyüyecektir. Büyüme 
e!risi, büyüme oranının “ürüne gelen yeni mü#terinin faiz oranı”na dayandı!ı, 
bile#ik faiz tablosu gibi görünecektir.

§,-4�17-,^+3&�1# #1§^,�1'*^a�*'©'0�
$novasyon muhasebesi üç adımdan olu#ur. B"r"nc"s", #"rket"n #u anda nerede ol-
du!una da"r gerçek b"lg"ye ula#mak "ç"n ana fonks"yonlara sah"p ürünü gel"#t"r-
mekt"r. Mevcut durumuzun ne oldu!unu açık b"r #ek"lde görmeden, "lerlemen"z" 
tak"p etmeye ba#layamazsınız.

$kincisi, startuplar motorlarını temel çizgisinden "deal hal"ne geç"rmek "ç"n 
gerekl" ayarlamaları yapmaya te#ebbüs etmel"d"r. Bu b"rden fazla te#ebbüsü 
gerekt"reb"l"r. Startup, kend"s"n" temel ç"zg"den "deale do!ru götürecek küçük 
de!"#"kl"kler" ve ürün opt"m"zasyonlarını yaptıktan sonra, #"rket artık b"r ka-
rar noktasına varmı#tır. Bu da üçüncü adımdır: p"vot etmek ya da korumak.

E!er #irket gel"#me göster"yorsa, bu olması gerekt"!" g"b" ö!rend"!" ve bu 
ö!ret"y" etk"n olarak kullandı!ı anlamına gel"r k", bu durumda yoluna devam 
etmes" mantıklıdır. E!er durum böyle de!"lse, yönet"m, mevcut ürün stratej"le-
r"n"n hatalı oldu!u ve c"dd" b"r de!"#"kl"!e "ht"yaç duyuldu!u kararını vermel"d"r. 
B"r #"rket p"vot ett"!"nde, her #eye sıfırdan ba#lamı# olur. Yen" b"r temel ç"zg" 
bel"rler ve motoru buna göre yen"den ayarlar. Bu motor ayarlama akt"v"teler"n"n 
p"vot önces"nde oldu!undan daha ver"ml" olması, ba#arılı b"r p"vot yapıldı!ının 
gösterges"d"r.

2CKCJ^lGXEGQGLG^@CJGPJCKCI
Örne!in, bir startup ürünün tam protot"p"n" yapıp, ana pazarlama kanalını 
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kullanarak gerçek mü#ter"lere sunmayı terc"h edeb"l"r. Tek b"r MVP startup’ın 
varsayımlarının ço!unu test edeb"l"r ve e# zamanlı olarak her b"r varsayım 
"ç"n temel ç"zg"y" bel"rleyeb"l"r. Alternat"f olarak, b"r startup her sefer"nde b"r 
varsayımıyla "lg"l" ger"b"ld"r"m alab"lece!" ayrı MVP’ler yapmayı terc"h ede-
b"l"r. %irket protot"p" yapmadan önce, pazarlama materyaller"yle b"r duman 
test" yapab"l"r. Bu mü#ter"ler"n henüz yapılmamı# b"r ürünü önceden sipari# 
etmesine dayanan, eski bir do!rudan pazarlama yöntemidir. Duman test" 
sadece tek b"r #ey" ölçer: mü#ter"ler"n b"r ürünü denemek "stey"p "stemed"!"n". 
Tek ba#ına, bu tüm büyüme model"n" do!rulamak "ç"n yeterl" de!"ld"r. Y"ne 
de, ürün "ç"n daha fazla para ve d"!er kaynakları harcamadan, bu varsayımla 
"lg"l" ger"b"ld"r"m almak "ç"n faydalıdır.

B"r "# planının varsayımları arasından seç"m yaparken, en r"skl" olanla-
rından ba#lamak anlamlı olacaktır. E!er bu r"skler" sürdürüleb"l"r b"r "# "ç"n 
gerekl" "deale do!ru g"decek #ek"lde azaltamıyorsanız, bu durumda d"!erle-
r"n" test etmen"n gere!" yoktur. Örne!in reklam satan bir medya #irketinin 
iki ana varsayımı vardır: Sürekli olarak belirli bir mü#teri grubunun dikkatini 
çekebilecek mi? Bu dikkati reklamcılara satabilecek mi? Belirli bir mü#teri 
grubu için reklam fiyatlarının belli oldu!u bir i# dalında, daha riskli olan 
varsayım dikkat çekebilme yetene!idir. Bu durumda, ilk deneyler reklam 
satı#ından ziyade içerik üretimine odaklanmalıdır. 

+MRMPS^?W?PJ?K?I
Temel ç"zg"s" bel"rlend"!"nde, startup artık "k"nc" k"lometre ta#ına do!ru "lerle-
mek "ç"n çalı#maya ba#layab"l"r: motoru ayarlamak. Startup’ın yaptı!ı her ürün 
gel"#t"rme, pazarlama ya da ba#ka b"r g"r"#"m, büyüme model"n"n etmenler"nden 
b"r"n" gel"#t"rmey" hedeflemel"d"r. Örne!"n, b"r #"rket yen" mü#ter"ler"n kulla-
nımını kolayla#tırmak "ç"n ürününün tasarımını gel"#t"rmeye zaman harcaya-
b"l"r. Bu yen" mü#ter"ler"n etk#nle!t#rme oranlarının büyümenin etmenlerinden 
oldu!unun ve temel ç"zg"s"n"n olması beklenenden daha a#a!ıda oldu!unun 
varsayıldı!ı anlamına gel"r. Tasarım de!"#"kl"kler"n"n, yen" mü#ter"ler"n etk"n-
le#t"rme oranını gel"#t"rmes" gerek"r. E!er bunu yapmıyorlarsa, yen" tasarım 
ba#arısızlık olarak kabul ed"lmel"d"r. Bu öneml" b"r kuraldır: $y" tasarım mü#ter" 
davranı#ını daha "y"ye do!ru de!"#t"rend"r.

$ki startup'ı kar#ıla#tıralım. $lk #irketin net bir temel çizgi göstergesi, bu 
göstergeyi neyin geli#tirece!ine dair bir hipotez" olsun. $k"nc" takım "se, ney"n 
ürünü daha "y" yapaca!ını tartı#ıyor, bu de!"#"kl"kler"n bazılarını aynı anda uy-
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guluyor ve rakamlarda olumlu de!"#"kl"k olursa bunu kutluyor olsun. Hang" 
startup ver"ml" b"r #ek"lde çalı#acak ve kalıcı sonuçlar elde edecekt"r?

.GTMR^#RKCI^W?^B?^)MPSK?I
B"r takım, zamanla model"ndek" rakamların MVP "le bel"rlenm"# temel ç"z-
g" hal"nden "# planında bel"rlenm"# "deallere dönü#tü!ünü görecektir. Bunu 
ba#aramayan b"r startup "deal"n çok ger"ler"ne çek"ld"!"n" görecekt"r. Bu do!-
ru yapıldı!ında, en güçlü gerçe!" bulanıkla#tırma aracı b"le #u bas"t gerçe!" 
saklayamayacaktır: $# modelimizin etmenlerini harekete geçiremiyorsak, o 
zaman ilerleme kaydedemiyoruzdur. Bu p"vot ed"lmes" gerekt"!"n" gösteren 
kes"n b"r "#arett"r.

'+43¡B?^§,-4�17-,^+3&�1# #1§
Ana fonks"yonlara sah"p ürünümüzün pek çok arızası vardı ve "lk sundu!u-
muzda satı#ları çok dü#üktü. Do!al olarak dü#ük satı#ların neden"n" ürünün 
dü#ük kal"tel" olmasına ba!lamı#tık ve haftalarca ürünün kalitesini iyile#tirmek 
için çalı#mı#tık. Her ayın sonunda, sonuçlarımızı payla#tı!ımız yönet"m kurulu 
toplantıları yapıyorduk. Toplantıdan b"r gece önce, de!"#"m oranlarını, mü#ter" 
sayılarını ve ne kadar "y" b"r "# yaptı!ımızı gösteren gel"rlerden olu#an stan-
dart anal"zler"m"z" yapıyorduk. B"r süre sonra, ürün geli#tirmeyi geribildirim 
döngüsüyle birle#tirerek, son dak"kaya bırakmak yer"ne göstergeler"m"z" daha 
sık tak"p etmeye ba#ladık. Bu daha da moral bozucuydu. Haftalar geç"yor ama 
üründe yaptı!ımız de!"#"kl"kler b"r etk" gösterm"yordu.

%~LBC^ Cª^"MJ?P?^eP~L^%CJGªRGPKCI^
Büyüme motorumuz için kritik olan “hun" gösterges"” davranı#larını tak"p et-
t"k: mü#ter" kaydı, uygulamamızın "nd"r"lmes", deneme, kullanımın tekrarlan-
ması ve satın alma. Ö!renmem"z" sa!layacak yeterl" ver" "ç"n, her b"r davranı# 
"ç"n gerçek rakamlara ula#aca!ımız sayıda ürünümüzü kullanan mü#ter"ye 
"ht"yacımız vardı. Kend"m"ze günlük 5 dolarlık b"r bütçe ayırdık. Sonradan 
Google AdWords olarak b"l"nen s"stemle tıklama satın almaya yetecek kadar-
dı. O günlerde, b"r tıklanma "ç"n vereb"lece!"n"z en dü#ük tekl"f 5 sent’t", ama 
toplam harcamanız "ç"n b"r m"n"mum yoktu. Böylece, biz de elimizde çok az 
para olmasına ra!men b"r yerden ba#lamı#tık.1

Be# dolar b"ze, her gün, yüz tıklama satın aldı. Pazarlama açısından bu h"ç 
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de!erl" b"r #ey de!"ld" ama ö!renme açısından paha b"ç"lemezd". Her yen" gün, 
ürünümüzün performansını ölçmek "ç"n yen" b"r mü#ter" grubu demekt". Ay-
rıca ürünü her rev"ze ed"#"m"zde, yen" b"r karnem"z oluyordu.

Örne!in, bir gün ürünü ilk kez kullanacak mü#terilere yönelik yeni bir 
pazarlama mesajını iletmeye ba#lıyorduk. Ertesi gün yeni mü#terilerin ürünle 
tanı#ması için tamamen ba#ka bir yol kullanıyorduk. Ba#ka günlerde, yeni 
özellikler ekliyor, hataları düzeltiyor, yeni bir sanal tasarım kullanmaya 
ba#lıyor ya da web sitemizde yeni bir tasarım deniyorduk. Her seferinde 
kendimize ürünü daha iyi hale getirdi!imizi söylüyorduk.

Her gün rastgele denemeler yapıyorduk. Her b"r gün yen" b"r deneyd". Her 
günün mü#ter"ler", b"r öncek" gününk"nden farklıydı. Daha da öneml"s", top-
lam rakamlarımızın büyümes"ne ra!men, hun" göstergeler"m"z"n de!"#med"!" 
gerçe!" netl"k kazanıyordu.

IMVU’nun "lk yönet"m kurulu toplantılarından b"r graf"!" a#a!ıda göre-
b"l"rs"n"z.
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Bu graf"k yakla#ık yed" aylık "#" tems"l ed"yor. Bu süre boyunca, 
IMVU ürününe sürekl" olarak "y"le#t"rmeler yapıyor, günlük olarak 
yen" özell"kler çıkarıyorduk. Çok fazla, b"reb"r mü#ter" görü#meler" ya-
pıyorduk ve ürün gel"#t"rme ek"b"m"z çok yo!un çalı#ıyordu.

)MFMPR^�L?JGXG
Bu graf"!" okuyab"lmek "ç"n kohort anal#z#n" b"lmel"s"n"z. Bu, startup 
anal"t"!"n"n en öneml" araçlarından b"r"d"r. Toplam rakamlara bakmak 
yer"ne, ürünle etk"le#"me g"ren her b"r ba!ımsız mü#ter" grubunun per-
formansını ele alır. Her b"r grup kohort olarak adlandırılır. Graf"k, "lg"l" 
ayda gelen yen" mü#ter"ler"n IMVU’ya de!"#"m oranını göster"yor. Her 
b"r de!"#"m oranı, o ay üye olan ve bel"rt"len davranı#ı gösteren mü#te-
r"ler"n yüzdes"n" göster"yor. Yan", %ubat 2005’te IMVU’ya katılan mü#-
ter"ler"n yakla#ık yüzde 60’ı ürünümüze en az b"r kere g"r"# yapmı#lar.

Kurum geçm"#"ne sah"p yönet"c"ler bu hun" anal"z"n", mü#ter" olma 
yolunda olan adayların yönet"ld"!", geleneksel satı# hun"s"nden anımsaya-
caklardır. Yalın Startuplar bunu ürün gel"#t"rme "ç"n de kullanıyorlar. Bu 
tekn"k pek çok "# türü "ç"n faydalıdır, çünkü her #"rket ayakta kalmak "ç"n, 
akı# olarak adlandırılan, art arda gel"#en mü#ter" davranı#larına dayanır. 
Mü#teri akı#ı, mü#terilerin #irketin ürünleriyle olan etkile#imini yönetir. 
B"r "#" kant"tat"f olarak anlamamızı ve geleneksel toplam göstergelere kı-
yasla daha fazla tahm"n gücüne sah"p olmamızı sa!larlar. 

E!er yakından bakarsanız, graf"!"n bazı net trendler serg"led"!"n" 
göreb"l"rs"n"z. Bazı ürün "y"le#t"rmeler" "#e yarıyor. Ürünü en az be# 
kere kullanan mü#ter"ler"n oranı, yüzde 5’"n altından yakla#ık yüzde 
20’ye yükselm"#t". Y"ne de, bu dört m"sl" büyümeye ra!men, IMVU "ç"n 
para ödeyen yen" mü#ter"ler"n oranı yüzde 1 c"varlarında takılıp kal-
mı#tı. Bunu b"r dak"kalı!ına dü#ünün. Aylarca süren çalı#malardan, 
b"nlerce özgün gel"#t"rme, fokus gruplar, tasarım seansları ve kulla-
nılab"l"rl"k testler"nden sonra, para ödeyen yen" mü#ter"ler"n oranı "lk 
günde oldu!u g"b" kalmaya devam ed"yordu.

Kohort anal"z" sayes"nde bu ba#arısızlı!ı, de!"#"me d"renen mü#-
ter"ler"n, pazar ko#ullarının ya da ba#ka b"r bahanen"n üzer"ne atmı-
yorduk. Her b"r kohort ba!ımsız b"r karney" tems"l ed"yordu ve b"z, 
denemem"ze ra!men, sürekl" C alıyorduk. Bu b"r problem"m"z oldu!unu 
fark etmem"z" sa!ladı.
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Ürün geli#tirme ekibinden ben sorumluydum ve problemin, ekibimin 
çalı#malarından kaynakladı!ını hissediyordum. Daha çok çalı#tım, ancak 
hayal kırıklı!ımız büyüyordu. Yapılab"lecek ba#ka b"r #ey olmadı!ına kana-
at get"r"nce artık son l"mana sı!ınmaya hazırdım: mü#ter"lerle konu#mak. 

Bu ba#arısızlıktan önce, #"rket"n "lk günler"nde, potans"yel mü#te-
r"lerle konu#mak ve do!ru yolda oldu!umuza da"r "kna olmak kolaydı. 
Aslında, mü#ter"ler" yüz yüze görü#me ve kullanılab"l"rl"k testler" "ç"n 
of"s"m"ze davet ett"!"m"zde, olumsuz ger"b"ld"r"mler" bertaraf etmek 
kolaydı. E!er ürünü kullanmak "stemed"lerse, hedef k"tlem"zde olma-
dıklarını dü#ünüyordum. Testler"m"z "ç"n denekler" bulmaktan sorum-
lu k"#"ye “bu mü#ter"y" kov” d"yordum. “Bana hedefled"!"m"z k"tleden 
olan b"r"n" bul.” E!er b"r sonrak" mü#ter" daha olumlu yakla#ırsa, bunu 
hedef k"tlem"zle "lg"l" do!ru noktada oldu!umun tey"d" olarak görüyor-
dum. E!er de!"lse, b"r mü#ter"y" daha kovuyor ve yen"den den"yordum.

Buna kar#ın, el"mde ver" olunca, mü#ter"lerle olan etk"le#"m"m 
de!"#t". B"rden cevaplanması gereken ac"l sorularım ortaya çıktı: Ne-
den mü#ter"ler"m"z ürün “gel"#t"rmeler"ne” cevap verm"yordu? Ne-
den sıkı çalı#mamızın kar#ılı!ını alamıyorduk? Örne!in, mü#terilerin 
IMVU’yu mevcut arkada#larıyla kullanmasını sürekli olarak daha da 
kolay hale getiriyorduk. Ne yazık ki, mü#teriler bu davranı#ı sergilemek 
istemiyordu. Daha kolay kullanılır yapmanın konuyla ilgisi yoktu. 
Neyi aramamız gerekti!ini bilir hale geldi!imizde, gerçek anlayı# da 
hemen arkasından geld". 3. Bölümde anlatıldı!ı g"b", bu durum sonuç-
ta b"z" c"dd" derede öneml" b"r p"vota götürdü: mevcut arkada#larla 
kullanılan bir anlık mesajla#ma eklentisinden, yeni arkada#lar bulmak 
için kullanılan ba!ımsız bir ileti#im a!ına. Aniden, verimlilikle ilgili 
endi#elerimiz ortadan kalktı. Emeklerimiz mü#terilerin istekleriyle 
uyumlu hale gelince, deneylerimiz davranı#larını iyi yönde de!i#tirme 
konusunda daha etkili olmaya ba#ladı. 

Bu düzen aylık b"n dolardan az gel"r elde ett"!"m"z "lk günlerden 
m"lyonlar kazandı!ımız günlere kadar aynı #ek"lde tekrarlanacaktı. 
Aslında, bu ba#arılı bir p"votun göstergesidir: Yen" deneyler"n"z daha 
önce yaptı!ınız deneylerden daha üretkend"r.

Zayıf kant"tat"f sonuçlar b"z" ba#arısızlık "lan etmeye zorlar ve daha 
kal"tat"f ara#tırmalar "ç"n mot"vasyon, "çer"k ve alan sa!lar. Bu soru#-
turmalar test ed"lmek üzere yen" f"k"rler üret"r ve b"z" muhtemel p"vota 
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götürür. Her p"vot "ler" deneyler "ç"n yen" fırsatları ortaya çıkarır ve 
döngü tekrar eder. Her sefer"nde bu bas"t r"tm" tekrar eder"z: Temel 
ç"zg"y" olu#tur, motoru ayarla ve p"vot etmeye ya da mevcut durumu 
korumaya karar ver.

d¥0#,+#7#^)�0©'^-.2§+§8�17-,
Mühend"sler, tasarımcılar ve pazarlamacılar, opt"m"zasyon konusunda 
yetenekl"d"r. Örne!"n, do!rudan pazarlamacılar "k" grup arasındak" 
farkı ölçeb"lmek "ç"n benzer özell"klere sah"p "k" gruba farklı tekl"f-
ler gönder"rler. Mühendislerin bir ürünün performansını geli#tirmek 
konusunda becerikli olması gibi, tasarımcılar da ürünleri daha kolay 
kullanılır yapmakta yeteneklidir. Planı "y" #ek"lde yürüttü!ümüz süre-
ce, yo!un çalı#manın sonuçlarını alırız.

Ancak ürün gel"#t"rme "ç"n kullanılan bu araçlar startuplarda aynı 
#ek"lde "#e yaramaz. E!er yanlı# ürünü yapıyorsanız, ürünü ya da pa-
zarlama çalı#malarını opt"m"ze etmekle, anlamlı sonuçlar elde ed"-
lemez. Startupın "lerlemes" daha yüksek b"r çıtaya göre ölçülmel"d"r: 
ürünler" ve serv"sler" etrafında gel"#t"r"leb"lecek sürdürüleb"l"r b"r "# 
oldu!u kanıtı. Bu, sadece startup’ın önceden net ve somut tahm"nler 
yapması durumunda ortaya de!er koyab"len b"r standarttır. 

Bu tahm"nler"n olmaması durumunda, ürün ve stratej" kararla-
rı b"r o kadar zor ve zaman alıcıdır. Bunu zaman zaman danı#man-
lık çalı#malarımda görürüm. Mühendislik ekibinin “yeterince iyi 
çalı#madı!ını” dü#ünen startuplar tarafından çok kere aranmı#ımdır. 
Ek"p tüm süreç boyunca yo!un b"r #ek"lde çalı#maya devam eder ama 
"# sonucu görülmez. Geleneksel modelle e!"t"lm"# yönet"c"ler hemen 
mantıksal b"r çıkarım yaparlar: Ek"b"m"z çok çalı#mıyor, etk"n çalı#mı-
yor veya ver"ml" çalı#mıyor.

Ortaya "y" sonuçlar çıkmayınca da, "# l"derler" planlananla yapılan 
arasında b"r tutarsızlık oldu!unu dü#ünür ve b"r sonrak" y"nelemey" 
daha detaylı olarak bel"rlemeye çalı#ırlar. %artnameler detaylandıkça 
planlama sürec" yava#lar, küme büyüklü!ü artar ve ger"b"ld"r"m gec"-
k"r. Bunu tak"ben, e!er yönet"m kurulu üyeler" veya f"nanstan sorumlu 
ba#kan "#"n "ç"ndeyse, personel de!"#"kl"kler" gel"r.

B"rkaç yıl önce, büyük medya kurulu#larına ürün satan b"r ek"p, mü-
hend"sl"k ek"pler"n"n yeter"nce "y" çalı#madı!ı gerekçes"yle ben" danı#-
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manlık yapmam "ç"n ça!ırdı. Ama sorun mühend"slerde de!"ld". Tüm 
#"rket"n karar almak "ç"n kullandı!ı süreçteyd". Mü#terileri vardı ama 
onları iyi tanımıyorlardı. Her gelen yen" b"lg" hemen cevap ver"lmes" 
gereken ac"l b"r durum olarak ele alınıyordu. Sonuç olarak, uzun vadel" 
"#ler sürekl" olarak anlık kes"nt"lerle engellen"yordu. Daha da kötüsü, 
takımın bu de!"#"kl"kler"n herhang" b"r"n"n mü#ter"ler "ç"n öneml" olup 
olmadı!ına da"r net b"lg"s" de yoktu. Sürekli ayarlamalara ve küçük 
de!i#ikliklere ra!men i# sonuçları hep vasattı.

%"rket"n "lk zamanlarında, kurucular pazardak" kar#ılanmayan "h-
t"yacı çok "y" bel"rled"kler" "ç"n ürün gel"#t"rme ek"b" "nanılmaz de-
recede üretkend". $lk ürün, hatalarla dolu olmasına ra!men, erken 
ben"mseyen mü#ter"ler arasında çok popülerd". Mü#terilerin istedi!i 
özellikleri eklemek harikalar yaratıyor gibi görünüyordu, çünkü 
erken benimseyenler bu inovasyonla ilgili haberi çok uzaklara kadar 
yayıyorlardı. Ama g"zlenm"#, sorulmamı# ve yanıtlanmamı# sorular 
vardı: %"rket"n çalı#an b"r büyüme motoru var mıydı? Ba#larda elde ed"-
len bu ba#arı ürün gel"#t"rme ek"b"n"n günlük "#ler"n"n sonucu muydu? 
Ço!u durumda, cevap hayırdı. Ba#arı, ek"b"n geçm"#te aldı!ı kararlar-
dan kaynaklanıyordu. Ancak #"rket"n toplam göstergeler" “yukarı ve 
sa!a do!ru” g"tt"!" "ç"n bu durumun anla#ılması güçtü.

B"razdan görece!"m"z üzere, bu yaygın b"r tehl"ked"r. Büyüme mo-
toru çalı#an her büyüklükte #"rket, aks"yonlarına yön vermek "ç"n 
yanlı# göstergelere dayanır. Yöneticileri toplam rakamları daha iyi 
göstermek "ç"n umutsuzca b"r çabayla, son dak"ka reklam satın alma, 
da!ıtım kanallarını doldurma g"b" alı#ılmı# numaralara sı!ınmaya 
"ten budur. Bu numaralar "ç"n harcanan enerj", sürdürüleb"l"r b"r "# 
kurmak "ç"n kullanılab"l"r. Startupları de!erlend"rmek "ç"n kullanılan 
geleneksel rakamları “göster"# göstergeler"” olarak adlandırıyorum. 
$novasyon muhasebes" bunları kullanmanın caz"bes"nden uzak dur-
mamızı gerekt"r"r.

%d12#0§©^%d12#0%#*#0§�^ §0^37�0'
Göster"# göstergeler"n" daha "y" anlamak "ç"n b"r kere daha IMVU’nun 
"lk günler"ne dönel"m. IMVU’nun bu bölümün ba#ında ele aldı!ımız 
dönem"nden olan a#a!ıdak" tabloya bakalım. 
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Bu graf"k, IMVU’nun o döneme kadar olan geleneksel toplam gösterge-
ler"n" kapsıyor: Toplam kayıtlı mü#ter"ler ve toplam ödeme yapan mü#ter"ler 
(brüt gel"r graf"!" de hemen hemen aynı görünüyor). Bu bakı# açısından, "#ler 
çok daha heyecan ver"c" gözüküyor. Bunlara göster"# gösterges" demem"n se-
beb" bu: Olab"lecek en "y" #ek"lde görünüyor. Hokey sopasına benzer b"r graf"k 
görüyorsunuz (hızlı büyüyen #"rketler "ç"n "deal). En üst ç"zg"dek" rakamlara 
odaklandı!ınız sürece (daha fazla mü#ter", toplam gel"rlerde yükselme), ürün 
gel"#t"rme ek"b"n"n büyük "lerleme kaydett"!"n" dü#ündü!ünüz "ç"n affed"le-
ceks"n"z. %"rket"n büyüme motoru çalı#ıyor. Her ay yen" mü#ter" kazanab"l"yor 
ve yatırım ger" dönü#ü alıyor. Bu mü#ter"lerden elde ed"len gel"r"n fazlası b"r 
sonrak" ay daha fazla mü#ter" almak "ç"n kullanılıyor. $#te büyüme buradan 
gel"yor.

Ama aynı ver"n"n kohort tarzında ver"lm"# hal"n" dü#ünün. IMVU yen" 
mü#ter"ler kazanıyor ama her b"r grubun get"r"s"n" "y"le#t"rem"yor. Motor 
çalı#ıyor ama motoru ayarlamak "ç"n yapılan çabalar meyve verm"yor. Tek 
ba#ına geleneksel graf"!e bakarak IMVU’nun sürdürüleb"l"r b"r "# kurma yo-
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lunda olup olmadı!ını söylemek mümkün de!"l; arkasındak" g"r"#"mc" ek"b"n 
etk"nl"!" konusunda da b"r #ey söylenemez.

E!er b"r startup toplam mü#ter" sayısı g"b" göster"# göstergeler" tarafın-
dan yanlı# yönlend"r"l"yorsa "novasyon muhasebes" "#e yaramaz. Alternat"f", 
ben"m aks#yon göstergeler# olarak adlandırdı!ım, "#"m"z" ve ö!renme k"lometre 
ta#larımızı sorgulayan gösterge türleridir. 

�)1§7-,^%d12#0%#*#0§
$yi göstergelerin önemini daha iyi anlamak için Grockit #irketine bakalım. 
Kurucusu, Farbood N"v", ö!renc"ler" GMAT, LSAT ve SAT g"b" standart testler" 
hazırlayan e!"t"m kurumlarından Pr"nceton Rev"ew ve Kaplan’da ö!retmen 
olarak uzun yıllar çalı#tı. Ancak Farb, bu #"rketler"n geleneksel ö!retme yön-
temler"nden sıkılmı#tı. B"nlerce ö!renc"ye ö!retmenlik yaparken birçok yeni 
yakla#ımı test etme fırsatı olmu#tu.2

Zaman "çer"s"nde, Farb e!"t"m"n geleneksel ders verme model"n"n ö!ren-
c"ler" "ç"n uygun olmadı!ı sonucuna vardı. Ö!retmenin yönlendirdi!i dersler, 
bireysel ev ödevleri ve grup çalı#malarının bir komb"nasyonu olan, üstün 
b"r yakla#ım gel"#t"rmek üzere çalı#maya ba#ladı. Özell"kle ö!renc"den-ö!-
renc"ye arkada# güdümlü ö!renme metodunun ö!rencileri için ne kadar 
etkili oldu!unu görmek onu heyecanlandırdı. Ö!renciler birbirlerine yardım 
ettiklerinde, iki yönden kazançlı oldular. B"r"nc"s", b"r ö!retmenden çok daha 
az göz korkutucu olan arkada#tan b"lg" alab"l"yorlardı. $k"nc"s", ba#kalarına 
ö!reterek, ö!rend"kler"n" pek"#t"r"yorlardı. Zaman "çer"s"nde Farb’ın sınıfları 
daha sosyal ve ba#arılı hale geld".

Bu ortaya çıktıkça, Farb sınıftak" f"z"ksel varlı!ının daha az önemli hale 
geldi!ini fark etti ve özel ö!retmenlerden e!itim almayan ö!renc"ler "ç"n b"r 
arkada#tan-arkada#a ö!renme aracı yapma f"kr"n" gel"#t"rd". Grock"t bu anla-
yı#tan do!du.

Farb #öyle anlatıyor: “$ster SAT "ç"n "ster matemat"k çalı#ıyor olun, #u üç 
#ekilden biriyle çalı#ırsınız. Uzmanlarla çalı#ırsınız, kendiniz çalı#ırsınız ve 
arkada#larınızla çalı#ırsınız. Grockit bu üç çalı#ma #eklinin aynısını sunuyor. 
Bu üç tip çalı#ma #eklini optimize etmek için teknoloji ve algoritmalar 
kullanıyoruz.”

Farb klas"k b"r v"zyoner g"r"#"mc"d"r. Farb, ba#langıçtak" yakla#ımını #u 
#ek"lde anımsıyor: “%"md"ye kadar olan ö!ret"m tasarımını unutalım, ney"n 
mümkün oldu!unu unutalım ve sadece bugünün ö!renc"ler" ve bugünün 
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teknoloj"s"yle ö!ret"m" yen"den tasarlayalım. E!itim alanında milyon dolarlık 
kurulu#lar vardı. Bana göre, her #ey ö!renc"lerle "lg"yd" ve ö!renc"lere olması 
gerekt"!" #ek"lde h"zmet ed"lm"yordu.”

Grock"t’"n bugün farklı b"rçok e!itim ürünü bulunuyor, ama Farb 
ba#langıçta yalın bir yakla#ım kullanmı#tı. Grock"t, onl"ne konferans aracı 
olan WebEx’" kullanarak Farb’ın testlere hazırlanan ö!renc"lere ders verd"!" 
bas"t b"r MVP yaptı. Özel b"r yazılım ya da yen" teknoloj" gel"#t"rmed". Bas"t 
b"r #ek"lde yen" ö!retme tekn"!"n" "nternet üzer"nden ö!renc"lere sunmak 
"sted". Yen" b"r özel ders yöntem"yle "lg"l" haberler çok çabuk yayıldı ve Farb, 
b"rkaç ay "çer"s"nde, onl"ne ders vererek, aylık 10.000 – 15.000 dolar arasın-
da paralar kazanmaya ba#ladı. Ama b"r heves" olan tüm g"r"#"mc"ler g"b" Farb 
da MVP’s"n" para kazanmak "ç"n gel"#t"rmem"#t". Bütün ö!renc"ler "ç"n daha 
"#b"rl"kç" ve daha ver"ml" b"r e!"t"m"n hayal"n" kuruyordu. $lk hareket", S"l"kon 
Vad"s"’n"n en saygın yatırımcılarından yatırım almasını sa!ladı.

Farb’ı tanıdı!ımda, #irketi ba#arıya giden yolda hızlı bir #ekilde ilerliyordu. 
Saygıde!er yatırımcılardan r"sk sermayes" almı#lar, har"ka b"r takım kurmu#-
lar ve hemen ardından S"l"kon Vad"s"’n"n me#hur startup yarı#malarından 
b"r"nde etk"ley"c" b"r #ek"lde sahne almı#lardı.

Süreç odaklı ve d"s"pl"nl"yd"ler. Ürün geli#tirmede, San Franc"sco merkezl" 
P"votal Labs "le yaptıkları ortaklık sayes"nde Extreme Programm"ng olarak 
b"l"nen, çev"k gel"#t"rmen"n t"t"z b"r vers"yonunu kullandı. $lk ürünler" basın 
tarafından çı!ır açıcı olarak anlatıldı.

Sadece b"r problem vardı: Ürünün mü#ter"ler tarafından kullanılmasında 
yeterl" büyüme görünmüyordu. Grock"t, problem"n b"r uygulama ya da d"s"p-
l"n hatasından kaynaklanmaması açısından mükemmel b"r vaka çalı#ması.

Standart b"r çev"k uygulama kullandıklarından, Grock"t’"n çalı#maları b"r 
spr#nt ser"s" ya da b"r aylık y"neleme döngüler" #ekl"nde "lerl"yordu. Farb, çev"k 
gel"#t"rme tekn"kler"nden b"r"n" kullanarak, her b"r spr"nt "ç"n, kullanıcı h#kâ-
yeler# yazarak o ay yapılması gerekenler" öncel"klend"r"yordu. Ürünü tekn"k 
açıdan anlatan b"r tal"mat yazmak yer"ne, özell"!" mü#ter"n"n bakı# açısıyla 
anlatan b"r h"kâye yazıyordu. Bu h"kâye, mühend"sler"n tüm ürün gel"#t"rme 
sürec" boyunca mü#ter"ler"n perspekt"f"ne odaklanmasını sa!lıyordu.

Her özell"k, herkes tarafından anla#ılacak b"r #ek"lde sade b"r d"lle yazılı-
yordu. Y"ne standart çev"k uygulama kullandı!ından, Farb "#ler"n öncel"k sı-
ralamasını "sted"!" zaman de!"#t"reb"l"yordu. Mü#ter"ler"n ne "sted"!"n" ö!ren-
d"kçe ürünle ilgili bekleyen i#ler ve yazılmayı bekleyen h"kâyeler"n arasında 
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kaydırmalar yapıyordu. Yön de!i#tirme kabiliyetini kısıtlayan tek #ey, "#leme 
g"rm"# olan h"çb"r "#e müdahale edememes"yd". Neyse k", h"kâyeler "#"n küme 
büyüklü!ünün sadece b"r ya da "k" gün kadar oldu!u b"r #ek"lde yazılıyordu.

Bu s"stem "y" b"r neden "ç"n çev"k gel"#t"rme olarak adlandırılır: bunu kulla-
nan takımlar hızlı b"r #ek"lde yönler"n" de!"#t"reb"l"r, çev"k b"r #ek"lde hareket 
edeb"l"r ve ürün sah"b"n"n "# gerekl"l"kler"nde yaptı!ı de!"#"kl"klere hızlı b"r #e-
k"lde cevap vereb"l"r.

Her spr"nt’"n sonunda takım nasıl h"ssed"yordu? Durmadan yen" ürün özel-
l"kler" ekl"yorlardı. En azından bazı mü#ter"ler"n yen" özell"kler" sevd"kler"ne da"r 
ger"b"ld"r"mde bulundukları görü#me sonuçları alıyorlardı. Her zaman b"r gel"#-
me oldu!unu gösteren bell" b"r m"ktarda ver" oluyordu. Toplam mü#ter" sayısı 
artıyor, ö!renc"ler tarafından cevaplanan soruların sayısı yüksel"yor ya da tekrar 
gelen mü#ter"ler"n sayısı artıyordu.

Y"ne de, Farb ve arkada#larının #"rket"n genel g"d"#atıyla "lg"l" #üpheler" oldu-
!unu h"ssed"yordum. Rakamlardak" artı#, gel"#t"rme çabalarından mı kaynak-
lanıyordu? Ya da basında Grock"t’le "lg"l" çıkan haberler g"b" ba#ka nedenlere m" 
dayanıyordu? Ek"ple tanı#tı!ımda onlara bas"t b"r soru sordum: Farb’ın anlamlı 
önceled"klend"rme terc"hler" yaptı!ını nereden b"l"yorsunuz?

Cevapları, “Bu b"z"m bölümümüzün "#" de!"l. Farb kararları ver"r; b"z uygu-
larız” olmu#tu.

O zamanlar Grock"t sadece b"r mü#ter" segment"ne odaklanmı#tı: GMAT 
"ç"n hazırlanan "#letme bölümü ö!renc"ler". Ürün, ö!renc"ler"n kend"ler"yle aynı 
sınava hazırlanan d"!er ö!renc"lerle onl"ne olarak b"raraya gelmes"n" sa!lıyor-
du. Çalı#malarını Grock"t üzer"nden tamamlayan ö!renc"ler, daha "y" sonuçlar 
alıyordu. Ancak Grock"t ek"b" asırlık startup problemler"yle u!ra#ıyordu: Hang" 
özell"kler" öncel"klend"rece!"m"z" nasıl b"lece!"z? Daha fazla mü#ter"n"n kaydol-
masını ve ödeme yapmasını nasıl sa!layaca!ız? Ürünümüz hakkında konu#ul-
masını nasıl sa!layab"l"r"z?

Farb’a #unu sordum: “Öncel"kler"n"z" bel"rlerken do!ru kararları verd"!"n"ze 
ne kadar "nanıyorsunuz?” Startupların kurucularının pek ço!unun yaptı!ı g"b", 
el"ndek" ver"lere bakıp yapab"lece!" en "y" tahm"n" yapıyordu. Ancak bu bel"rs"z-
l"!e ve #üpheye sebep oluyordu.

Farb hayal"ne "nanıyordu ancak #"rket"n"n bu hayal" gerçekle#t"rmek 
"ç"n do!ru yolda olup olmadı!ını sorgulamaya ba#lamı#tı. Ürün her ge-
çen gün daha "y" b"r hale gel"yordu, fakat Farb yapılan bu "y"le#t"rmeler"n 
mü#ter"ler "ç"n b"r anlam "fade ed"p etmed"!"nden em"n olmak "st"yordu. 
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Ba#langıçtak" v"zyonlarına takılı kalan pek çok g"r"#"mc"den farklı olarak 
Farb, v"zyonunu test etmek "st"yordu. 

Farb, ek"b"n"n gerçek b"r ö!renme kültürüne uyum sa!layaca!ından em"n 
de!"ld". Sonuçta, bu çev"k gel"#t"rmen"n en öneml" özell"kler"nden b"r"yd": Mü-
hend"sler ürünü "#"n sürekl" de!"#en gerekl"l"kler"ne adapte etmekten sorumlu-
durlar, "# kararlarının kal"tes"nden de!"l.

Yazılımcıların bakı# açısından çev"k gel"#t"rme ver"ml" b"r yöntemd"r. Onlara 
özell"k gel"#t"rmeye ve tekn"k d"zayna odaklanma fırsatı ver"r. Bu sürece ö!ren-
me "ht"yacını eklemek ver"ml"l"!e zarar vereb"l"r.

(Yalın üret"m de fabr"kalara "lk tanıtıldı!ında benzer problemlerle kar#ıla#-
mı#tı. Yöneticiler her bir makinanın kullanım oranına odaklanmaya alı#ıklardı. 
Fabrikalar, makinaları mümkün oldu!unca tam kapasite kullanmak için 
tasarlanmı#tı. Mak"na açısından baktı!ınızda ver"ml" olan buydu ama bütün 
fabr"kanın ver"ml"l"!" olarak baktı!ınızda bu bazen çok ver"ms"zd"r. S"stem te-
or"s"nde söylen"ld"!" g"b", s"stem"n b"r parçasını opt"m"ze eden #ey s"stem"n 
bütününe zarar ver"r.)

Farb’ın ve takımının fark etmed"!" #ey, Grock"t’"n "lerlemes"n"n göster"# gös-
tergeler" "le ölçülüyor oldu!uydu: toplam mü#ter" sayısı ve toplam cevaplanan 
soru sayısı. Tekerlekler" döndürenler bunlardı. Bu göstergeler takıma, "ler" do!-
ru g"tt"kler" h"ss"n" ver"yordu. $lginç olan Farb’ın yönteminin Yalın Startup’ın 
ö!renme kilometre ta#larının yüzeysel özelliklerini takip ediyor olmasıydı: 
erken bir ürün sunmu#lardı ve bazı temel çizgi göstergelerini belirlemi#lerdi. 

Ancak, yanlı# göstergeler" kullandı!ı "ç"n Grock"t gerçekte büyümüyordu. 
Farb mü#ter"ler"n ger"b"ld"r"mler"nden b"r #eyler ö!renmekten sıkılmı#tı. Her 
döngüde, takımın odaklandı!ı gösterge de!"#"yordu: b"r ay brüt kullanım ra-
kamlarına bakıyorlardı, d"!er ay kayıt olma rakamlarına. Farb net b"r #ek"lde 
neden-sonuç etk"le#"m"n" ortaya koyamıyordu.

Farb ver" anal"st"ne bar"z b"r soru sorab"l"rd". Örne!"n, X özell"!"n" sundu-
!umuzda, mü#ter" davranı#ını nasıl etk"led"? Ama bu çok büyük b"r zaman ve 
u!ra# gerekt"r"rd". X özell"!" tam olarak ne zaman sunuldu? Hang" mü#ter"ler 
bunu gördü? Ver"y" etk"leyen dönemsel etk"ler var mıydı? Bu cevapları bulmak 
demek tomarlarca ver"y" ayrı#tırmak demekt". Cevaplar muhtemelen sorunun 
sorulmasından haftalar sonra geleb"l"rd". Bu zaman zarfında, ek"p yen" öncel"k-
lere kaymı# ve yen" soruların ac"l olarak ele almak zorunda kalmı# olurdu.

B"rçok startup’a kıyasla Grock"t takımının çok büyük b"r avantajı vardı: 
Son derece d"s"pl"nl"yd"ler. D"s"pl"nl" b"r takım yanlı# metodoloj"y" kullanıyor 
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olab"l"r ama d"#l"ler" hızlıca de!"#t"reb"lme yetene!"ne sah"pt"rler. Daha da 
öneml"s", d"s"pl"nl" b"r takım kend" çalı#ma #ek"ller"n" deneye tab" tutab"l"r ve 
anlamlı sonuçlar elde edeb"l"r.

)MFMPR^TC^� ^2CQRJCPG
Grock"t ba#arıyı ölçmek "ç"n kullandıkları göstergeler" "k" gün "ç"nde de!"#t"r-
d". Brüt göstergelere bakmak yer"ne kohort bazlı göstergelere bakmaya ve olay 
olduktan sonra neden-sonuç "l"#k"s"ne bakmak yer"ne, lanse ed"len her b"r yen" 
özell"!" gerçek b"r A/B test" olarak ele almaya ba#ladı.

A/B test"nde mü#ter"lere aynı anda ürünün farklı vers"yonları sunulur. 
$ki grup arasındaki davranı# farklılıklarını gözlemleyerek farklı vers"yonla-
rın etk"ler"yle "lg"l" çıkarımda bulunulab"l"r. Bu tekn"k "lk olarak do!rudan 
postalama reklamcıları tarafından kullanılmı#tır. Örne!"n, Lands’ End ya 
da Crate & Barrel g"b", mü#ter"ler"ne ürün satın alab"lecekler" b"r katalog 
gönderen b"r f"rma dü#ünün. E!er yen" b"r katalog tasarımını test etmek 
"stersen"z, mü#ter"ler"n yüzde 50’s"ne bunu, d"!er yüzde 50’s"ne esk" stan-
dart katalo!u göndereb"l"rs"n"z. B"l"msel b"r sonuç almayı sa!lamak "ç"n, her 
"k" katalogda da aynı ürünler yer alır; tek fark tasarımdak" de!"#"kl"k olur. 
Yen" tasarımın etk"l" oldu!unu tesp"t etmek "ç"n bütün yapmanız gereken 
"k" mü#ter" grubunun satı# rakamlarını tak"p etmekt"r. A/B test" genell"kle 
b"r pazarlama uygulaması olarak dü#ünülse de, Yalın Startup bunu ürün 
gel"#t"rmeyle "l"#k"lend"r"yor.

Bu de!"#"kl"kler Farb’ın "#" anlama #ekl"nde de!"#"kl"!e neden oldu. A/B 
test" bazen #a#ırtıcı #eyler ortaya çıkarır. Örne!"n mühend"sler ve tasarımcı-
ların gözünde ürünü daha "y" yapan özell"kler"n büyük kısmının mü#ter"ler 
üzer"nde h"çb"r etk"s" yoktur. Bu tekn"!" ben"mseyen bütün #"rketlerde gör-
dü!üm g"b" Grock"t’te de durum buydu. Her b"r varyasyonu tak"p etmek "ç"n 
daha fazla muhasebe ve göstergeye "ht"yaç duyulmasından dolayı ayırma 
testler" daha zor görünse de, mü#ter"ler "ç"n önem" olmayan "#ler" ortadan 
kaldırdı!ından zamandan çok büyük tasarruf ed"lmes"n" sa!lar.

A/B test" ek"pler"n mü#ter"ler"n ne "sted"!", ne "stemed"!" konusundak" 
anlayı#larını da "y"le#t"r"r. Grock"t takımı, sosyal "let"#"m araçlarının ürünün 
de!er"n" artıraca!ı dü#ünces"yle, mü#ter"ler"n b"rb"rler"yle olan etk"le#"m"n" 
kolayla#tıracak yen" yollar ekl"yordu. Bu dü#üncen"n özünde mü#ter"ler"n daha 
fazla "let"#"m kurmak "sted"!" "nancı vardı. A/B test" ek özell"kler"n mü#ter" 
davranı#ını de!"#t"rmed"!"n" ortaya koyunca, bu "nanç sorgulanmaya ba#ladı.
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Bu sorgulama takımı mü#ter"ler"n gerçekte ney" "sted"!"n" daha der"n-
lemes"ne anlamaya "tt". Daha fazla etk"s" olması beklenen ürün deneyler" 
üzer"nde bey"n fırtınaları yaptılar. Aslında, bu f"k"rler"n pek ço!u yen" de-
!"ld". Sadece, #"rket sosyal araçlar gel"#t"rmeye odaklandı!ı "ç"n göz ardı 
ed"lm"#lerd". Sonuç olarak, Grock"t ö!renc"ler"n yalnız ya da arkada#larıyla 
çalı#ma kararını vereb"lecekler", maceralar ve oyun tarzı a#amalarla zeng"n-
le#t"r"lm"#, b"r yo!un solo modu test ett". Farb’ın or"j"nal sınıfında oldu!u 
g"b" bu da son derece ver"ml" oldu. A/B test" olmadan, #"rket bu farkındalı!a 
sah"p olmayacaktı.

)?L@?L
Grock"t, yalın üret"m prens"pler"nden olan kanbanı kullanarak ürün 
önceliklendirme sürecini de!i#tirdi. Yen" s"stemde, kullanıcı h"kâyeler" do!-
rulanmı# ö!renmeye götürmedikleri sürece tamamlanmı# sayılmıyorlardı. 
Bu nedenle, h"kâyeler gel"#men"n dört a#amasından b"r"nde olmalarına 
göre gruplanıyordu: ürün beklemede, akt"f olarak üret"mde, b"tm"# (tek-
n"k açıdan tamamlanmı# ürün) ya da do!rulanma sürec"nde. Do!rulan-
mı# “h"kâyen"n "lk anda yapılması gereken "y" b"r f"k"r oldu!unu anlamak” 
olarak tanımlanıyordu. Bu do!rulama genell"kle mü#ter"ler"n davranı#la-
rındak" de!"#"m" gösteren A/B test" sonucu gel"yordu ama bazen mü#ter" 
görü#meler" ve ara#tırmalar sonucunda da olab"l"yordu.

Kanban kuralı her b"r a#amada bell" b"r sayıda h"kâyeye müsaade eder. 
H"kâyeler b"r a#amadan d"!er"ne bölmeler dolar. B"r bölme doldu!unda 
daha fazla h"kâye kabul edemez. Ancak b"r h"kâye do!rulandı!ında kanban 
panosundan s"l"n"r. E!er do!rulama ba#arısız olur ve h"kâyen"n kötü b"r 
f"k"r oldu!u ortaya çıkarsa, bu durumda "lg"l" özell"k üründen çıkarılır.

9ť9E9<9F�9ť9E9Q9�ÿD=JD=Q=F�ÿťÿF�C9F:9F�ť=E9KA
 @a¬Zaj�dakl]\]�Yqfæ�Yf\Y�¾¬l]f�^YrdY�hjgb]�gdYeYr&!

¥J¥F�:=CD=E= ÿťD=E<= Q9HAD<A <GýJMD9F<A

A < F

: =

C

Maltepe Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi



118

YALIN STARTUP

9�fæf�¬YdæŦeYkæfY�ZYŦdYfæqgj&�<�n]�=�_]daŦlajadaqgj&�>�\gþjmdYfeY�a¬af�Z]cdaqgj&

¥J¥F�:=CD=E= ÿťD=E<= Q9HAD<A <GýJMD9F<A

G < F

H : =

A C A

>�\gþjmdYf\æ&�<�n]�=�\gþjmdYfeY�a¬af�Z]cdaqgj&�?$�@$�A�]d]�YdæfeYkæ�_]j]c]f�q]fa�
_¹j]nd]j&�:�n]�;�qYhædæqgj&�9�fæf�_]daŦlajade]ka�lYeYedYfeæŦ&

¥J¥F�:=CD=E= ÿťD=E<= Q9HAD<A <GýJMD9F<A

G < F

@�§ :�§ =

A�§ ;�§ A

:�n]�;�lYeYedYf\æ�Yf[Yc�9$�<�n]�=�\gþjmdYfYfY�cY\Yj�Zaj�kgfjYca�Z¹de]q]�
_]¬]e]r&�¤f¾f\]ca�Z¹de]d]j\]�q]j�Y¬ædeY\Yf�@�n]�A�ad]�ad_ada�¬YdæŦeYqY�

ZYŦdYfYeYr&

Bu s"stem" pek çok ek"ple uyguladım ve her sefer"nde "lk sonuçlar 
moral bozucu oldu. Tüm bölmeler, daha fazla b"r "#e ba#lanamaz hale 
gelene kadar doluyordu. Takımlar kend"ler"n" sıkı#mı# h"ssed"yorlardı. 
Yen" özell"kler üzer"nde çalı#maya ba#lamanın tek yolu b"tm"# ama 
do!rulanmamı# h"kâyeler" sorgulamaktır. Bu genell"kle mü#ter"lerle 
konu#mak, A/B test" ver"ler"ne bakmak g"b", mühend"sl"k har"c" çaba-
lar gerekt"r"r.

B"r süre sonra herkes "#"n havasına g"rer. Bu her zaman böyle gel"#"r. 
Mühend"sl"k büyük b"r "# yı!ınını b"t"r"r ve bunu kapsamlı testler ve 
do!rulama tak"p eder. Mühend"sler ver"ml"l"kler"n" artırmanın yolla-
rını aramaya ba#layınca, do!rulama çalı#masını ilk ba#tan sürece dah"l 
etmekle, bütün takımın daha ver"ml" olab"ld"!"n" fark ett"ler.

Örne!in, A/B test"n"n b"r parçası olmayan yen" özell"k neden ge-
l"#t"r"ls"n k"? Kısa vadede s"ze zaman kazandırab"l"r ama do!rulama 
a#amasına gel"nd"!"nde sonradan test etmek daha çok zaman alır. Aynı 
mantık b"r mühend"s"n anlamadı!ı h"kâye için de geçerlidir. Esk" s"s-
temde, "#" yapardı ama ne "ç"n yaptı!ını sonradan anlardı. Yen" s"stem-
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de, bu davranı# tamamen amacın ters"ned"r: net b"r h"potez olmadan, 
h"kâye nasıl do!rulanab"l"r? Bu davranı#ı IMVU’da da görüyoruz. B"r 
keres"nde kıdems"z b"r mühend"s"n n"speten küçük b"r de!"#"kl"kle 
"lg"l" üst düzey yönet"c"y" s"nd"rd"!"ne tanık oldum. Mühend"s yen" 
özell"!e A/B test" uygulanması konusunda ısrar ett". Arkada#ları ona 
destek verd"; k"m"n devreye aldı!ına bakılmaksızın bütün özell"kler"n 
test ed"lmes" gerekt"!"ne "nanılıyordu. (Utanç ver"c" b"r #ek"lde, her 
zaman oldu!u g"b" sorgulanan bu yönet"c" bend"m.) Sa!lam b"r süreç, 
f"k"rler"n unvanla de!"l erdemle de!erlend"r"ld"!" sa!lıklı b"r kültürün 
gel"#mes"n"n temel"n" olu#turur.

Daha da öneml"s", bu s"stemle çalı#an takımlar, ver"ml"l"kler"n" yen" 
özell"kler"n üret"m"yle de!"l do!rulanmı# ö!renmeye göre ölçerler.

%PMAIGR¡RC^&GNMRCX^2CQRG
Grock"t bu de!"#"kl"!" yaptı!ında, sonuçlar "nanılmazdı. Vakalardan b"r"nde, 
tembel kayıt adındak" özell"!" test etmeye ve hal"hazırda verd"kler" deste-
!e yaptıkları a!ır yatırıma de!"p de!med"!"ne bakmaya karar verd"ler. Bu 
özell"!e güven"yorlardı çünkü tembel kayıt onl"ne serv"sler "ç"n ver"len en 
"y" tasarım uygulamalarından b"r" olarak kabul ed"l"yordu. Bu s"stemde, 
mü#ter"ler h"zmetten yararlanmak "ç"n önce kayıt olmak zorunda kalmıyor-
lardı. Bunun yer"ne, serv"s" hemen kullanmaya ba#lıyorlar ve e!er serv"s"n 
faydasından yararlanma #ansını elde ederlerse üye olmaları "sten"yordu.

B"r ö!renc" "ç"n tembel kayıt #u #ek"lde çalı#ıyor: Grock"t web s"tes"ne 
geld"!"n"zde, hemen s"z"nle aynı sınava hazırlanan d"!er ö!renc"ler"n 
bulundu!u çalı#ma seansına alınıyorsunuz. Adınızı, e-posta adres"n"z" ya 
da kred" kartınızı vermen"ze gerek olmuyor. S"z" hemen katılmaktan ve 
çalı#maya ba#lamaktan alıkoyan hiçb"r #ey yok. Bu Grock"t’"n, esas varsa-
yımlarından b"r" olan “ö!renc"ler ancak önceden "#e yaradı!ını görürlerse 
bu yen" ö!renme yöntem"n" ben"mserler”" test etmek "ç"n gerekl"yd".

Bu h"potez"n sonucunda, Grock"t’"n tasarımı üç kullanıcı sınıfına göre 
yapıldı: kayıt yapmamı# m"saf"rler, kayıtlı (deneme) m"saf"rler ve ürünün 
süper vers"yonu için para ödeyen mü#teriler. Bu tasarımın yapılması ve 
sürekl"l"!"n"n sa!lanması ekstra "# gerekt"r"yordu. Ne kadar çok kullanıcı 
sınıfı olursa, onları tak"p etmek "ç"n daha fazla çabaya ve mü#ter"ler" b"r 
sonrak" sınıfa yükselmeye "kna etmek "ç"n daha fazla pazarlama çabası 
göstermeye gerek oluyordu. Grock"t bu ekstra çabayı üstlenm"#t" çünkü 
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tembel kayıt endüstr"n"n en "y" uygulaması olarak kabul ed"l"yordu.
Ek"b" bas"t b"r A/B test"n" denemeye te#v"k ett"m. B"r mü#ter" tert"b"n" 

aldılar ve sadece Grock"t’"n pazarlama malzemeler"n" kullanarak onları 
hemen kayıt olmaya zorunlu tuttular. %a#ırtıcıdır k", bu tert"b"n davranı#-
ları tembel kayıt grubununk"n"n aynısıydı. D"!er b"r dey"#le, endüstr"n"n 
en "y" uygulaması kabul ed"lmes"ne ra!men, tembel kayıt "ç"n harcanan 
ekstra çaba tamamen "sraftı.

$srafı azaltmaktan daha da önemli olan, bu testin ortaya koydu!u 
anlayı#tı. Mü#teriler Grockit’le ilgili kararlarını ürünü kullanmalarından 
ba#ka bir #eye dayandırıyorlardı.

Bunu b"r dü#ünün. D"!er ö!renc"lerle çalı#ma seansına katılmadan 
önce kayıt yaptırması gereken mü#ter" tert"b"n" ele alalım. Grock"t’"n ana 
sayfasında ve kayıt sayfasında ver"lenlerden ba#ka ürünle ilgili bilgileri 
yok. Buna kar#ılık, tembel kayıt grubu ürün hakkında çok büyük b"lg"ye 
sah"p. Bu b"lg" denges"zl"!"ne ra!men aynı #ek"lde davranıyorlar.

Bu #unu ortaya koyuyor: Yen" mü#ter" kazanmada, Grock"t’"n konum-
landırmasını ve pazarlama çalı#malarını gel"#t"rmek, ürüne yen" özell"k-
ler eklemekten daha öneml" b"r etk"ye sah"p. Bu Grock"t’"n yapab"lece!" 
pek çok öneml" deneyden sadece b"r"yd". O "lk günlerden bu yana mü#ter" 
tabanlarını "nanılmaz derecede gen"#lett"ler. %u anda GMAT, SAT, ACT 
ve GRE g"b" sayısız standart teste hazırlık "mkanının yanı sıra 7-12. sınıf 
ö!renc"ler"ne onl"ne matemat"k ve $ng"l"zce dersler" sunuyorlar. 

Grock"t her adımında sürekl" "lerleme arayı#ıyla sürec"n" gel"#t"rmeye 
devam ed"yor. San Franc"sco’dak" of"s"nde y"rm" çalı#anıyla, planlı ve d"-
s"pl"nl" yakla#ımıyla çalı#mayı sürdürüyor. Yakla#ık b"r m"lyon ö!renc"ye 
yardım ett"ler ve daha m"lyonlarcasına yardım edecekler.

%d12#0%#*#0§,^"#¥#0§
Grock"t’"n örnekler" göstergeler"n üç özell"!"n" de serg"l"yor: aks"yona geç"re-
b"l"r, ula#ılab"l"r, denetleneb"l"r.

�IQGWML?^EClGPC@GJGP
B"r raporun aks"yona geç"reb"l"r olarak kabul ed"lmes" "ç"n net b"r #ek"lde 
neden-sonuç "l"#k"s" ortaya koyması gerek"r. Aks" halde, göster"# gösterges" 
olur. Grock"t’"n ek"b"n"n ö!renme k"lometre ta#larını de!erlend"rmek "ç"n 
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kullanmaya ba#ladı!ı raporlar, benzer sonuçlar elde etmek "ç"n hang" aks"-
yonların alınması gerekt"!"n" açık b"r #ek"lde ortaya koyuyordu.

Tam ters"ne, göster"# göstergeler" bu kr"ter" kar#ılamıyordu. B"r #"rket"n 
web s"tes"n"n z"yaret sayısını alalım. D"yel"m k" bu ay 40.000 z"yaret aldık. 
Daha fazla z"yaret almak "ç"n ne yapmamız gerek"yor? Yen" z"yaretler nere-
den gel"yor? 40.000 yen" mü#ter"den m" yoksa tek ba#ına akt"f b"r "nternet 
kullanıcısından mı? Yen" z"yaretler b"r reklam kampanyası ya da basın "let"-
#"m" çalı#masının sonucu mu? Tarayıcıda açılan her sayfa mı z"yaret olarak 
kabul ed"l"yor yoksa sayfaya gömülü tüm görsel ve mult"medya "çer"kler de 
sayılıyor mu? B"r toplantıda bu ölçümleme b"r"mler"n" tartı#an herkes bu 
problem" fark edecekt"r.

Göster"# göstergeler" hasara yol açar, çünkü "nsan aklının zayıflıkların-
dan faydalanırlar. Tecrübeme göre, sayılar yukarı çıktıkça, "nsanlar bunun 
kend" yaptıklarından, o anda üzer"nde çalı#tıkları #eylerden kaynaklandı!ını 
dü#ünürler. Bu yüzden pazarlamacıların sayılardak" artı#ın kend" pazarlama 
kampanyalarından ya da basın "let"#"mler"nden, mühend"sler"n de ürüne ek-
led"kler" yen" özell"klerden kaynaklandı!ını dü#ündükler" toplantılarla çok 
sıklıkla kar#ıla#ılır. Gerçekten neler oldu!unu bulmak çok masraflıdır, bu 
sebeple yöneticilerin ço!u kendi tecrübelerine ve kolektif akla dayanarak, 
yapabilece!i en iyi muhakemeyi yapıp "lerlemey" terc"h eder.

Ne yazık k", rakamlar a#a!ıya do!ru g"derken, tamamen ba#ka tepk" 
ver"l"r: %"md" bu ba#kasının hatasıdır. Yan", ek"p üyeler"n"n ço!unlu!u ya 
da departmanlar kend" bölümler"n"n her #ey" daha "y" yaptı!ı, bunu anla-
mayan d"!er departmanların "#ler"n" sabote ett"!" b"r dünyada ya#arlar. Bu 
departmanların, kor"dorun d"!er ucundak" ahmaklara kar#ı kend" d"ller"n", 
jargonlarını, kültürler"n" ve savunma mekan"zmalarını gel"#t"rmeler" #a#ır-
tıcı de!"ld"r.

Aks"yon göstergeler" bu problem"n panzeh"r"d"r. Neden ve sonuç etk"s" 
net b"r #ek"lde anla#ıldı!ında, "nsanlar yaptıkları hareketlerden daha "y" 
ö!ren"rler. E!er kend"ler"ne net ve objekt"f b"r de!erlend"rme ver"l"rse "n-
sanlar ö!renme yetene!"ne do!u#tan sah"pt"rler.

3J?ª¨J?@GJGP
Raporların pek ço!u, kararlarını vermek "ç"n bu raporlara dayanan ça-
lı#anlar ve yönet"c"ler tarafından anla#ılmıyor. Departmanlar genell"kle 
enerj"ler"n" bu ver"ler"n gelecekler"ne nasıl yön verece!"n" bulmaktan 
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çok, "sted"kler"n" nasıl alacaklarını anlamakla harcarlar.
Ver"n"n bu yanlı# kullanımı "ç"n b"r panzeh"r vardır. B"r"nc"s", rapor-

ları herkes"n anlayab"lece!" kadar bas"t yapmak. %u söylemi hatırlayın: 
“Göstergeler de insandır.” Raporları anla#ılabilir yapmanın en kolay yolu 
elle tutulur, somut birimler kullanmaktır. Web s"tes" z"yaret sayısı ned"r? 
K"mse em"n de!"ld"r, ama herkes b"r web s"tes"n" z"yaret eden k"#"n"n 
ne demek oldu!unu b"l"r. B"lg"sayarının ba#ında oturmu# b"r"n" herkes 
gözünde canlandırab"l"r.

Bu nedenle kohort bazlı raporlar ö!renme göstergeler"n"n en öneml" 
standardıdır. Karma#ık hareketler" "nsan bazlı raporlara dönü#türürler. 
Her kohort anal"z" #öyle der: Bu dönemde ürünümüzü kullananlar ara-
sında #u kadar k"#" önem verd"!"m"z davranı#ların her b"r"n" serg"lem"#-
t"r. IMVU örne!"nde, dört davranı# görüyoruz: ürünü "nd"rmek, kend" 
b"lg"sayarından ürüne g"r"# yapmak, d"!er mü#ter"lerle sohbet etmek 
ve ürünün ücretl" vers"yonuna yükselmek. Örne!"n, e!er sadece k"#"ler 
arasındak" sohbet rakamını raporlamı# olsaydık, IMVU’nun ba#arılı olup 
olmadı!ını söyleyeb"lmen"n ne kadar zor olaca!ını dü#ünün. D"yel"m k", 
bel"rl" b"r dönemde 10.000 sohbet gerçekle#t". Bu "y" m"d"r? Bu b"r k"#"-
n"n çok, çok sosyal olması mıdır, yoksa ürünü sadece b"r kere deneyen 
ve sonra bırakan 10.000 ayrı k"#" m"d"r? Detaylı b"r rapor hazırlamadan 
bunu b"leb"lmen"n b"r yolu yok.

Brüt rakamlar büyüdükçe, ula#ılab"l"rl"k daha da öneml" hale gel"-
yor. B"r web s"tes"n"n z"yaret sayısının b"r ay 250.000 "ken sonrak" ay 
200.000’e dü#mes"n"n ne demek oldu!unu anlamak zordur ama b"rçok 
k"#" b"r ayda 50.000 mü#ter" kaybetmen"n ne demek oldu!unu hemen 
anlar.

Ula#ılab"l"rl"k ayrıca raporlara genel ula#ım anlamına da gel"r. Grock"t 
özell"kle bunu çok "y" yapmı#tı. S"stemler" her gün, her b"r A/B test"n"n 
ve d"!er kanıtsız kanaat göstergeler"n"n ver"ler" gösteren otomat"k b"r 
doküman üret"yordu. Bu doküman #"rket"n tüm çalı#anlarına e-posta 
"le gönder"l"yordu. Raporlar her test"n ve sonucunun sade b"r d"lle an-
latıldı!ı, "y" tasarlanmı# ve okunması kolay b"r #ek"lde hazırlanıyordu.

Raporları ula#ılab"l"r yapmanın b"r ba#ka yolunu IMVU’da gel"#t"rd"k. 
Anal"z ve ver"ler" ayrı b"r yerde tutmak yer"ne, ver" raporlama s"stem"-
m"z ve bunun alt yapısı ürünün b"r parçasıydı ve sah"b" ürün gel"#t"rme 
takımıydı. Raporlar, çalı#an hesabı olan herkes tarafından ula#ılab"lecek 
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#ek"lde, web s"tem"zde bulunuyordu.
Her çalı#an "sted"!" zaman s"steme g"r"# yaparak, mevcut ve geçm"# 

deneylerden seç"m yapab"l"yor ve sonuçların bas"t b"r sayfalık özet"n" 
göreb"l"yordu. Zaman "çer"s"nde, bu b"r sayfalık özetler organ"zasyonun 
genel"nde ürün tartı#malarını sonuca ula#tıracak standart hal"ne geld". 
$nsanlar ö!rend"kler" b"r #ey" "spatlamak "sted"kler"nde, gösterd"kler" 
#ey" herkes"n anlayaca!ından em"n b"r #ek"lde, "lg"l" toplantıya b"r çıktı 
"le gel"yorlardı. 

"CLCRJCLC@GJGP
$y" b"r göstergen"n üçüncü özell"!" olan denetleneb"l"rl"k çok öneml"d"r. Ver"-
n"n çalı#anlar gözünde güven"l"r oldu!undan em"n olmalıyız.

IMVU çalı#anları tartı#maları noktalamak "ç"n b"r sayfalık raporları kul-
lanıyorlardı ama bu süreç her zaman çok da yumu#ak geçm"yordu. Ço!u 
zaman, bir yönetici, yazılımcı ya da takım b"r projey" öldürecek sonuçlarla 
yüz yüze geld"!"nde, tartı#manın kaybeden" ver"n"n do!rulu!unu "rdelerd".

Bu zorluklar b"rçok yönet"c"n"n kabul edece!"nden daha yaygındır ve, 
ne yazık k", ver" raporlama s"stemler"n"n ço!u bunlara cevap vermek "ç"n ta-
sarlanmamı#lardır. Bu bazen, mü#ter"ler"n mahrem"yet"n" korumak g"b" "y" 
n"yetl" ama yanlı# yönlend"r"lm"# b"r n"yet"n sonucu olur. Genell"kle de, bu 
destekley"c" dokümanın eks"kl"!" sadece göz ardı etmekten kaynaklanır. Ver" 
raporlama s"stemler"n ço!u, "#" öncel"klend"rme ve ürün özell"kler"n" gel"#t"r-
mekle yükümlü olan ürün gel"#t"rme takımları tarafından kurulmamı#lardır. 
Yöneticiler ve analistler tarafından kurulmu#lardır. Bu sistemleri kullanan 
yöneticiler sadece raporların kar#ılıklı olarak tutarlı olup olmadı!ını kontrol 
edebilir. Genellikle verilerin gerçekle tutarlı olup olmadı!ını test etmek 
konusunda eksiktirler.

Peki çözüm nerede? Birincisi, “Göstergeler de insandır”ı hatırlayın. 
Veriyi elle, karma#ık gerçek dünyada, mü#terilerle konu#arak test 
edebilmemiz gerekir. Bu, raporların gerçek durumlar içerdi!ini 
kontrol etmenin tek yoludur. Yöneticilerin veriyi anlık olarak gerçek 
mü#terilerle kontrol edebilme "mkanına sah"p olması gerek"r. Ayrıca 
b"r "k"nc" faydası daha vardır. Bu derecede denetleneb"l"rl"k sa!layan 
s"stemler, yönet"c" ve g"r"#"mc"lere mü#ter"ler"n neden ver"n"n bel"rtt"!" 
#ek"lde davrandıklarına da"r b"r görü# olu#turab"lme "mkanı da ver"r. 

$kincisi, raporları hazırlayanlar, raporu çıkaran mekanizmaların 
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çok karma#ık olmamasını garanti etmelidir. Hataları en aza indirecek 
#ekilde, raporlar bir aracı sistemden de!"l, ana ver"den çekilebilmelidir. 
Her sefer"nde ver"dek" tekn"k b"r problemden dolayı yargılarının ya da 
varsayımlarının yanlı# çıkmasından dolayı, b"r takımın güvenler"n"n, 
moraller"n"n ve d"s"pl"nler"n"n yıkıldı!ına tanık oldum. 

***
G"r"#"mc"ler"n ba#arılarını "zlerken, h"kâye her sefer"nde aynı #e-

k"lde kurgulanıyor. Öncel"kle, muhte#em yen" f"kr"n" ortaya çıkaran, 
yürekl" ba# kahramanı görüyoruz. Karakter" ve k"#"l"!"n", nasıl do!ru 
zamanda do!ru yere geld"!"n" ve "#"n" ba#latması "ç"n gerekl" "lk sıçra-
mayı nasıl yaptı!ını ö!ren"yoruz.

Sonra fotomontaj ba#lıyor. Genell"kle kısa, b"rkaç dak"kalık hız-
landırılmı# res"mler veya anlatım oluyor. Ba# kahramanın takım kur-
du!unu ve belk" de b"r laboratuvarda, tahtaya b"r #eyler karaladı!ını, 
satı# yaptı!ını ve klavyeye vurdu!unu görüyoruz. Montajın sonunda, 
kurucular ba#arılı olurlar ve h"kâye artık buradan daha "lg"nç b"r yöne 
devam eder: ba#arılarının yıkıntılarını nasıl payla#acaklardır, k"m der-
g"ler"n kapa!ına çıkacaktır, k"m k"m" dava edecekt"r ve gelece!e da"r 
"malar.

Ne yazık k", startupların ba#arısını bel"rleyen "#ler fotomontaj kıs-
mında gerçekle#"r. Çok sıkıcı oldu!u "ç"n büyük h"kâyen"n "ç"nde yer 
bulamazlar. G"r"#"mc"!"l"n sadece yüzde 5’" büyük f"k"r, "# model" ve 
stratej" olu#turmaktır. Ger" kalan yüzde 95 "novasyon muhasebes"yle 
ölçülen cesur "#lerd"r: ürün öncel"klend"rme kararları, hang" mü#ter"-
ler"n hedeflenece!" ya da d"nlenece!" ve muhte#em f"kr" sürekl" testlere 
ve ger"b"ld"r"me tab" tutma cesaret".

Startupların ço!u "ç"n, kararlardan b"r" en zor, en çok zaman alan 
ve en büyük "sraf kayna!ıdır. Hep"m"z #u temel testle yüzle#mel"y"z: 
Ne zaman p"vot ed"lece!"ne ve ne zaman yolun korunaca!ına karar 
vermek. Fotomontaj sırasında neler oldu!unu anlamak "ç"n, nasıl p"vot 
ed"lece!"n" anlamak gerek"r. Sıradak" bölümde buna bakaca!ız.
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Bütün g"r"#"mc"ler ba#arılı b"r ürün gel"#t"rmek "ç"n "lerled"kler" yolda, ön-
cel"k vermeler"n" gerekt"ren b"r zorlukla kar#ı kar#ıya kalır: Ne zaman p"vot 
ed"lece!"ne, ne zaman mevcudu korumak gerekt"!"ne karar vermek. %u ana 
kadar tartı#ılan her #ey n"speten kolay g"b" görünen b"r soruya g"r"# n"tel"!"n-
deyd": H"potez"m"z"n do!ru oldu!una "nanmamızı sa!layacak yeterl" "lerleme 
gerçekle#"yor mu yoksa c"dd" b"r de!"#"kl"k m" yapmamız gerek"yor? Bu de!"-
#"kl"!e p"vot den"r: ürün, stratej" ve büyüme motoruyla "lg"l" yen" b"r temel 
h"potez" test etmek üzere tasarlanmı# b"r yapılandırılmı# yön düzeltme.

Yalın Startup’ın temel" b"l"msel metodoloj"ye dayandı!ı "ç"n, p"vot etme ya 
da koruma kararını vermek "ç"n katı b"r kl"n"k formül sundu!u g"b" yanlı# b"r 
dü#ünce vardır. Bu do!ru de!"l. G"r"#"mc"l"k uygulamasından "nsan unsurunu 
çıkarmanın b"r yolu yoktur ve bu "stenmez de. 

Pazardan gelen ger"b"ld"r"mlere dayanarak kend"ler"n" yen" b"r yöne do!ru 
p"vot etme noktasına get"remeyen #"rketler, ya#ayan ölüler d"yarında saplanır 
kalırlar. Ne yeter" kadar büyürler ne de ölürler. B"r adım b"le "ler" g"demeden 
çalı#anlarının ve d"!er payda#larının kaynaklarını ve ba!lılıklarını tüketmeye 
devam ederler.

 Y"ne de yargıya olan güven"m"z"n "y" b"r tarafı var. Ö!renme becer"s"ne 
sah"b"z, do!u#tan yaratıcıyız ve gürültünün "ç"ndek" s"nyal" duymak g"b" har"-
kulade b"r yetene!"m"z var. Hatta, bu konuda o kadar "y"y"z k", bazen olmayan 
s"nyaller" b"le duyab"l"yoruz. $nsan yargısının hatalı olab"lme "ht"mal"ne ra!-
men teor"ler"m"z" tekrarlanan testlere tab" tutarak yargılarımızı gel"#t"reb"le-
ce!imizi fark etmek b"l"msel metodun temel"nde yatar.
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Startup ver"ml"l"!" daha fazla özell"k yapmakla "lg"l" de!"ld"r. Çabalarımızı 
de!er yaratan ve büyümey" tet"klemek "ç"n çalı#an b"r "# ve ürünle "l"#k"len-
d"rmekle "lg"l"d"r. D"!er b"r dey"#le, ba#arılı p"votlar b"z" sürdürüleb"l"r b"r "#" 
büyütme yoluna sokar.

§,-4�17-,^+3&�1# #1§^&'8*'^.§4-2�^%d2e0e0
Bunu gerçek b"r h"kâyede görmek "ç"n s"z" Vot"zen’"n CEO’su Dav"d B"net-
t" "le tanı#tırayım. Dav"d kar"yer" boyunca Amer"kan pol"t"k süreçler"n" 
y"rm" b"r"nc" yüzyıla ta#ımak "ç"n çalı#tı. 1990’ların ba#ında, federal hü-
kümet"n "lk portalı USA.gov’un kurulmasına yardımcı oldu. 

 Dav"d pol"t"k süreçlerdek" s"v"l katılımla "lg"l" problem"n üstes"nden 
gelmek "st"yordu. $lk ürün konsept", toplumsal sorunlarla "lg"lenmek "s-
teyen "nsanların b"raraya gel"p f"k"r payla#ımında bulunaca!ı ve arka-
da#larını ça!ıraca!ı b"r seçmen sosyal a!ıydı. Dav"d "lk ana fonks"yonlara 
sah"p ürünü 1.200 doların b"raz üstünde b"r mal"yetle üç ayda gel"#t"rd" 
ve p"yasaya sürdü.

Dav"d h#ç k#msen#n "stemed"!" b"r ürün geli#tirmiyordu. Hatta, "lk gün-
lerden "t"baren Vot"zen ana f"kr" seven erken ben"msey"c"ler"n "lg"s"n" 
çekt". Bütün g"r"#"mc"ler g"b" Dav"d’"n de ürününü ve "# model"n" "y"le#-
t"rmes" gerekt". Dav"d’"n sınavını daha zorla#tıran #ey, bu p"votları makul 
b"r ba#arı kar#ısında yapmak zorunda olmasıydı.

Dav"d’"n "lk konsept"n"n dört varsayımı vardı:

1. Mü#ter"ler bu sosyal a!a üye olacak kadar "lg"lenecekler. (Kayıt)

2. Vot"zen bu k"#"ler" kayıtlı seçmen olarak onaylayab"lecek. 
(Akt"vasyon)

3. Onaylı seçmenlerden olu#an mü#ter"ler zaman "çer"s"nde s"ten"n 
akt"v"zm araçlarını kullanacaklar. (Tutma)

4. S"tey" kullanan mü#ter"ler bunu arkada#larına anlatacak ve 
onları da toplumsal konularla "lg"l" çalı#maya ça!ıracaklar. 
(Yönlend"rme)

Üç ay ve 1.200 dolar sonra, Dav"d’"n "lk MVP’s" mü#ter"ler"n el"ndeyd". $lk 
tert"pte, yüzde 5’" serv"se kayıt oldu ve yüzde 17’s" kayıtlı seçmen durumlarını 
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onayladı. Rakamlar o kadar küçüktü k", ne tür b"r tutma veya yönlend"rme 
yapılab"lece!"n" gösterecek yeterl" ver" yoktu. Y"neleme yapmanın zamanı 
gelm"#t".

ÿDC�ENH
Kayıt %5

Aktivasyon %17

Tutma Çok dü!ük

Yönlendirme Çok dü!ük

Dav"d sonrak" "k" ayı ve 5.000 doları yeni ürün özelliklerini, mesajla#mayı 
A/B testine tabi tutmak ve ürünün tasarımını daha kullanı#lı hale getirmek 
için kullandı. Bu testler etkileyici sonuçlar elde ed"lmes"n" sa!ladı. Kayıt oranı 
%5’den %17’ye, akt"vasyon oranı %17’den %90’ın üzer"ne çıktı. Bu, A/B tes-
t"n"n gücüdür. Dav"d bu opt"m"zasyonla d"!er "k" varsayımı ölçmeye yetecek 
kadar mü#ter" sa!ladı. Ancak, a#a!ıdak" tabloda da görüldü!ü üzere, bu ra-
kamlar daha büyük hayal kırıklı!ı oldu: Dav"d yüzde 5 tutma oranı ve yüzde 
4 yönlend"rme oranı elde etm"#t".

ÿDC�ENH GHLÿEÿR9KQGF<9F�KGFJ9
Kayıt %5 %17

Aktivasyon %17 %90

Tutma Çok dü!ük %5

Yönlendirme Çok dü!ük %4

Dav"d daha fazla gel"#t"rme ve test yapması gerekt"!"n" b"l"yordu. Sonrak" 
üç ayda opt"m"ze etmeye, test yapmaya ve f"kr"n" "y"le#t"rmeye devam ett". 
Mü#ter"lerle konu#tu, fokus gruplar organ"ze ett" ve sayısız A/B deney" yaptı. 
7. Bölüm’de anlatıldı!ı g"b", A/B testler"nde ürünün farklı vers"yonları aynı 
anda farklı gruplara sunuluyor. $k" grup arasındak" davranı# farklılıklarından, 
farklı vers"yonların etk"ler"yle "lg"l" çıkarımlar yapılab"l"yor. A#a!ıdak" tabloda 
görüldü!ü üzere, yönlend"rme oranı küçük b"r artı#la yüzde 6’yı zorlarken, 
tutma oranı yüzde 8’e çıktı. Dav"d umdu!u büyüme model"n" gerçekle#t"re-
meyecek b"r ürünü gel"#t"rmek "ç"n sek"z ayını ve 20.000 dolar harcamanın 
hayal kırıklı!ını ya#ıyordu.
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GHLÿEÿR9KQGF<9F�¤F;= GHLÿEÿR9KQGF<9F�KGFJ9
Kayıt %17 %17

Aktivasyon %90 %90

Tutma %5 %8

Yönlendirme %4 %6

Dav"d p"vot etme ya da koruma kararını vermen"n zorlu!uyla kar#ı kar#ı-
ya kaldı. Bu, g"r"#"mc"ler"n kar#ıla#tı!ı en büyük zorluklardan b"r"d"r. Ö!ren-
me k"lometre ta#ları kararı kolayla#tırmak "ç"n de!"ld"r; karar verme zamanı 
geld"!"nde elde yeterl" ver" oldu!undan em"n olmak "ç"nd"r.

Hatırlayın, bu noktada Dav"d’"n pek çok mü#ter" sohbet" vardı. Mevcut 
ürünüyle tecrübe ett"!" ba#arısızlı!ı rasyonal"ze edecek kadar ö!renm"#t". Pek 
çok g"r"#"mc"n"n yaptı!ı tam olarak budur. S"l"kon Vad"s"’nde bu tecrübeye 
ya#ayan ölüler d"yarına saplanmak d"yoruz. Bu, b"r #"rket"n orta sev"yede b"r 
ba#arı elde ed"p, kurucuların ve yatırımcıların beklent"ler" düzey"ne ula#ama-
dı!ı durumlarda gerçekle#"r. Böyle #"rketler "nsan enerj"s"n" korkunç #ek"lde 
bo#a harcarlar. Çalı#anlar ve kurucular k"barlıklarından vazgeçmek "stemez-
ler. Ba#arının kö#ey" dönünce gelece!" g"b" b"r h"sse kapılırlar.

Dav"d’"n "k" avantajı vardı:

1. Bell" b"r hayale kend"n" adamasına ra!men, erken ürün çıkar-
mak ve y"nelemek "ç"n el"nden gelen" yaptı. Böylel"kle, #"rket"-
n"n henüz sek"z"nc" ayındayken p"vot etme ya da koruma kara-
rını verme noktasına geld". B"r f"k"r "ç"n harcanan para, zaman 
ve enerj" arttıkça, p"vot etmek de o derece zorla#ır. Dav"d bu 
tuzaktan kaçmak konusunda ba#arılıydı.

2. Dav"d sorularını ba#tan bel"rlem"#t" ve, daha da öneml"s", her 
b"r" "ç"n kant"tat"f tahm"nler yapmı#tı. Akt"vasyon oranı g"b" 
bazı göstergeler "y" g"d"yordu. Toplam kullanım g"b" brüt gös-
tergeler açısından #"rket"n büyümes" poz"t"f yöndeyd". Bu sade-
ce Dav"d’"n, #irketinin ba#arısızlı!ını kabul etmes"n" sa!layacak 
#ek"lde her b"r sorusu "ç"n aks"yon göstergeler" bel"rled"!" "ç"n 
olmu#tu. Ayrıca, Dav"d "lk ba#ta "let"#"m çalı#malarına enerj" 
harcamadı!ı "ç"n, kararını "nsanların dalga geçmes" ya da a#a-
!ılaması "ht"mal" olmadan verecekt".
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Dav"d yaptı!ı opt"m"zasyonların göstergeleri iyile#tirmesine ra!men 
i#i genel olarak sürdürülebilir kılacak bir modele do!ru yönlendirdi!ini 
dü#ünmüyordu. Ama tüm iyi giri#imciler gibi, ba#tan vazgeçmedi. David yen" 
b"r h"potez" test etmeye karar verd". P"vot etmek daha büyük b"r do!rulanmı# 
ö!renme arayı#ıyla stratej"m"zde temel b"r de!"#"kl"k yaparken, b"r aya!ımızı 
#imdiye kadar ö!rend"kler"m"z"n üzer"nde sab"tlemey" gerekt"r"r. Bu vakada, 
Dav"d’"n mü#ter"ler"yle do!rudan "let"#"m kurması çok öneml"yd".

Testler"nde tekrarlanan üç ger"b"ld"r"m duymu#tu:

1. “Her zaman ba#kaları "ç"n b"r #eyler yapmak "stem"#t"m; bu-
nunla çok daha kolay yapab"l"yorum.”

2. “Ben"m b"r seçmen oldu!umu "spatlamanız çok de!erl".”

3. “Burada k"mse yok. Neden tekrar geley"m k"?”1

Dav"d ben"m yakınla!tırma p#votu olarak adlandırdı!ım, ürünün daha 
önceden b"r bütünün parçası olan b"r özell"!"ne odaklanıldı!ı yöntemi 
kullanmaya karar verdi. Yukarıdaki mü#teri yorumlarını ele alalım: Kon-
sept" be!en"yorlar, seçmen kayıt teknoloj"s"n" sev"yorlar ama ürünün sosyal 
a! bölümünden fayda görmüyorlar.

Dav"d Vot"zen’", b"r sosyal lob" yapma platformu olan, @2gov adında b"r 
ürüne dönü#türmeye karar verd". @2gov, mü#ter"ler"n b"r s"v"l toplumsal a!a 
katılmasını sa!lamak yer"ne, Tw"tter g"b" d"!er sosyal a!lar aracılı!ıyla, seçt"kler" 
tems"lc"lerle hızlı b"r #ek"lde "let"#"me geçmeler"n" sa!lıyordu. Mü#teriler dijital 
olarak i#lem yapıyordu, ama @2gov bunu ka!ıda döküyordu. Kongre üyelerine 
eski usul mektuplar ve dilekçeler ula#ıyordu. Ba#ka b"r dey"#le, @2gov mü#-
ter"ler"n"n "ler" teknoloj" dünyalarını, pol"t"kanın dü#ük teknoloj" dünyasına 
dönü#türüyordu.

@2gov’un b"raz daha farklı b"r soru set" vardı. Hâlâ mü#terilerin kayıt 
oldu!u, seçmen statülerinin onaylandı!ı ve arkada#larını davet ettikleri 
sisteme dayanıyordu ama büyüme modeli de!i#mi#ti. David’in hipotezi, 
tutkulu eylemcilerin, meselelerini önemseyen seçmenlerin seslerini duyurmayı 
kolayla#tırması için @2gov’ye para ödemek isteyece!iydi. 

Dav"d’"n yen" MVP’s" dört aya ve 30.000 dolara maloldu. Toplam harcaması 
50.000 dolara ula#mı#tı ve on "k" aydır çalı#ıyordu. Ama bu test turunda elde 
ed"len sonuçlar çarpıcıydı: kayıt olma oranı yüzde 42, akt"vasyon oranı yüzde 
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83, tutma oranı yüzde 21 ve yönlend"rme yüzde 54. Ancak, ödeme yapmak "s-
teyen akt"v"stler"n oranı yüzde 1’den azdı.

Dav"d’"n b"r sonrak" p"votuna geçmeden önce, do!rulanmı# ö!renmey" nasıl 
"kna ed"c" b"r #ek"lde örnekled"!"ne d"kkat"n"z" çekmek "ster"m. Bu yen" ürünle, 
göstergeler"n" çarpıcı b"r #ek"lde gel"#t"reb"lece!"n" umuyordu ve bunu yapmı#tı.

HÿNGLL9F�¤F;= HÿNGLL9F�KGFJ9
Büyüme motoru Yapı!kan Ücretli

Kayıt oranı %17 %42

Aktivasyon %90 %83

Tutma %8 %21

Yönlendirme %6 %54

Gelir Yok %1

Ya!am süresi de"eri (YSD) Yok En dü!ük

Bunu daha çok çalı#arak de!"l, daha zek"ce çalı#arak yaptı. Ürün gel"#t"rme 
kaynaklarını aldı ve bunları yen" ve farklı b"r ürüne uyguladı. B"r öncek" dört 
aylık opt"m"zasyon sürecine kıyasla, yeni dört aylık pivot etme dönemi daha 
çarpıcı yatırım geri dönü#ü alınmasıyla sonuçlandı. Göstergeleri ve ürünü 
geli#iyordu ama yeterli hızda de!ildi.

Dav"d yen"den p"vot ett". Bu sefer, büyük organ"zasyonlara, profesyo-
nel fon sa!layıcılara ve büyük #"rketlere g"tt". %irketler David’in hizmetinden 
yararlanmak için çok hevesli görünüyorlardı. David bu #irketlerle hemen "ht"-
yaçları olan fonks"yonları gel"#t"rmek üzere n"yet mektupları "mzaladı. Bu p"-
votta, Dav"d, ben"m mü!ter# grubu p#votu olarak adlandırdı!ım, ürünün fonk-
s"yonunu aynı tutarak hedeflenen k"tley" de!"#t"rd"!" yöntem" uyguladı. D"!er 
b"r dey"#le, Dav"d "#letmeden tüket"c"ye (bus"ness-to-consumer - B2C) #"rke-
t"nden, "#letmeden "#letmeye (bus"ness-to-bus"ness – B2B) #"rket"ne döndü. 

Üç ay sonra, David ilk a#amada imzaladı!ı niyet mektuplarında belirtilen 
fonksiyonları hazırladı. Ama #irketlere ödeme almak için geri gitti!inde daha 
fazla sorunla kar#ıla#tı. Görü#tü!ü her #"rket "#" ertel"yor, gec"kt"r"yor ve fır-
satı tamamen kaçırıyordu. N"yet mektubu "mzalamak konusunda çok hevesl" 
olmalarına ra!men satı#ı gerçekten kapatmak çok daha zordu. Bu #"rketler"n 
erken ben"msey"c" olmadı!ı ortadaydı.

Dav"d n"yet mektuplarına dayanarak, çalı#an sayısını artırmı#tı. Satı#lar 
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gerçekle#mey"nce, ek"p ba#ka yerden gel"r bulmak "ç"n daha fazla çalı#maya 
ba#ladı. Y"ne de model çalı#mıyordu. Varsayımlara dönen David, sonuçların 
i#letmeden i#letmeye hipotezini çürüttü!ü sonucuna vardı ve bir kez daha 
p"vot etmeye karar verd".

Bütün bu süre boyunca, Dav"d potans"yel mü#ter"ler"nden ger"b"l-
d"r"m alıyor ve ö!ren"yordu, ama sürdürülemez b"r durumun "ç"ndeyd". 
Çalı#anlarınıza ö!rendiklerinizle maa# veremezsiniz ve bu noktada yatırım 
almak problemi daha da büyütür. Ba#langıçta çek"# gücü olmadan yatırım 
almak em"n b"r yol de!"ld"r. E!er yatırım alab"lm"# olsaydı, #"rket" ayakta tu-
tab"l"rd" ama yıkıcı b"r büyüme motoruna para akıtmaya devam etm"# olurdu.

Dav"d çalı#an sayısını azaltmaya ve tekrar p"vot etmeye karar verd". 
Bu sefer platform p#votu adını verd"!"m yöntem" kullanmaya n"yet ett". 
Dav"d, her sefer"nde b"r mü#ter"ye satı# yapan b"r s"stem yer"ne, Google’ın 
AdWords’ünden es"nlenen yen" b"r büyüme model" hayal ett". Herkes"n 
b"r kred" kartı "le mü#ter" olab"lece!" b"r self-serv"s satı# platformu kur-
du. Yan" @2gov’un web s"tes"ne g"reb"l"yordunuz ve @2gov s"z"n "ç"n bu 
konuya dah"l olacak yen" "nsanları buluyordu. Her zaman oldu!u g"b" yen" 
"nsanlar onaylanmı# kayıtlı seçmenlerd", böylece görü#ler"n"n seç"lm"# 
yetk"l"ler nezd"nde a!ırlı!ı oluyordu.

Yen" ürünü gel"#t"rmek "ç"n sadece b"r aya "ht"yaç oldu ve sonuçlar çok 
hızlı alındı: Yüzde 51 kayıt oranı, yüzde 92 aktivasyon oranı, yüzde 28 tutma 
oranı, yüzde 64 yönlendirme oranı. Bu mü#ter"ler"n yüzde 11’" mesaj ba#ına 
20 sent ödemey" kabul ed"yorlardı. Ve daha da öneml"s", bu gerçek büyüme 
model"n"n ba#langıcıydı. 20 sent almak kula!a büyük g"b" gelmeyeb"l"r ama 
yüksek yönlend"rme oranı @2gov’un öneml" b"r pazarlama harcaması yapma-
dan traf"!"n" artırab"lece!" anlamına gel"yordu.

HÿNGLL9F�¤F;= HÿNGLL9F�KGFJ9
Büyüme motoru Ücretli Viral

Kayıt oranı %42 %51

Aktivasyon %83 %92

Tutma %21 %28

Yönlendirme %54 %64

Gelir %1 %11

Ya!am süresi de"eri (YSD) En dü!ük Mesaj ba!ına 0,20 $ 
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Vot"zen’"n h"kâyes" bazı ortak #ek"ller göster"yor. Not ed"lmes" gereken en 
öneml"ler"nden b"r" MVP’ler"n "vmelenmes". $lk MVP sekiz ay, sonraki dört, 
sonrak" üç ve sonuncusu b"r ay sürdü. Her sefer"nde Dav"d b"r sonrak" h"po-
tez"n" daha hızlı do!rulayab"l"yor ya da çürütüyordu.

Bu "vmelenme nasıl açıklanab"l"r? Bunu süregelen ürün gel"#t"rme "#"ne 
atfetmek caz"p geleb"l"r. Çok fazla özell"k ve bunlarla b"rl"kte hatırı sayılır 
m"ktarda altyapı gel"#t"r"lm"#t". Böylel"kle, #"rket her p"vot ett"!"nde, sıfırdan 
ba#lamak zorunda kalınmamı#tı. Ama bu h"kâyen"n tamamı de!"l. B"r kere, 
ürünün büyük kısmı p"votlar arasında çöpe atılmı#tı. Daha da kötüsü, ar-
tık #"rket"n hedefler"ne uygun olmayan, elde kalan ürün, m"ras ürün olarak 
tasn"f ed"lm"#t". Genelde oldu!u g"b", m"ras ürünü "y"le#t"rmek daha fazla 
çabayı gerekt"rm"#t". Bu güçlere kar#ı koyan, Dav"d’"n her k"lometre ta#ında 
ö!rend"!", zor kazanılmı# derslerd". Vot"zen MVP sürec"n" "vmelend"rd" çünkü 
mü#ter"ler", pazar ve stratej"s"yle "lg"l" öneml" #eyler ö!ren"yordu.

Bugün Vot"zen "y" durumda. Yakın zamanda Facebook’un "lk yatırımcıla-
rından olan Peter Th"el’den 1,5 m"lyon dolar yatırım aldılar. Vot"zen’"n s"ste-
m" #u anda ABD nüfusunun yüzden 94’ünü temsil eden kırk yedi eyaletteki 
seçmen kimliklerini anlık olarak i#leme koyabiliyor ve #imdiye kadar on 
binlerce mesajı Kongre’ye iletti. Bu çalı#malar Wash"ngton danı#manlarının 
"lg"s"n" çekt". Danı#manlar Vot"zen’"n sundu!u araçları gelecektek" pol"t"k 
kampanyalarda kullanmayı dü#ünüyorlar.

Dav"d B"nett" Yalın Startup kurmakla "lg"l" tecrübes"n" #öyle anlatıyor:

USA.gov ba#arısının hemen ardından, a#a!ı yukarı aynı alan tecrü-
bes"ne ve endüstr" güven"l"rl"!"ne sah"pt"m. Ama o günlerde #"rke-
t"m tam anlamıyla b"r ba#arısızlıktı (büyük b"r yatırımı kullanmasına 
ra!men), #"md"yse para kazanan ve anla#malar yapan b"r "#"m var. O 
günlerde geleneksel do!rusal ürün gel"#t"rme model"n" kullanmı#tım; 
k"msen"n satın almayaca!ını anlamak "ç"n sadece 12 aylık gel"#t"rmey-
le ortaya çıkardı!ımız har"ka b"r ürün olmu#tu. Bu kez on "k" haftada 
dört vers"yon çıkardım ve ilk satı#ımı bunun biraz sonrasında yaptım.

 §0^12�023.¡',^)�*�,^8�+�,'�^7�.� §*#!#¥§^
.§4-2^1�7'1'"'0
Deney"ml" g"r"#"mc"ler startuplarının el"nde kalan b"r zamandan bahsederler: 
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B"r startup'ın bu süre boyunca ya kalkı#a geçece!" ya da ba#arısızlı!a u!raya-
ca!ı kalan zaman. Örne!in bankada 1 milyon doları olan ve ayda 100.000 
dolar harcayan bir startup'ın öngörülen zamanı on aydır.

Startuplar nak"t sıkıntısı ya#amaya ba#ladıklarında, vadeler"n" uzatmak 
"ç"n "k" yol kullanab"l"rler: masrafları azaltmak ya da yatırım almak. Ama 
g"r"#"mc"ler masrafları rastgele kesmeye ba#ladıklarında, #irketlerinin Yap-
Ölç-Ö!ren geribildirim döngüsünde ilerlemesini sa!layan unsurların da 
masraflarını azaltmaya e!ilimlidirler. E!er yapılan kes"nt"ler bu ger"b"ld"r"m 
döngüsünün yava#lamasına neden olursa, yaptıkları sadece startup'ın yok 
olmasını yava#latmalarını sa!lamaktır.

Kalan zamanın do!ru ölçütü startupın kaç p"votunun kaldı!ıdır: "# stra-
tej"s"nde yapılab"lecek temel de!"#"kl"k fırsatlarının sayısı. Startup aynı m"k-
tarda do!rulanmı# ö!renmey" daha dü#ük mal"yetle ve daha kısa zamanda 
ed"nmen"n yollarını bulmalıdır. %u ana kadar ele alınan Yalın Startup tekn"k-
ler" bu ana hedefe yönel"kt"r.

.§4-2�^!#1�0#2^%#0#)2§0§0
P"vot etmeye karar verm"# g"r"#"mc"ler"n hang"s"ne sorarsanız sorun, s"ze bu 
kararı daha önce verm"# olab"lmey" "sted"kler"n" söyleyeceklerd"r. Bunun üç 
neden" oldu!unu dü#ünüyorum.

B"r"nc"s", göster"# göstergeler" g"r"#"mc"ler"n yanlı# sonuçlara varmalarına 
ve kend" özel gerçekl"kler"nde ya#amalarına neden olur. Bu durum, de!"#"m 
"ç"n gerekl" olan "nancı yok ederek p"vot kararına zarar ver"r. 

$kincisi, b"r g"r"#"mc"n"n h"potez" net de!"lse, tam anlamıyla b"r ba#arısız-
lı!ı tecrübe etmes" neredeyse mümkün de!"ld"r ve ba#arısızlık olmadan p"-
vot etmen"n gerekt"rd"!" rad"kal de!"#"kl"!" yapmaya kalkı#acak dürtü ortaya 
çıkmaz. Bazı nad"r vakalar har"c"nde, elde ed"len "lk sonuçlar bel"rs"z olur ve 
p"vot mu edece!"n"z" yoksa mevcudu mu koruyaca!ınızı ya da yönünüzü mü 
de!"#t"rece!"n"z" yoksa aynı rotada mı devam edece!"n"z" b"lemezs"n"z.

Üçüncüsü, giri#imcilerin ço!u korkarlar. Ba#arısızlı!ı kabul etmek 
morallerin bozulmasına neden olur. Giri#imcilerin ço!unun büyük korkusu 
v"zyonlarının yanlı# oldu!unun ortaya çıkacak olması de!"ld"r. Onlar "ç"n 
daha da ürkütücü olan, v"zyonlarının kend"s"n" "spatlama #ansı bulamadan 
yanlı# oldu!una "nanılmasıdır. Ana fonks"yonlara sah"p ürüne, ayırma testle-
r"ne ve h"potezler" test edecek d"!er tekn"klere d"renç göstermeler"n"n neden" 
bu korkudur. $#e bakın ki, v"zyon tam olarak sunulmadan test yapılamayaca!ı 
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"ç"n, bu korku r"sk"n artmasına neden olur. Lak"n, o zamana gel"nd"!"nde ge-
nell"kle geç kalınmı# olur çünkü eldek" para b"tmek üzered"r. Bu kadere mah-
kum olmamak "ç"n, g"r"#"mc"ler korkularıyla yüzle#mel" ve bazen herkes"n 
görece!" #ek"lde, ba#arısızlı!a u!ramayı "stemel"d"r. 

S"l"kon Vad"s"’nde Path adındak" yen" startup tecrübel" g"r"#"mc"ler tara-
fından kuruldu: Dave Mor"n, önceden Facebook’un platform te#ebbüsünü 
yönet"yordu; Dust"n M"erau, Macster’"n ürün tasarımcısı ve yaratıcı orta!ı 
ve me#hur Napster’dan Shawn Fann"ng. 2010’da ana fonks"yonlara sah"p b"r 
ürün çıkarmaya karar verd"ler. Kurucularının yüksek prof"l"nden dolayı, MVP 
basından, özell"kle teknoloj" ve startup bloglarından büyük "lg" gördü. Ne ya-
zık k", ürünler" erken teknoloj" ben"mseyenler"n" hedeflemed"!" "ç"n blogger-
lardan gelen "lk tepk"ler negat"f oldu. (Pek çok g"r"#"mc" bu tarz b"r tepk"den 
korktukları, #"rket"n tamamının moral"n" bozmasından end"#e ett"kler" "ç"n 
ürünü p"yasaya sunamıyorlar.)

 Neyse k", Path ek"b" bu korkuyu göz ardı edecek cesarete sah"pt" ve sade-
ce mü#ter"ler"n"n ded"kler"ne odaklandı. Sonuç olarak, gerçek mü#ter"lerden 
öneml" erken ger"b"ld"r"mler alma #ansını elde ett"ler. Path’"n hedef" kal"tes"n" 
zaman "çer"s"nde koruyacak daha k"#"sel b"r sosyal a! kurmaktı. Pek çok "nsan 
mevcut sosyal a!larda esk" "# arkada#ları, okul arkada#ları, akrabaları ve çalı-
#anlarından olu#an kalabalık b"r k"tleyle payla#ımda bulunuyordu. Bu derece 
gen"# gruplar özel anların payla#ılmasını zorla#tırıyordu. Örne!"n, Path, Ox-
ford’lu antropolog Rob"n Dunbar’ın bey"nle "lg"l" yaptı!ı b"r ara#tırmaya da-
yanarak, ba!lantı sayısını ell" "le kısıtladı. Ara#tırma b"r "nsanın, herhang" b"r 
zamanda k"#"sel "l"#k" kurab"lece!" k"#" sayısını ell" oldu!unu "ler" sürüyordu.

 Teknoloj" basını, ba!lantı sayısıyla "lg"l" bu “yapay” kısıttan nefret ett". 
Yen" sosyal a! ürünler"n" b"nlerce ba!lantı "le kullanıyorlardı. Ell" çok küçük 
görünüyordu. Sonuç olarak, Path göz ardı ed"lemeyecek kadar fazla ele#t"r"ye 
maruz kalıyordu. Ama mü#ter"ler platforma hemen akın ett"ler ve ger"b"ld"-
r"mler" basındak" olumsuzluktan çok farklıydı. Mü#ter"ler özel anları sevd"ler 
ve hemen ardından "lk ürün yol har"tasında olmayan, arkada#larının foto!-
raflarının onları ne kadar mutlu ett"!"n" payla#malarını ve “v"deo anları” pay-
la#malarını sa!layacak özell"kler"n eklenmes"n" "sted"ler.

Dave Mor"n tecrübes"n" #öyle özetl"yor:

Takımımızın ve geçm"#ler"m"z"n gerçe!" çok büyük beklent"ye neden 
oldu. Ne sundu!umuzun b"r önem" oldu!unu dü#ünmüyorum; ula#-
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ması zor beklent"lerle kar#ıla#acaktık. Ama b"z"m "ç"n öneml" olan sa-
dece ger"b"ld"r"m almak ve y"nelemeye ba#lamak "ç"n ürünü ve v"zyo-
numuzu gen"# pazara sunab"lmekt". Pazarın ne dü#ündü!ünü görmek 
"ç"n teor"ler"m"z" ve yakla#ımımızı test ett"k. Ger"b"ld"r"mler" mertçe 
d"nled"k. Ve dünyada b"r anlamı olaca!ını dü#ündü!ümüz yolda "no-
vasyon yapmaya devam ett"k.

Path’"n h"kâyes" henüz yen" ba#lıyor ama yapılan ele#t"r"lerle yüzle#"rken 
gösterd"kler" cesaret, çoktan sonuçlarını göstermeye ba#ladı. E!er p"vot et-
meler" gerek"rse, korku onları engellemeyecek. L"derl"!" Kle"ner Perk"ns Cau-
f"eld & Byers tarafından yapılan görü#meler sonucunda 8,5 m"lyon $ g"r"#"m 
sermayes" yatırımı aldılar. Böyle yaparak Path, Google tarafından yapılan 100 
m"lyon $’lık satın alma tekl"f"n" ger" çev"rm"# oldu.2

.§4-2^7�^"�^)-03+�^2-.*�,2'1'
P"vot etme kararı, tarafsız b"r z"hn"yet gerekt"r"r. %u ana kadar p"vot etme 
"ht"yacının en bar"z göstergeler"n" tartı#tık: Ürün deneyler"n"n etk"s"n"n azal-
ması ve ürün gel"#t"rmen"n daha ver"ml" olması gerekt"!"ne da"r h"ss"yat. Ne 
zaman bu bel"rt"ler" görürsen"z, p"vot etmey" de!erlend"r"n. 

P"vot kararı startuplar "ç"n duygusal b"r durumdur ve yapısal b"r #ek"lde 
ele alınmalıdır. Bu zorlu!u haf"fletmen"n yollarından b"r" önceden b"r toplantı 
yapmaktır. Her startupın düzenl" olarak p"vot ya da koruma toplantısı yap-
masını öner"yorum. Tecrübeler"me göre, b"rkaç haftadan daha kısa aralıklarla 
toplantı yapmak çok sık, b"rkaç aydan daha uzun aralıklarla toplantı yapmak 
çok seyrekt"r. Y"ne de, her startupın kend" temposunu ayarlaması gerek"r.

Her b"r p"vot etme ya da koruma toplantısına hem ürün gel"#t"rme hem 
de yönet"m takımlarının katılması gerek"r. B"z IMVU’da, dı#arıdan danı#man-
ların da katılmasını ve b"z"m önyargılarımız olmadan ba#ka b"r gözle bakarak 
ve ver"ler" farklı #ek"lde yorumlayarak katkıda bulunmalarını sa!lamı#tık. 
Ürün gel"#t"rme ek"b" her toplantıya gerçekle#t"rd"kler" ürün opt"m"zasyonu 
çalı#malarının zaman "çer"s"ndek" etk"s"n" gösteren raporlarla b"rl"kte, bek-
lent"ler"m"z kar#ısında yı!ılan sonuçları get"r"yorlardı. Yönet"m takımı da 
mevcut ve potans"yel mü#ter"lerle yaptıkları görü#meler"n detaylı raporlarını 
get"rmek zorundaydılar.

Bu sürec"n nasıl "#led"!"n", çok çarpıcı b"r p"vot yapan Wealthfront örne-
!"nde görel"m. Bu #"rket 2007 yılında Dan Carroll tarafından kuruldu ve kısa 
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b"r süre sonra da Andy Rachleff’" CEO olarak ek"b"ne dah"l ett". Andy, S"l"kon 
Vad"s"’nde "y" tanınan b"r"d"r; b"r r"sk sermayes" #"rket" olan Benchmark Ca-
p"tal’"n kurucu orta!ı ve Stanford $#letme Okulu’nda teknoloj" g"r"#"mc"l"!" 
üzerine ders vermekted"r. 

Wealthfront do!du!unda adı kaCh"ng’d". Amatör yatırımcılar "ç"n b"r tür 
fantez" l"g olarak hayata gelm"#t". Kullanıcılar sanal "#lem hesabı açarak, ger-
çek pazar ver"ler"ne dayanarak ama gerçek para yatırmak zorunda olmadan 
portföyler"n" olu#turuyorlardı. Amaç cevherler" ortaya çıkarmaktı: fon yö-
net"c"s" olmak "ç"n gerekl" kaynaklara sah"p olmayan ama pazar b"lg"s" olan 
amatör tac"rler. Wealthfront’un kurucuları aslında onl"ne oyun "#"ne g"rmek 
"stem"yordu; kaCh"ng büyük v"zyonlarına h"zmet eden sof"st"ke b"r stratej"-
n"n parçasıydı. Zaman "çer"s"nde, ürünün daha da sof"st"ke hale gelece!"ne, 
sonuçta kullanıcıların mevcut profesyonel fon yönet"c"ler"ne h"zmet verece-
!"ne "nanıyorlardı.

Wealthfront en "y" t"caret b"lgeler"n" bulmak "ç"n, her b"r fon yönet"c"s"-
n"n yetenekler"n" puanlayacak sof"st"ke b"r teknoloj" gel"#t"rd". Bu yöntem-
ler onlara sadece yönet"c"ler"n elde ett"kler" get"r"ler" de!"l, aynı zamanda 
ne kadar r"sk aldıklarıyla b"rl"kte açıkladıkları yatırım stratej"s"ne ne kadar 
ba!lı kaldıklarını de!erlend"rme "mkanı sa!ladı. Yan", cüretkar kumarlarla 
(örne!"n uzmanlık alanları dı#ında yatırımlar) yüksek gel"rler elde eden fon 
yönet"c"ler", pazar ortalamasından daha yüksek b"r gel"r etme becer"s"n" nasıl 
kullanacaklarını bulanlardan daha alt sıralarda yer alıyordu.

Wealthfront, kaCh"ng "le "k" varsayımını test edeb"lmey" umuyordu:

1. Oyuncuların öneml" b"r yüzdes", gerçek varlıkların yönet"c"s" 
olmalarını "spatlamaya yetecek kadar yetenek göstereceklerd" 
(de!er h"potez").

2. Oyun v"ral büyüme motoruyla büyüyecekt" ve ücrets"z "# 
model"n" kullanarak de!er yaratacaktı. Oyun ücrets"zd" ama ek"p, 
Wealthfront gerçek varlık yönet"m" h"zmet" vermeye ba#ladı!ında, 
oyuncuların ücret ödemey" kabul edecekler"n" umut ed"yordu 
(büyüme h"potez").

kaCh"ng, lansmanıyla b"rl"kte 450.000 oyuncuyu çekerek büyük 
b"r ba#langıç yaptı. %u ana kadar anlattıklarımdan, bunların bir tür 
gösteri# göstergesi oldu!undan #üphelenm"#s"n"zd"r. Daha az d"s"pl"nl" 
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pek çok #"rket çoktan bu ba#arıyı kutlamı# ve gelecekler"n"n güvence 
altında oldu!unu dü#ünmeye ba#lamı#tı, ama Wealthfront varsayım-
larını net b"r #ek"lde tanımlamı#tı. Ücretl" ürün lanse ed"ld"kten sonra, 
oyuncuların ödeme yapan mü#ter"lere dönü#üm oranını ölçeb"l"r hale 
geld"ler. Rakamlar burada da hayal kırıklı!ı oldu: Dönü#üm oranı sıfıra 
yakındı. Modeller" yüzlerce mü#ter"n"n kayıt yapaca!ını öngörüyordu 
ama sadece on dört k"#" kayıt yaptı.

Ek"p ürünü gel"#t"rmen"n yollarını bulmak "ç"n yürekl" b"r #ek"lde 
çalı#tı ama h"çb"r" umut vaat etm"yordu. P"vot etme ya da koruma top-
lantısının zamanı gelm"#t".

E!er #u ana kadar konu#tuklarımız o kr"t"k toplantıda eller"nde 
olan ver"n"n tamamı olmu# olsaydı, Wealthfront’un ba#ı belada olurdu. 
Mevcut stratej"ler"n"n "#e yaramadı!ını görürlerdi ama bunu düzeltmek 
"ç"n ne yapmaları gerekt"!"n" b"lmezlerd". Bu bölümün ba#ında ver"len 
d"!er alternat"fler" ara#tırma öner"s"n" d"nlem"# olmaları bu nedenle 
çok kr"t"kt". Bu vakada, Wealthfront "k" öneml" sorgu d"z"s" sürdürdü.

B"r"nc"s" Stanford Ün"vers"tes" vakfının ba#kanı John Powers’dan 
ba#layarak, profesyonel para yöneticileriyle gerçekle#tirilen sohbetler 
serisiydi. Powers #a#ırtıcı b"r #ek"lde olumlu tepk" verm"#t". Wealt-
hfront’un stratej"s", profesyonel para yönet"c"ler"n"n artan #effaflı!ın 
kend" otor"teler"n" sarsaca!ından s"stemler"ne katılmak "stemeyece!" 
varsayımını öner"yordu. Powers’ın böyle end"#eler" yoktu. CEO Andy 
Rachleff d"!er yatırım yönet"c"ler"yle b"z" d"z" sohbet gerçekle#t"rd" ve 
elde ett"!" sonuçları #"rkete get"rd":

1. Ba#arılı profesyonel fon yönet"c"ler" #effaflıktan korkacak b"r du-
rumları olmadı!ını, hatta bunun kend" yetenekler"n" do!rulayaca-
!ını dü#ünüyorlardı.

2. Fon yönet"c"ler" kend" "#ler"n" ölçeklend"rmede bell" zorluklarla 
kar#ı kar#ıya kalıyorlardı. Kend" mü#ter"ler"ne h"zmet vermen"n 
zorlu!u "le engellen"yorlardı ve bu nedenle yen" mü#ter"ler" ele-
mek "ç"n yüksek m"n"mum yatırım m"ktarı talep etmek zorunda 
kalıyorlardı.

$kinci problem çok daha zorluydu. Profesyonel yöneticiler platforma 
üye olmak "ç"n Wealthfront’a beklenmed"k z"yaretler yapıyordu. Bunlar 
mevcut ürünün ötes"nde kend"ler"ne rekabet avantajı get"recek ba#ka 
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b"r #eyler oldu!unu gören, klas"k erken ben"msey"c"lerd". 
$kinci kal"tat"f b"lg" mü#ter"lerle yapılan görü#melerden geld". ka-

Ch"ng web s"tes"ndek" sanal ve gerçek portföy yönetiminin birle#imini 
kafa karı#tırıcı buldukları ortaya çıktı. Ücretsiz stratejisi, mü#teri 
edinmenin zeki bir yolu olmaktan öte, #irketin konumlandırmasıyla 
ilgili karı#ıklı!a yol açıyordu.

P"vot toplantısını bu ver" aydınlattı. Mevcut stratej" "#e yaramıyordu 
ama çalı#anların ço!u onl"ne oyunu ortadan kaldırmakla "lg"l" end"#e 
duyuyorlardı. Sonuçta, kurmak üzere yola çıktıkları #ey"n öneml" b"r 
parçasıydı. Bunu kurmak ve mü#ter"lere h"zmet etmek "ç"n öneml" b"r 
zaman ve enerj" harcamı#lardı. Bu enerj"n"n çöpe atıldı!ını fark etmek 
üzücüydü.

Wealthfront ürünü oldu!u g"b" koruyamayaca!ına karar verd". 
Mevcut ürünü lanse etmi# olmasalardı, takım p"vot etmes" "ç"n gereke-
n" b"lemeyecekt". Aslında bu tecrübe onlara v"zyonlarıyla "lg"l" öneml" 
b"r #ey ö!retm"#t". Andy’n"n ded"!" g"b", “Gerçekte de!"#t"rmek "sted"-
!"m"z k"m"n parayı yönett"!" de!"l, k"m"n mümkün olan en "y" yetene!e 
er"#eb"ld"!"yd". Profesyoneller" çekmek "ç"n, amatör yönet"c"lerle kayda 
de!er b"r "# kurmamız gerekt"!"n" dü#ündük ama bunun gerekl" olma-
dı!ı ortaya çıktı.”

%irket p"vot ett". Oyun mü#ter"ler"nden tamamen vazgeçerek mü#-
ter"ler"n profesyonel yönet"c"lerle b"rl"kte yatırım yapmasını sa!layan 
b"r serv"s sunmaya odaklandılar. $lk bakı#ta p"vot çok çarpıcı görüneb"-
l"r; #"rket konumlandırmasını, adını ve ortak stratej"s"n" de!"#t"rm"#t". 
Hatta gel"#t"rd"!" özell"kler"n büyük kısmını atmı#tı. Ama özünde #a-
#ırtıcı derecede aynı kaldı. %"rket"n yaptı!ı en de!erl" #ey yönet"c"ler"n 
etk"nl"!"n" ölçümleyecek b"r teknoloj" gel"#t"rm"# olmasıydı; bu, yen" 
"#"n etrafında gel"#t"!" çek"rdek oldu. Bu p"votlar için de geçerlidir; her 
#eyi atıp sıfırdan ba#lamak gerekmez. Aks"ne, bu, yapılan #eye yen" b"r 
amaç yüklemekle ve daha poz"t"f b"r yön bulmak "ç"n ö!ren"lenlere yen" 
b"r anlam vermekle "lg"l"d"r.

Bugün, Wealthfront p"votu sonucunda büyümeye devam ed"yor. 
Platformda kırktan fazla profesyonel yönet"c" bulunuyor ve 180 m"lyon 
doların üzerinde yatırım yapıldı.3 Yakın zamanda Fast Company’n"n 
f"nans alanında en "novat"f on #"rket"nden b"r" "lan ed"ld".4 %"rket 12. 
Bölüm’de ele alınan büyüme prens"pler" do!rultusunda ölçeklenerek, 
çev"k b"r #ek"lde faal"yet göstermeye devam ed"yor. 
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.§4-2^ �©�0'1'8*'¥'
P"vot "ht"yacıyla her kar#ıla#tı!ımda bunun ba#arıyla üstes"nden gel-
d"!"m" söyleyeb"lmek "sterd"m, ama durum böyle de!"l. P"vot etmede 
ya#adı!ım ba#arısızlıklardan b"r"n" özell"kle hatırlıyorum.

IMVU kurulu#undan b"rkaç yıl sonra "nanılmaz ba#arılar elde ed"-
yordu. Ayda 1 m"lyon doların üzer"nde gel"r elde ed"yordu. Mü#ter"le-
r"m"z "ç"n y"rm" m"lyondan fazla avatar yapmı#tık. Yen" yatırımlar al-
mayı ba#armı#tık ve hızla "lerl"yorduk. Ama tehl"ke pusuda bekl"yordu.

Farkında olmadan, klas"k startup tuza!ına dü#mü#tük. Ba#langıç-
tak" çabalarımız sayes"nde o kadar ba#arılı olmu#tuk k" arkasında ya-
tan prens"pler" görmezden gel"yorduk. Sonuçta, yüzümüze çarpmasına 
ra!men p"vot etmeye "ht"yacımız oldu!unu görmem"#t"k.

Önceki bölümlerde bahsedilen türdeki uygulamalarda üstün olan 
b"r organ"zasyon kurmu#tuk: Yen" f"k"rler" test etmek "ç"n ana fonk-
s"yonlara sah"p ürünler gel"#t"rmek ve büyüme motorunu ayarlamak 
"ç"n deneyler yapmak. Ba#arımızın keyf"n" çıkarmaya ba#lamadan 
önce, pek çok k"#", b"z" hızlandıran dü#ük kal"tel" ana fonks"yonlara 
sah"p ürünümüz ve deneysel yakla#ımımız konusunda uyarmı#tı. Hız 
yerine kaliteye odaklanmamızı söylüyorlardı. Ama bu tavsiyeyi dikkate 
almadık, çünkü hızın avantaj sa!ladı!ını iddia ediyorduk. Yakla#ımı-
mız haklı çıkınca, aldı!ımız tavs"yeler de de!"#t". Artık genelde rota-
mızda kalmamız yönünde baskı yapan, “ba#arıyla tartı#amazsınız” 
#ekl"nde tavs"yeler duyuyorduk. Bu tavs"yey" daha çok be!end"k, ama 
aynı derecede yanlı#tı.

Ana fonks"yonlara sah"p ürün gel"#t"rmen"n arkasında yatan ras-
yonel"n, erken ben"msey"c"ler"n beklent"s"n"n ötes"ndek" özell"kler"n 
b"r tür "sraf oldu!u oldu!unu hatırlayın. Ancak, bu mantık s"z" b"r yere 
kadar götüreb"l"r. Erken ben"mseyenlerle bell" b"r ba#arı elde ed"nce, 
esas mü#ter"lere satmak "sters"n"z. Esas mü#ter"ler daha farklı #eyler 
"sterler ve daha fazla talepkârdırlar.

$htiyacımız olan p"vot türüne mü#teri grubu pivotu den"r. Bu p"-
votta, #"rket yaptı!ı ürünün gerçek mü#ter"ler"n gerçek problemler"n" 
çözdü!ünü görür ama bu mü#ter"ler "lk ba#ta h"zmet ver"lmes" planla-
nan mü#ter"ler de!"ld"r. D"!er b"r dey"#le, ürün h"potez" kısmen do!-
rulanmı#tır. 

Mü#ter" grubu p"votunun uygulanması, ustalık gerekt"r"r. Çünkü 
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IMVU’da zor yoldan ö!rend"!"m"z üzere, b"z" erken ben"mseyenler nez-
d"nde ba#arılı yapan esas mü#ter"lerle ba#arılı olmak "ç"n yapmamız ge-
rekenlerle taban tabana zıttı. Büyüme motorumuzun nasıl çalı#tı!ıyla 
"lg"l" net b"r b"lg"m"z yoktu. Göster"# göstergeler"m"ze güvenmeye ba#-
lamı#tık. Kend"m"z" sorumlu tutmak "ç"n ö!renme k"lometre ta#larını 
kullanmaktan vazgeçm"#t"k. Bunlar yer"ne, her zamank"nden büyük 
ve heyecan ver"c" brüt göstergeler"m"ze bakmak daha caz"p gel"yordu. 
Ama motoru ayarlamak "ç"n gösterd"!"m"z çabaların ger" dönü#ler"n"n 
dü#tü!ü ortadaydı, bu da p"vot etmek gerekt"!"n"n klas"k gösterges"d"r. 
Örne!"n ürünün akt"vasyon oranını (yen" mü#ter"ler"n ürünün akt"f 
kullanıcıları hal"ne gelme oranı) artırmak "ç"n aylarca u!ra#tık, ama 
"natla dü#ük kalmaya devam ett". Sayısız deney yaptık: kullanılab"-
l"rl"k gel"#t"rmeler", yen" "kna tekn"kler", te#v"k programları, mü#ter" 
yarı#maları ve d"!er oyun türü özell"kler. Bu özell"kler"n ve pazarlama 
araçlarının her b"r" tek ba#ına ba#arılı oldu. Bunları A/B test" yöntem"-
n" kullanarak d"kkatl" b"r #ek"lde ölçtük. Ama toplamda, aylarca "zlenen 
yol net"ces"nde, büyüme motorumuzu etk"leyen faktörler"n genel"nde 
d"kkat çek"c" de!"#"mler görmüyorduk. Oda!ımızın ortasında yer alan 
akt"vasyon oranı b"le sadece b"rkaç puan yukarı çıkmı#tı.

$#aretleri görmezden geld"k, çünkü #"rket hâlâ büyüyordu. Ama 
erken ben"mseyenler pazarımızı hızla tüket"yorduk. Ödemeye alı#ık 
oldu!umuz rakamlarla yen" mü#ter"ler bulmak g"derek zorla#ıyordu. 
Pazarlama takımımızı yen" mü#ter"ler bulmak "ç"n "tt"rd"!"m"zde, daha 
çok esas mü#ter"lere ula#ab"l"yorlardı ve bu mü#ter"ler de erken b"r 
ürünü kabul etm"yorlardı. Yen" mü#ter"ler"n akt"vasyon ve dönü#üm 
oranları dü#meye ba#lamı#tı, bu da yen" mü#ter" alma mal"yetler"n" 
artırıyordu. Kısa zamanda, büyüme e!r"m"z düzle#meye ba#ladı ve mo-
torumuz öksürerek durdu.

Bu durumu düzeltmek "ç"n gerekl" de!"#"kl"kler" yapmak çok daha 
uzun zaman aldı. Bütün p"votlarda oldu!u g"b", en temele ger" döndük 
ve "novasyon muhasebes" sürec"n" en ba#tan ba#lattık. %irket ikinci kere 
kuruluyor gibiydi. Opt"m"zasyonda, ayarlama ve y"nelemede "y"yd"k 
ama bunları yapma amacımızın ne oldu!unu kaybetm"#t"k: #irketin 
v"zyonuna h"zmet edecek net b"r h"potez" test etmek. Bunun yer"ne, 
nerede bulursak orada büyüme, gel"r ve karlılı!ın pe#"nde ko#uyorduk.

Kend"m"z" yen"den esas mü#ter"ler"m"ze tanıtmamız gerek"yordu. 
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Etk"le#"m tasarımcılarımız b"reb"r sohbetlerden ve gözlemlerden elde 
ed"lenlere dayanarak net b"r mü#ter" protot"p" ç"zd"ler. Sonra, ürünü 
çok daha kullanılab"l"r b"r hale get"rmek "ç"n tasarlanmı# b"r ana ürün 
kontrolüne yatırım yaptık. $nce ayar yapmaya odaklandı!ımız için, 
buna benzer büyük yatırımlar yapmayı durdurmu# ve daha az riskli ve 
daha az sonuç veren test deneylerini tercih etmi#tik.

Ne var k", kal"te, tasarım ve daha büyük projelere yatırım yapmak 
deneysel temel"m"zden feragat etmek anlamına gelm"yordu. Tam ters"-
ne, hatamızı fark ed"p p"vot ett"!"m"zde, bu yetenekler"n "#e yaradı!ını 
gördük. 12. Bölüm’de anlatıldı!ı g"b" deneyler yapmak üzere b"r kum 
havuzu yaptık ve fonks"yonlar arası b"r takım kurduk. Yaptıkça, sürek-
l" olarak yen" tasarımlarını esk"s"yle b"reb"r test ett"ler. Ba#langıçta, 
her zaman oldu!u g"b", yen" tasarım esk"s"nden daha kötü oldu. Esk" 
tasarımın özell"kler"ne ve fonks"yonlarına sah"p de!"ld" ve yen" bazı 
hataları da vardı. Ama takım aylar sonra daha "y" çalı#ır hale gelene 
kadar, durmaksızın tasarımı gel"#t"rmeye devam ett". Bu yen" tasarım 
gelecektek" büyümem"z"n temel"n" olu#turdu.

Bu temel masrafını cömert b"r #ek"lde çıkardı. 2009 "t"bar"yle, ge-
l"rler "k" katından fazlasına çıkarak yıllık 25 milyon dolar oldu. Ama 
e!er daha erken p"vot etm"# olsaydık, bu ba#arının tadını daha önceden 
çıkarmı# olurduk.5

.§4-2^)�2�*-¥3
Çok farklı p"votlar vardır. P#vot kel"mes" bazen yanlı# b"r #ek"lde de"#!#m kel"-
mes"n"n e# anlamlısı olarak kullanılır. P"vot, ürünle, "# model"yle ve büyüme 
motoruyla "lg"l" yen" b"r temel h"potez" test etmek "ç"n tasarlanmı# özel b"r 
de!"#"m türüdür.

7?I¨LJ?ªR¨PK?^.GTMRS
Bu durumda, daha önceden ürünün tek b"r özell"!" olarak dü#ünülen #ey ürü-
nün kend"s" hal"ne gel"r. Vot"zen’"n b"r sosyal a!dan bas"t b"r seçmen "let"#"m 
ürününe p"vot ederken yaptı!ı bu türden b"r p"vottur.

3X?IJ?ªR¨PK?^.GTMRS
Bazen tek b"r özell"k tüm ürüne destek vermek "ç"n yeterl" olmaz. Bu p"vot 
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türünde, ürünün tamamı olarak dü#ünülen #ey daha büyük bir ürünün bir 
parçası haline gelir.

+~ªRCPG^%PS@S^.GTMRS
Bu p"votta, #"rket gerçek mü#ter"ler"n gerçek problem"n" çözdü!ünü fark eder 
ama bunlar, "lk planda h"zmet ver"lmes" dü#ünülen mü#ter"ler de!"ld"r. D"!er 
b"r dey"#le, ba#langıçta dü#ünülen farklı b"r mü#ter" grubu "ç"n do!ru sorunu 
çözmekle ürün h"potez" kısmen do!rulanmı#tır.

+~ªRCPG^§FRGW?A¨^.GTMRS
Mü#ter"y" çok "y" tanımanın sonucunda bazen çözmeye çalı#tı!ımız proble-
m"n onlar "ç"n çok da öneml" olmadı!ını görürüz. Ancak, mü#ter"ler"m"zle 
olan bu yakınlıktan dolayı, bazen ek"b"m"z tarafından çözüleb"lecek benzer 
sorunlar buluruz. Ço!u durumda, bu "lg"l" problemler mevcut ürünü yen"den 
konumlandırmaktan fazlasını gerekt"r"r. Bazı durumlarda "se, yen" b"r ürüne 
"ht"yaç olur. Bu durumlarda da ürün h"potez" y"ne kısmen do!rulanmı#tır. 
Hedef mü#ter" grubunun çözmeye de!er b"r sorunu vardır ama bu sorun "lk 
ba#ta öngörülen "ht"yaçtan farklıdır. 

Bugün "k" yüzden fazla ma!azası olan Potbelly Sandw"ch Shop z"nc"r" bu 
durum "ç"n oldukça me#hur b"r örnekt"r. 1977’de ant"ka dükkanı olarak "#e 
ba#lamı#lardı; sahipleri, traf"!" artırmak "ç"n sandv"ç satmaya ba#ladı. Kısa b"r 
sürede p"vot ederek tamamen farklı b"r alanda faal"yet göster"r hale geld"ler.

.J?RDMPK^.GTMRS
Platform p"votu b"r uygulamadan b"r platforma dönmey" ya da tam ter-
s"n" "fade eder. En yaygın #ekl", yen" b"r platform olu#turmak "steyen 
startupların, "#e platformları "ç"n kat"l uygulama (k"ller app) olarak ad-
landırılan bas"t b"r uygulama "le ba#lamasıdır. Platform üçüncü part"ler"n 
kend" "lg"l" ürünler"n" yapmak "ç"n kullanaca!ı b"r araç olarak çok daha 
sonra ortaya çıkar. Ancak bu "#ley"# sab"t de!"ld"r. Bazı #"rketler"n bu p"-
votu b"rkaç defa gerçekle#t"rmes" gerek"r.

§ª^+GK?PGQG^.GTMRS
Bu p"vot, #"rketler"n genell"kle #u "k" yoldan b"r"n" "zled"!"n" gözlemleyen 
Geoffrey Moore’un konsept"n" ödünç almı#tır: yüksek kâr, dü#ük hac"m 
(kompleks s"stem model") veya dü#ük kâr, yüksek hac"m (hac"m operasyon 
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model").6 $lk" genell"kle "#letmeden "#letmeye (B2B) ya da kurumsal satı# 
süreçler"yle, "k"nc"s" "se tüket"c" ürünler" "le "l"#k"l"d"r. B"r "# m"mar"s" p"vo-
tunda, startup yapısını de!"#t"r"r. Bazı #"rketler gen"# pazara h"tap etmeye 
ba#layarak yüksek kâr, dü#ük hac"m yapısından vazgeçerler. Bazıları "se, 
ba#langıçta gen"# pazara h"tap etmek üzere tasarlanmı#ken, uzun ve pahalı 
satı# süreçler"ne gereks"n"m oldu!u ortaya çıkar.

"C¦CP^#JC^�JK?^.GTMRS
B"r #"rket"n yarattı!ı de!er" ele almanın pek çok yolu vardır. Bu yöntemler 
genell"kle parasalla#ma veya gel"r model" olarak "fade ed"l"r. Bu ter"mler çok 
kısıtlayıcıdır. Parasalla#ma altında g"zl" kalmı# olan #ey ürünün "ste!e göre 
ekleneb"len ya da çıkarılab"len ayrı b"r “özell"!"” olmasıdır. Gerçekte, de!er" 
ele alma ürün h"potez"n"n esas parçasıdır. Genell"kle, #"rket"n de!er" ele alma 
#ekl"nde yaptı!ı de!"#"kl"kler, ürünü ve pazarlama stratej"ler"n" etk"ler.

 ~W~KC^+MRMPS^.GTMRS
10. Bölüm’de de görece!"m"z g"b" startuplara güç veren üç ana büyüme mo-
toru vardır: v"ral, yapı#kan ve ücretl" büyüme modeller". Bu p"vot türünde, 
#irket daha hızlı ya da kârlı büyüme için büyüme stratejisini de!i#tirir. Her 
zaman olmasa da genellikle, büyüme motorundaki de!i#iklik de!er elde 
etmede de de!i#iklik gerektirir.

)?L?J^.GTMRS
Geleneksel satı# term"noloj"s"nde, #"rket"n ürününü mü#ter"lere ula#-
tırma mekan"zmasına satı# kanalı ya da da!ıtım kanalı den"r. Kanalın 
gerekl"l"kler" ürünün f"yat, özell"k ve rekabet alanını bel"rler. Kanal 
p"votunda aynı çözümün farklı b"r kanalla daha etk"l" b"r #ek"lde satıla-
ca!ı görülmü#tür. “Do!rudan satı#” yapmak "ç"n daha öncek" karma#ık 
satı# sürec"nden vazgeçen b"r #"rket, kanal p"votu yapmaktadır.

$nternet"n satı# kanalları üzer"nde yarattı!ı yıkıcı etk" böyled"r. Ga-
zete, derg" ve k"tap yayıncılı!ı g"b" esk"den karma#ık satı# ve da!ıtım 
kanalları gerekt"ren sektörlerde yıkıcı etk"s" olmu#tur.

2CILMJMHG^.GTMRS
Nad"ren, #"rketler aynı sonucu tamamen farklı b"r teknoloj" kullanarak da 
alab"lecekler"n" görürler. Teknoloj" p"votlarına köklü #irketlerde daha sık 
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rastlanır. Köklü #"rketler bu p"votta ba#arılı olur çünkü çok fazla #ey de-
!"#mez. Mü#ter" grubu, mü#ter"n"n problem", de!er elde etme model" ve 
kanal ortakları aynıdır. Tek soru yen" teknoloj"n"n esk"s"ne kıyasla daha 
yüksek f"yat ve/veya performans sa!layıp sa!layamayaca!ıdır.

.§4-2^ §0^120�2#(§)^&§.-2#8"§0
Yukarıda bahsed"len p"votlar b"r "#letme stratej"s" ö!renc"s"ne tanıdık 
gelse de p"vot edeb"lme becer"s" sa!lam stratej"k dü#ünmen"n yer"n" 
alamaz. Me#hur p"vot örnekler"n" vermektek" sakınca ço!u k"#"n"n 
me#hur #"rketler"n sadece ba#arılı son stratej"ler"n" b"l"yor olmasıdır. 
Okuyucuların büyük kısmı Southwest ya da Walmart’ın kend" pazarları 
"ç"n dü#ük-mal"yet bozumu, M"crosoft’un platform tekel" ve Starbu-
cks’ın güçlü b"r"nc" marka gücü oldu!unu b"l"r. Bunlarla "lg"l" az b"l"-
nen #ey "se, bu stratej"ler" bulmak "ç"n yapılması gereken p"votlardır. 
%irketlerin ileti#im h"kâyeler"n" b"r kahraman kurucunun etrafında 
ve ba#arılarını "y" b"r f"kr"n malum sonucu olarak kurgulamak g"b" b"r 
e!"l"m" vardır.

Yan", startuplar genell"kle ba#arılı b"r #"rket tarafından yapılmı# 
b"r p"votun benzer"n" uygulasalar da, bu benzetmelere çok fazla gü-
venmemek gerek"r. Benzetmen"n uygun b"r #ek"lde yapılıp yapılmadı-
!ını b"lmek çok zordur. Gerekl" özell"kler" m" yoksa yüzeysel olanları 
mı kopyaladık? O endüstr"de "#e yarayan #ey b"z"m endüstr"m"zde de 
yarayacak mı? Geçm"#te "#e yarayan #ey bugün de yarayacak mı? B"r 
p"vot, test etmek "ç"n yen" b"r MVP gerekt"ren yen" b"r stratej"k h"potez 
olarak ele alınmalıdır.

P"votlar büyümekte olan her "# "ç"n hayatın da"m" gerçe!"d"r. %irket ilk 
ba#arısını elde etmi# olsa bile p"vota devam etmel"d"r. Geoffrey Moore g"b" 
teor"syenler"n teknoloj" ya#am süres" f"k"rler"ne a#"na olanlar daha gen"# 
kademel" p"votları #u "s"mlerle b"l"rler: uçurum (the Chasm), hortum (the 
Turnado), bovl"ng p"st" (the Bowl"ng Alley). Harvard’tan Clayton Chr"s-
tensen’"n öncülük ett"!" yıkıcı "novasyon kaynaklarını okumu# olanlar 
yapmaları gerekt"!" anda p"vot edemeyen köklü #"rketler" b"l"rler. Bugün 
yönet"c"ler "ç"n en kr"t"k becer", do!ru zamanda do!ru öner"ler" uygulaya-
b"lecek #ek"lde bu teor"ler" günümüze uyarlayab"lmekt"r.

P"vot sadece b"r de!"#"m tavs"yes" de!"ld"r. P"votun, ürünle, "# mo-
del"yle ve büyüme motoruyla "lg"l" b"r yen" temel h"potez" test etmek 
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"ç"n tasarlanmı#, özel bir yapısal de!i#im oldu!unu unutmayın. P"vot, 
Yalın Startup metodunun özüdür. Yalın Startup anlayı#ını tak"p eden 
#"rketler" hatalar kar#ında d"rençl" yapan #eyd"r. E!er yanlı# yola sap-
tıysak, bunu fark etmek "ç"n gerekl" araçlara ve ba#ka b"r yol bulmak 
"ç"n gerekl" çev"kl"!e sah"b"z.

***
$kinci Kısım’da b"r startup f"kr"n" test ett"k, sonuçları de!erlend"rmek "ç"n 

"novasyon muhasebes" ve aks"yon göstergeler"n" kullandık ve p"vot etme ya 
da koruma kararı verd"k. 

Bu konuları, gelecek olan konular "ç"n hazırlık olması açısında detaylı b"r 
#ek"lde ele aldım. Okudu!unuz zaman bunlar kl"n"k, yava# ve bas"t g"b" gele-
b"l"r. Gerçek dünyada farklı b"r #eye "ht"yaç vardır. Yava# hareket hal"ndeyken 
yönlend"rmey" ö!rendik. %imdi yarı#mayı ö!renmeliyiz. Sa!lam bir temel 
atmak gerçek varı# noktasına ula#mak için atılmı# ilk adımdır: ivmelend"rme.
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+MRMPJ?PLX^l?J¯RPL

Startupların kar#ı kar#ıya kaldı!ı kararların büyük ço!unlu!u bel"rs"zd"r. Ne 
kadar sıklıkla ürün çıkarmalısınız? Her gün, üç ayda b"r ya da yılda b"r kez 
yer"ne haftada b"r çıkarmanın b"r neden" var mıdır? Ürün çıkarmak masraf 
olu#masına sebep olur, böyle olunca da, ver"ml"l"k açısından baktı!ımızda, 
kısa aralıklarla ürün çıkarmak ürünü yapmak "ç"n daha az zaman kalmasına 
neden olab"l"r. Ancak, ürünü çıkarmak "ç"n çok fazla beklemek de büyük b"r 
"srafa sebep olab"l"r: h"ç k"msen"n "stemed"!" b"r ürün yapmı# olmak.

Bir #irket altyapı ve planlama yatırımı yapmaya ne kadar zaman ve enerji 
harcamalıdır? Çok fazla zaman harcarsanız, ö!renmek için kullanaca!ınız o 
de!erli zamanınızı bo#a harcamı# olursunuz. Çok az zaman harcarsanız erken 
ba#arının getirece!i fırsatı kaçırmı# olursunuz ve pazar liderli!ini arkanızdan 
gelen hızlı bir takipçiye bırakırsınız. 

Çalı#anlar günlerini ne yaparak geçirmelidir? $nsanları organizasyonel 
seviyede ö!renmeden nasıl sorumlu tutarız? Geleneksel yapılar insanların 
pazarlama, satı# veya ürün geli#tirme gibi sahip oldukları özellikler dah"-
l"nde mükemmele odaklanmasını sa!layacak te#vik modelleri geli#tirirler. 
Ama ya #irketin yararına olacak i#ler fonksiyonlar arası i#birlikleriyle elde 
edilebilecekse? Startupların, en büyük dü#manı olan a#ırı belirsizlikle 
sava#abilecek organizasyonel yapılara ihtiyacı vardır.

Yalın üret"m hareket" fabr"ka "ç"nde benzer sorularla kar#ıla#tı. Onların 
cevapları, b"raz de!"#"kl"kle, startupların soruları "ç"n de geçerl"d"r.

Tüm yalın dönü#ümlerin en kritik sorusu #udur: Hang" "#ler de!er ya-
ratıyor ve hang"ler" "sraf? Bu ayrımı anladı!ınız zaman, "srafı yok etmek ve 
de!er yaratan "#ler"n ver"ml"l"!"n" artırmak "ç"n yalın tekn"kler" kullanmaya 
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ba#layab"l"rs"n"z. Bu tekn"kler"n b"r startup'ta kullanılab"lmes" "ç"n, g"r"#"mc"-
l"!"n kend"ne özel #artlarına adapte ed"lmes" gerek"r. B"r startup "ç"n de!erl" 
olanın b"r #eyler yaratmak de!"l, sürdürüleb"l"r b"r "#"n nasıl kurulaca!ına da"r 
do!rulanmı# ö!renme olu#turmak oldu!unu hatırlayın. Mü#ter"ler gerçekte 
hang" ürünü "st"yor? $#"m"z nasıl büyüyecek? Mü#ter"m"z k"m? Hang" mü#-
ter"ler" d"nlemem"z, hang"ler"n" kulak arkası etmem"z gerek"yor? Bu sorular, 
startupın ba#arı "ht"mal"n" maks"m"ze etmek "ç"n mümkün olan en hızlı #e-
k"lde cevaplanmalıdır.

Bu kısımda, Yalın Startupların, her startup'ın ya#am kayna!ı olan hız ve 
çev"kl"kler"nden fedakarlık yapmadan büyümeler"n" sa!layacak tekn"kler" 
gel"#t"rece!"z. Genel "nanı#ın aks"ne, rehavet ve bürokras" olgunlu!a er"#m"# 
#"rketler"n kader" de!"ld"r. Temeller" uygun b"r #ek"lde atılmı# b"r startup’ın 
büyürken çev"kl"!", ö!renme yönel"m"n" ve "novasyon kültürünü koruyarak 
yalın g"r"#"m hal"ne geleb"lece!"ne "nanıyorum.

9. Bölüm’de Yalın Startupların küçük yı!ınların beklenmed"k gücünden 
nasıl yararlandıklarını görece!"z. Yalın üret"m"n yarı mamül "ht"yacını azalt-
mak yoluyla uygulanan tam zamanında üret"m yakla#ımını tak"p etmes" g"b", 
Yalın Startuplar da planlama ve tasarıma bell" b"r yatırım yapmadan uygula-
dı!ı ürün deneyler"yle tam zamanında ölçeklenebilirli!i uyguluyor.

10. Bölüm b"r startup’ın yen" mü#ter"ler kazandıkça ve yen" pazarlar ke#-
fett"kçe büyümes"n" anlamak "ç"n kullanması gereken göstergeler" "nceleye-
cek. Sürdürüleb"l"r büyüme #u üç büyüme motorundan b"r"n" kullanır: ücretl", 
v"ral ve yapı#kan. B"r startup ancak hang" büyüme motorunu kullandı!ını 
bel"rled"kten sonra, enerj"s"n" "#"n büyümes" "ç"n en ver"ml" olacak alana odak-
layab"l"r. Her b"r motorun yen" ürünler"n ba#arısını ölçmek ve yen" deneyler" 
öncel"klend"rmek "ç"n kend"ne özel göstergelere odaklanmasını gerekt"r"r. Bu 
göstergeler, "novasyon muhasebes" yöntem"yle b"rl"kte kullanıldı!ında, star-
tupların büyümeler"n"n ne zaman sona ermek üzere oldu!u ve p"vot etmeler" 
gerekt"!"n" fark etmeler"n" sa!lar.

11. Bölüm #"rket büyürken ek"pler" tet"kte tutmak "ç"n gerekl" süreçlere 
yatırım yaparak nasıl uyum sa!layan organ"zasyon kurulaca!ını anlatıyor. Be# 
Neden g"b" yalın üret"m araçlarından alınan tekn"kler"n, startup ek"pler"n"n 
büyümeler"ne nasıl yardımcı oldu!unu görece!"z. Ayrıca, yalın d"s"pl"nler"n 
b"r startup'ın operasyonel mükemmell"k yoluyla köklü b"r #"rkete dönü#me-
s"ne nasıl ortam hazırladı!ını da görece!"z.

12. Bölüm, b"r dönü#üm sürec"n" tamamlayacak. Startuplar köklü b"r #"r-
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kete dönü#ürken, bugünün büyük #"rketler"n"n kar#ıla#tı!ı, yıkıcı "novasyona 
yatırım yapmak "ç"n yen" yollar bulmak zorunlulu!u baskısıyla kar#ı kar#ıya 
kalacaklar. Aslına bakarsak, ba#arılı b"r startup’ın hızlı büyümes"n"n avantajı, 
#"rket büyürken b"le g"r"#"mc" DNA’sını koruyab"lmes"d"r. Günümüzde #"rket-
ler, sürdürüleb"l"r ve yıkıcı inovasyondan olu#an bir portföyün yönetimine ha-
k"m olmayı ö!renmek zorundadır. Startupların "novasyon g"b" "#ler"n" ger"de 
bıraktı!ı, b"rb"r"nden ayrı a#amalardan geçt"!"n" ele alan yakla#ımların artık 
modası geçt". Aks"ne, modern #"rketler aynı anda farklı b"rçok "#" yapmakta 
üstün olmak zorundalar. Bunu yapmak "ç"n, köklü #"rketler"n çatısı altında 
"novasyon ek"pler"n" barındırab"lmen"n tekn"kler"n" "nceleyece!"z.
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James Womack ve Dan"el Jones Yalın Dü!ünce k"tabında, yazarlardan b"r"n"n 
"k" genç çocu!unun zarflara bülten koymalarıyla "lg"l" b"r h"kâye anlatıyor. Her 
b"r zarfın üzer"ne adres yazılması, pul yapı#tırılması, "ç"ne bülten"n konma-
sı ve kapatılması gerek"yor. Altı ve dokuz ya#ındak" bu kız çocukları projey" 
tamamlamak "ç"n nasıl "lerlemeler" gerekt"!"n" b"l"yorlar: “Baba, "lk önce bül-
tenler" katlamalısın. Sonra et"ket" yapı#tırarak kapatmalısın. Sonra da pulları 
yapı#tırmalısın.” Babaları bunu alı#ılmadık b"r yolla yapmak "st"yordu: her 
sefer"nde b"r zarfı tamamlamak. Çocuklar, hep"m"z g"b", bunun "#" tersten 
yapmak oldu!unu dü#ünüyorlardı. Babalarına “bunun ver"ml" b"r yol olma-
dı!ını” açıklamaya çalı#ıyorlardı. Zarfları "k"ye böldüler ve kend"s" b"r yarısını, 
kızları d"!er yarısını alarak k"m"n daha önce b"t"rece!"ne baktılar. 

Yarı#ı baba kazandı ama bunun neden" yet"#k"n olması de!"ld". Kazandı 
çünkü her sefer"nde b"r zarf yakla#ımı, ver"ms"z görünmes"ne ra!men, "#" yap-
manın daha hızlı olan yoludur. Bu pek çok çalı#mayla do!rulanmı#tır, hatta 
v"deoya kayded"lm"# b"r örne!" de vardır.1 

Yalın üret"mde her sefer"nde b"r zarf yakla#ımına “tek parça akı#ı” den"r. 
Bu yöntem küçük yı!ınların #a#ırtıcı gücü neden"yle "#e yarar. A#amalar ha-
l"nde "lerleyen b"r "# "ç"n bu yöntem" kullandı!ımızda, “yı!ın büyüklü!ü” b"r 
seferde b"r a#amadan d"!er a#amaya geçen "#"n m"ktarı anlamına gel"r. Örne-
!"n, e!er yüz tane zarf dolduruyorsak, bunu yapmanın sezg"sel yolunun –b"r 
seferde yüz tane zarfı doldurmanın– yı!ın büyüklü!ü yüz olur. Tek parça 
akı#ının bu #ek"lde adlandırılmasının neden" yı!ın büyüklü!ünün 1 olmasıdır.

B"r seferde b"r zarf doldurmak daha yava# olacakmı# g"b" görünmes"ne 
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ra!men neden "#" b"t"rmen"n daha hızlı yoludur? Çünkü sezg"m"z sınıflandır-
mak, "st"flemek ve büyük m"ktarda yarı tamamlanmı# zarflarla u!ra#manın, 
d"!er yola kıyasla daha fazla zaman gerekt"rece!"n" hesaba katmaz.2 Aynı "#" 
sürekl" olarak tekrarlamanın daha ver"ml" oldu!u görülüyor. Bunun b"r nede-
n" ne kadar çok yaparsak daha "y" yapıyor olmamız olab"l"r. Ne yazık k", buna 
benzer süreç odaklı b"r "#te, b"reysel olarak b"z"m performansımız neredeyse 
s"stem"n tamamının performansı kadar öneml" de!"ld"r.

Her b"r sürec" gerçekle#t"rmek "ç"n gerekl" zaman tamamen aynı b"le olsa, 
y"ne de küçük yı!ın yakla#ımı, daha üstün olacaktır. Örne!"n, bültenler"n 
zarflara sı!madı!ını dü#ünün. Büyük yı!ın yakla#ımıyla sona gelmeden bunu 
anlayamazdık. Küçük yı!ınlarla, bunu hemen fark eder"z. Ya zarflar hatalıysa 
ve kapatılamıyorsa? Büyük yı!ın yakla#ımında, bütün zarfları bo#altmak, 
yen"ler"n" almak ve yen"den doldurmak zorunda kalırdık. Küçük yı!ın yakla-
#ımında, bunu hemen anlarız ve "#" yen"den yapmamıza gerek kalmaz.

Zarfları doldurmak kadar bas"t b"r süreçte b"le görülen bu durum, her 
#"rket "ç"n geçerl"d"r ve sonuçları daha büyük olur. Küçük yı!ın yakla#ımı her 
san"ye b"tm"# b"r ürün ortaya çıkarır ama büyük yı!ın yakla#ımında b"tm"# 
ürünler"n heps" b"r kerede ve en sonda ortaya çıkar. Bunun zaman d"l"m"-
n"n saatler, günler ya da haftalar oldu!unda nasıl olaca!ını b"r dü#ünün. Ya 
mü#ter"ler ürünü "stemed"kler"ne karar ver"rlerse? Hang" süreç #"rket"n bunu 
daha erken anlamasını sa!layacaktır?

Yalın üret"mc"ler küçük yı!ınların avantajlarını on yıllar önce ke#fett"ler. 
2. Dünya Sava#ı sonrası ekonom"s"nde, Japon otomob"l üret"c"ler", en yen" 
k"tlesel üret"m tekn"kler"n" kullanan Amer"kan fabr"kalarıyla rekabet edeme-
d". Üret"m"n sezg"sel olarak daha ver"ml" yolunu tak"p eden Amer"kalı üret"c"-
ler, arabaları b"l"nen en büyük yı!ınlarla ürett"ler. Otomob"l parçalarını onlar, 
yüzler, hatta b"nler hal"nde üreteb"len mak"naları almak "ç"n çok büyük yatı-
rımlar yaptılar. Bu mak"naları en yüksek hızında çalı#tırarak, her b"r parçanın 
b"r"m mal"yet"n" dü#üreb"l"yor ve tamamen aynı oldukları sürece, "nanılmaz 
derecede ucuz araçlar üreteb"l"yorlardı.

Japon otomob"l pazarı, Toyota g"b" #"rketler "ç"n bu ölçek ekonom"s"n" sa!la-
yacak kadar büyük de!"ld". Bu nedenle Japon #"rketler" k"tlesel üret"m"n yo!un 
baskısıyla kar#ı kar#ıya kalıyordu. Ayrıca, sava#tan tahr"p olmu# Japon ekono-
m"s"nde büyük mak"nalara yapılacak yatırım "ç"n gerekl" sermaye de yoktu.

Ta""ch" Ohno, Sh"geo Sh"ngo g"b" "novasyoncular, böyle b"r ortam kar#ı-
sında, küçük yı!ınları kullanarak ba#arılı olmanın b"r yolunu buldular. B"r 
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seferde b"nlerce parça üreteb"len büyük mak"nalar yer"ne, Toyota’da küçük 
yı!ınlar hal"nde çok farklı parçalar üreteb"len mak"nalar kullandılar. Bu yol, 
her sefer"nde mak"naları do!ru zamanda do!ru parçayı üretecek #ek"lde ayar-
lamayı gerekt"r"yordu. Toyota, süreç boyunca küçük yı!ınları kullanarak bü-
tün otomob"l" üreteb"l"yordu.

Bu mak"naları hızlı b"r #ek"lde de!"#t"rmek h"ç kolay de!"ld". Bütün yalın 
dönü#ümlerde oldu!u g"b", ço!unlukla mevcut s"stemler"n ve araçların küçük 
yı!ınlarla çalı#mayı destekleyecek #ek"lde yen"lenmes" gerek"yordu. Sh"geo 
Sh"ngo, küçük yı!ın yakla#ımının Toyota fabr"kalarında kullanılmasını sa!la-
mak "ç"n, Tekl" Dak"kalarda Model De!"#"m" (SMED/S"ngle-M"nute Exchange 
of D"e) konsept"n" gel"#t"rm"#t". Mak"naların çalı#ma #ek"ller"n" yen"den de-
!erlend"rmekte o kadar acımasızdı k", daha önceden saatler süren de!"#t"rme 
zamanlarını on dak"kadan az b"r süreye dü#ürmey" ba#armı#tı. Bunu çalı-
#anlara daha hızlı çalı#malarını söyleyerek de!"l, "#" yen"den yapılandırarak 
yapmı#tı. Daha "y" araçlara ve süreçlere yapılan her yatırımın yapılacak "#"n 
yı!ın büyüklü!ünü küçültmeye olumlu b"r katkısı vardır. 

Toyota, küçük yı!ın büyüklükler" sayes"nde, çok daha farklı çe#"tlerde 
ürünler üreteb"ld". Üret"len her ürünün b"reb"r aynı olması artık gerekl" de-
!"ld". Bu #ek"lde, Toyota daha küçük ve çok daha fazla parçalara ayrılmı# pa-
zarlara h"zmet edeb"l"yor ve k"tlesel üret"m yapan rak"pler"yle rekabet ede-
b"l"yordu. Zaman "çer"s"nde, bu yetk"nl"k Toyota’nın daha büyük pazarlara 
da g"rmes"n" ve 2008 yılında dünyanın en büyük otomob"l üret"c"s" hal"ne 
gelmes"n" sa!ladı.

Küçük yı!ınlarla çalı#manın en büyük avantajı kal"te problemler"n"n çok 
erken fark ed"lmes"d"r. Bu Toyota’nın, f"z"ksel b"r parçada hemen düzelt"lmez-
se bütün üret"m" durduracak b"r problem olması g"b" b"r durumda hatayı fark 
eden herhang" b"r çalı#anın yardım "sted"!" andon ba!ının köken"d"r. Bu b"r 
d"!er alı#ılmı#ın dı#ında uygulamadır. B"r üret"m hattı, pe# pe#e arabaları çı-
kardı!ı sürece en "y" #ek"lde çalı#ır. Hattı sürekl" olarak durdurdu!u "ç"n andon 
ba!ı bu d"kkatl" akı#ı bozar. Ancak, problemler" anında fark etmek ve çözmek 
bu mal"yetten daha a!ır basar. Bu süreç Toyota ve mü#ter"ler" "ç"n her zaman 
kazan-kazan durumu olmu#tur. Toyota’nın yüksek kal"te ve dü#ük mal"yet"-
n"n temel neden" budur.

%§0§©§+!§*§)2#^)eae)^7'¥',*�0
G"r"#"mc"lere bu yöntem" ö!ret"rken, genell"kle üret"mle "lg"l" h"kâyeler" anlat-
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makla ba#larım. Çok geçmeden, "nsanların gözler"ndek" soru "#aretler"n" gö-
rürüm: Bunun ben"m startup’ımla ne "lg"s" var? Toyota’nın ba#arısının temel", 
startupların do!rulanmı# ö!renmey" bulma süreçler"n" hızlandırmak "ç"n kul-
lanılab"l"r.

Toyota, küçük yı!ınların fabr"kalarını daha ver"ml" hale get"rd"!"n" ke#fett". 
Yalın Startup’ta "se hedef, mümkün olan en hızlı #ek"lde, sürdürüleb"l"r b"r "# 
kurmayı ö!renmek.

Zarflama örne!"n" hatırlayın. Ya mü#ter" b"z"m yaptı!ımız ürünü "stem"yor-
sa? Bunu ö!renmek g"r"#"mc" "ç"n "y" b"r haber olmasa da, erken ö!renmek daha 
"y"d"r. Küçük yı!ınlarla çalı#mak, b"r startup'ın, "sraf oldu!u daha sonra anla#ı-
lacak olan zaman, para ve emek harcamalarını en aza "nd"r"r.

'+43¡B?^)~l~I^7¨¦¨LJ?P
IMVU’da üret"m dersler"n" kend" çalı#ma #ekl"m"ze uyguladık. Normalde, b"z"m 
ürünümüz g"b" ürünler"n yen" vers"yonları aylık, üç aylık ya da yıllık bazda mü#-
ter"lere sunulur.

Cep telefonunuza bakın. Çok büyük "ht"malle, türünün "lk örne!" de!"ld"r. 
Apple g"b" "novat"f #"rketler b"le am"ral gem"s" konumundak" telefonun yen" 
vers"yonunu yılda bir kere üretiyor. Bu yeni vers"yon onlarca yeni özelli!e sahip 
oluyor (iPhone 4, 1.500’den fazla de!"#"kl"k "çer"yordu).

$#e bakın ki, yüksek teknoloji ürünlerinin pek ço!u küçük yı!ınlar ve 
tek parça akı#ı gibi yalın dü#üncenin en yeni yakla#ımlarının uygulandı!ı 
fabrikalarda üretil"yor. Ancak, ürünü tasarlamak için kullanılan süreçler 
kitlesel üretim ça!ında takılıp kalmı# durumda. iPhone gibi bir üründe yapılan 
de!i#iklikleri dü#ünün: 1.500’ü birden, devasa bir yı!ın olarak mü#terilere 
sunuluyor.

Sahne arkasında, ürünün gel"#t"r"lmes" ve tasarımında büyük yı!ınlar hâlâ 
geçerl". Yen" b"r ürün gel"#t"rme sürec" sanal b"r üret"m hattı üzer"nde "lerl"yor. 
Ürün müdürler" hang" özell"kler"n mü#ter"ler"n ho#una g"dece!"n" buluyor; 
sonra da tasarımcılar bu özell"kler"n nasıl görünmes" gerekt"!"n" buluyorlar. 
Bu tasarımlar yen" b"r #ey gel"#t"ren ya da mevcut b"r #eyde de!"#"kl"k yapan 
mühend"sl"k ek"b"ne ver"l"yor. Bu a#amadan sonra da ortaya çıkan ürün, ürün 
yönet"c"ler" ve tasarımcıların "sted"!" g"b" olup olmadı!ına bakacak olan ek"be 
devred"l"yor. 

B"r kere daha bülten zarflama egzers"z"n" hatırlayın. Bu "#" yapmak "ç"n en 
ver"ml" yol ned"r?
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IMVU’da, küçük yı!ınların gücünden yararlanarak, her sefer"nde b"r yen" 
özell"!" tasarlayıp, gel"#t"r"p, sunmayı dened"k. $#te #"md" bunun nasıl oldu!unu 
anlataca!ım.

Mühend"sler ve tasarımcılar, ayrı departmanlarda çalı#mak yer"ne tek b"r 
özell"k üzer"nde yan yana çalı#ıyorlardı. Yen" özell"k mü#ter"lerle test ed"leb"l"r 
duruma geld"!"nde, hemen küçük b"r grup "nsanın kullanımı "ç"n web s"tem"zde 
yayına alıyorlardı. Ek"p anında çalı#malarının sonucunu göreb"l"yor, mü#ter"ler 
üzer"ndek" etk"s"n" de!erlend"reb"l"yor ve b"r sonrak" adımda ne yapaca!ına ka-
rar vereb"l"yordu. Küçük de!"#"kl"kler "ç"n, bu süreç b"r gün "çer"s"nde b"rkaç kez 
tekrarlanab"l"yordu. Gerçekte, IMVU toplamda günde (ortalama) ell" de!"#"kl"k 
yapıyordu.

Bu kadar hızlı çalı#ab"lmen"n anahtarı, Toyota Üret"m S"stem"’nde oldu!u 
g"b", hataları anında fark edeb"lmek ve ortaya çıkab"lecek daha büyük problem-
ler" önlemekt". Örne!"n, her de!"#"kl"kten sonra ürünümüzün tasarlandı!ı g"b" 
çalı#tı!ından em"n olmamızı sa!layan kapsamlı otomat"k testler"m"z vardı. D"-
yel"m k", b"r mühend"s kazayla, e-t"caret sayfalarımızdan b"r"nde ödeme butonu 
g"b" öneml" b"r özell"!" kaldırdı. Bu buton olmadan mü#ter"ler"m"z"n IMVU’da 
herhang" b"r #ey satın alması mümkün olmazdı. Sank" "#"m"z b"r hob" hal"ne gel-
m"# g"b" olurdu. Toyota andon ba!ına benzer b"r #ek"lde, mühend"sler"n kazayla 
öneml" b"r #ey" bozmasını engelleyecek, özenle hazırlanmı# savunma mekan"z-
maları kullanıyorduk.

Buna ürünümüzün savunma s"stem" d"yorduk çünkü bu otomat"k koruma-
lar ürünün beklend"!" g"b" çalı#tı!ından em"n olmanın ötes"ne geçm"#t". $#"m"z"n 
sa!lı!ını da sürekl" olarak kontrol ed"yorduk, böylel"kle hatalar bulunab"l"yor ve 
otomat"k olarak ortadan kaldırılıyordu.

$#ten hobiye örne!imiz olan kaybolan ödeme butonu h"kâyem"ze ger" dö-
nel"m ve problem" b"raz daha "lg"l" çek"c" hale get"rel"m. Mühend"s"n butonu 
kaldırmak yer"ne, beyaz zem"n üzer"nde beyaz renkte b"r buton hal"ne dönü#-
türdü!ünü dü#ünel"m. Otomat"k fonks"yon testler" açısında buton hâlâ orada 
duruyor ve her #ey olması gerekt"!" g"b" çalı#ıyor. Mü#ter" açısından "se buton 
kayıp ve k"mse alı#ver"# yapamıyor. Bu tür problemler" sadece otomasyon 
"le fark etmek çok zordur ancak "#"n"z açısından tam b"r felakett"r. IMVU’da, 
savunma s"stem"m"z bu "# sonuçlarını tesp"t etmek "ç"n programlanmı#tı ve 
otomat"k olarak andon ba!ı benzer" s"stem"m"z" uyarıyordu.

Savunma s"stem"m"z b"r problem tesp"t ett"!"nde #öyle b"r süreç "#lemeye 
ba#lıyordu:
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1. Hatalı de!"#"kl"k anında, otomat"k olarak kaldırılır.

2. $lg"l" ek"ptek" herkes uyarılır.

3. Ek"b"n daha fazla de!"#"kl"k yapması, bu problem"n gelecektek" 
hatalarla b"rle#meyece!" #ek"lde...

4. ... problem"n kökü bulunup düzelt"lene kadar engellen"r. 

IMVU’da bunu sürekl# uygulama olarak adlandırıyorduk ve yazılım gel"#-
t"rmen"n hızlı dünyasında b"le tartı#malı kabul ed"l"yordu.3 Yalın Startup 
hareket" büyüdükçe, daha fazla startup tarafından, hatta kr"t"k "#ler"n çalı#an-
ları tarafından b"le kabullen"lmeye ba#landı. En çarpıcı örnekler"nden b"r", 8. 
Bölüm’de ele aldı!ımız Wealthfront oldu.4

7?X¨J¨K¨L^dRCQGLBC^1~PCIJG^3WESJ?K?
Yava# "lerleyen endüstr"lerde bu h"kâyey" anlattı!ımda "nsanlar fütü-
r"st"k b"r #eyden bahsett"!"m" dü#ünüyorlar. Ama, g"derek daha çok 
#"rket yazılım endüstr"s"nde uygulanan bu hızlı y"nelemey" mümkün 
kılan benzer temel güçlerle kend" tasarım süreçler"n"n de hızlandı!ını 
görüyor. Bu üç #ek"lde oluyor:

1. Donanım yazılıma dönü"üyor. Tüket"c" elektron"!"nde olan-
ları dü#ünün. Telefonlar ve tablet b"lg"sayarlar "nternete ba!lı 
ekranlardan ba#ka b"r #ey de!"ller. De!erler" sah"p oldukları 
yazılımlarıyla bel"rlen"yor. Otomob"l g"b" geleneksel ürünle-
r"n de!erler" b"le, e!lence s"stemler"nden motoru çalı#tırmaya, 
frenler" kontrol etmeye kadar tüm "#levler" yer"ne get"ren ya-
zılımdan gel"yor. 

2. Üret!mde hızlı de#!"!kl!k. Yalın üret"m hareket"n"n ba#arısın-
dan dolayı, üret"m hattından çıkan her yen" ürün kal"teden ve 
mal"yet ver"ml"l"!"nden ödün vermeden k"#"selle#t"r"leb"l"yor. 
Esk"den, bu, mü#ter"lere farklı ürün seçenekler" sunmak "ç"n 
kullanılıyordu ama gelecekte bu yetk"nl"k ürün tasarımcıla-
rının yen" vers"yonlarla "lg"l" daha hızlı ger"b"ld"r"m almasını 
sa!layacak. Tasarım de!"#t"!"nde artık "#ler" yava#latan stok 
fazlası olu#muyor. Mak"nalar hızlı de!"#"mlere uygun olarak 
tasarlandı!ı "ç"n, yen" tasarım hazır olur olmaz, yen" vers"yon 
hızlı bir #ekilde üretilebiliyor.
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3. 3 Boyutlu baskı ve hızlı protot!p araçları. B"r örnek vermek 
gerek"rse, bugün plast"kten yapılan ürün ve parçaların büyük 
ço!unlu!u enjeks"yon kalıplama den"len b"r tekn"kle üret"l"yor. 
Bu s"stem" kurmak çok mal"yetl" ve uzun zaman alıyor ama 
b"r kez kuruldu mu çok dü#ük mal"yetle yüz b"nlerce b"rb"r"ne 
tıpatıp benzeyen ürün üreteb"l"yor. Klas"k b"r büyük yı!ın üre-
t"m sürec". Bu, yen" b"r ürün gel"#t"rmek "steyen g"r"#"mc"ler 
"ç"n b"r dezavantaj özell"!"nde, çünkü ancak sadece çok büyük 
#"rketler yen" b"r ürün "ç"n böyle b"r s"stem" kurma mal"yet"n" 
üstleneb"l"r. Ancak, yen" teknoloj"ler g"r"#"mc"ler"n daha az ma-
l"yetle ve daha hızlı b"r #ek"lde, küçük yı!ınların avantajından 
yararlanarak, enjeks"yon kalıplaması yöntem"yle aynı kal"tede 
ürün üreteb"lmes"n" mümkün kılıyor.

Buradan çıkarılması gereken ders herkes"n yı!ın büyüklü!ünü küçülterek 
günde ell" vers"yon çıkarab"lece!" de!"l; bu yöntemle Yap-Ölç-Ö!ren ger"b"ld"-
r"m döngüsünü rak"pler"nden daha hızlı "#letmes"n" sa!layaca!ıdır. Mü#ter"-
lerden daha hızlı b"lg" almak ve ö!renmek startupların mutlaka sah"p olması 
gereken rekabet avantajıdır.

37%3*�+�"�^)eae)^7'¥',*�0
Bu sürec" uygulamada görmek "ç"n, s"z" Idaho’da faal"yet gösteren SGW De-
s"gnworks adlı #"rketle tanı#tırmak "st"yorum. SGW f"z"ksel ürünler"n üre-
t"m"nde kullanılan hızlı b"r üret"m tekn"!" konusunda uzmandır. Mü#ter"-
ler"n"n ço!unlu!u startuplardır.

Asker" mü#ter"s" tarafından sınır geç"#ler"nde ve sava# alanlarında pat-
layıcıları ve d"!er yıkıcı araçları tesp"t etmekte kullanılacak karma#ık alan 
arama s"stem" gel"#t"rmes" "ç"n talep almı# b"r mü#ter" SGW Des"gnworks 
"le "let"#"m kurmu#tu.

Konsept olarak, s"stem x-ray f"lm"n", çoklu x-ray f"lm paneller"n" okuyan 
ve f"lm ı#ı!a tutulurken paneller" tutan gel"#m"# b"r ba#lıktan olu#uyordu. 
Mü#ter" hal"hazırda x-ray paneller" ve ba#lık "ç"n gerekl" teknoloj"ye sah"pt", 
ancak ürünün zorlu asker" #artlarda çalı#ması "ç"n SGW’n"n bu teknoloj"y" 
sahada kullanılab"l"r hale get"recek destek yapıyı tasarlaması ve üretmes" 
gerek"yordu. S"stem"n kal"tel" b"r x-ray görüntü elde edeb"lecek kadar sab"t, 
sava# alanında kullanılacak kadar dayanıklı, az b"r e!"t"mle kullanılab"lecek 
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kadar kolay ve b"r sırt çantasında ta#ınab"lecek boyutta olmalıydı.
Bu tür b"r ürünün gel"#t"r"lmes" "ç"n aylara, hatta yıllara "ht"yaç olaca!ını 

dü#ünürüz. Ancak yen" tekn"kler bu sürey" kısaltıyor. SGW hemen 3 boyutlu 
b"lg"sayar programı (CAD) kullanarak görsel protot"pler olu#turmaya ba#-
ladı. 3 boyutlu modelleme SGW ve mü#ter"s" arasında, ba#langıçta tasarım 
kararlarını vermek açısından hızlı b"r "let"#"m aracı görev" gördü.

Ek"p ve mü#ter", katlanab"l"rl"!" sa!layacak b"r k"l"t mente#es" kullanılan 
tasarım üzer"nde hemf"k"r kaldı. Tasarım ayrıca x-ray paneller"ne hızlı ve 
tekrarlanab"l"r ba!lantı yapılmasını sa!layan vakumlu kap/pompa meka-
n"zmasına sah"pt". Kula!a karma#ık gel"yor, de!"l m"?

Üç gün sonra, SGW "lk f"z"ksel protot"pler" mü#terisine sundu. 
Prototipler bilgisayar numerik kontrolü (CNC) olarak adlandırılan bir teknik 
kullanılarak 3 boyutlu modelden alüm"nyuma uygulanmı# ve SGW ek"b" 
tarafından el "le üret"lm"#t".

Mü#ter" ürünü "ncelemek "ç"n, protot"pler" do!rudan asker" konta!ına gö-
türdü. Genel konsept çok ufak düzeltmelerle kabul ed"ld". Sonrak" be# günde, 
tasarım yen"lemes", protot"pleme ve tasarım "ncelemes"nden olu#an süreç 
SGW ve mü#ter"s" tarafından ba#tan yürütüldü. Projen"n ba#langıcından üç 
buçuk hafta sonra tamamlanmı# kırk üründen olu#an "lk üret"m yapılmı#tı.

Tasarım kararlarıyla "lg"l" ger"b"ld"r"m"n neredeyse anında yapılmı# olma-
sından dolayı, SGW bunun ba#arılı b"r model oldu!unu anlamı#tı. Ek"p on "k" 
aylık b"r dönemde, tasarlamak ve üretmek "ç"n aynı sürec" kullanarak sek"z 
ürün daha üretm"#t". Küçük yı!ınlarla çalı#ılması sayes"nde, bu ürünler"n 
yarısı bugün hâlâ gel"r get"r"yor, d"!er yarısı "se "lk s"par"#ler"n" bekl"yorlar.

HJGB=�R9E9F��ÿR=D?=Kÿ
#lk görsel prototipin tasarım ve mühendisli"i 1 gün

Fiziksel prototipin üretimi ve montajı 3 gün

Tasarım yenilemesi: iki ek döngü 5 gün

#lk kırk ürünün ilk üretim seyri ve montajı 15 gün

#¦GRGK^?J?L¨LB?^I~l~I^W¨¦¨LJ?P
Her ürün t"p" küçük yı!ınlarda tasarım de!i#ikli!ine izin vermez. Ama bu eski 
yöntemleri kullanmak "ç"n bahane de!"ld"r. $novasyoncuların küçük yı!ın-
larda deney yapab"lmes" "ç"n "ht"yaç duyulan öneml" m"ktarda "# vardır. $no-
vasyondan sorumlu ek"pler"n çalı#malarını hızlandırmak "ç"n gerekl" deney 
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platformunun kurulması üst yönet"m"n sorumlulu!undadır. 
Ortaokul ö!renc"ler"ne matemat"k ö!retmekten sorumlu olan b"r ö!ret-

men oldu!unuzu dü#ünün. Her gün b"r tek #ey olacak #ek"lde küçük yı!ın-
larda ö!reteb"lecek b"le olsanız, tak"p etmen"z gereken b"r müfredat vardır. 
Müfredatı önceden hazırladı!ınız ve sınıfınızdak" her b"r ö!renc"ye her sene 
aynı #eyler" aynı sırada ö!retmen"z gerekt"!" "ç"n, ancak senede b"r kere yen" 
b"r müfredat deneme #ansınız olab"l"r.

Matemat"k ö!retmen" nasıl küçük yı!ınlarla deney yapab"l"r? Mevcut ö!-
renc"lere büyük yı!ınlarla ö!ret"m yapma s"stem"nde bu çok zor olacaktır. 
Mevcut e!"t"m s"stem", büyük yı!ınlarla üret"m yapıldı!ı dev"rlerde tasarlan-
mı#tır ve genelde büyük yı!ınları kullanmaktadır.

Yen" startup nesl" bunu de!"#t"rmek "ç"n çalı#ıyor. School of One’da 
ö!rencilerin bireysel ihtiyacına göre ayarlanmı#, günlük ö!renme 
görevlerinden olu#an bir “çalma l"stes"” vardır. Örne!"n Jul"a matemat"kte 
kend" sınıfının çok "ler"s"nde ve küçük gruplarda daha "y" ö!reneb"l"yor. Bu 
durumda Jul"a’nın çalma l"stes" muhtemelen onun yetenek sev"yes"ne uygun 
üç-dört tane v"deo, otuz dak"kalık özel ö!retmenle çalı#ma ve kendisiyle aynı 
seviyede olan üç arkada#ıyla birlikte üzerinde çalı#acakları bir matematik 
bulmacasından olu#uyor. Her bir aktivite, ö!retmene bir sonraki çalma 
listesinde yer alacak görevleri olu#turab"lmes" "ç"n gerekl" ger"b"ld"r"m" sa!la-
yacak de!erlend"rme araçları da "çer"yor. 

%imdi School of One g"b" b"r aracı kullanarak müfredatla "lg"l" deney ya-
pab"ld"!"n"z" dü#ünün. Her b"r ö!renc" kend" kapas"tes" çerçeves"nde çalı#ab"-
l"yor. D"yel"m k", aklında matemat"k konseptler"n"n ö!retilmesi için yeni bir 
akı# olan bir ö!retmensiniz. Müfredatın bu a#amasında olan ö!rencileriniz 
üzer"nde bu de!"#"m"n etk"s"n" hemen göreb"l"rs"n"z. Bunun "y" b"r de!"#"kl"k 
oldu!una "nanırsanız, hemen her ö!renc" "ç"n uygulamaya ba#larsınız. Müfre-
datın bu a#amasına gelen her ö!renc" "ç"n, bu yen" akı# otomat"k olarak uygu-
lanır. Di!er bir deyi#le, School of One g"b" araçlar ö!retmenler"n, ö!renc"ler"n 
yararına olacak #ek"lde küçük yı!ınlarla çalı#masına "mkan ver"r (ve bu araç-
ların kullanımı yaygınla#tıkça, b"r ö!retmen"n b"reysel olarak gerçekle#t"rd"!" 
ba#arılı b"r deney, bölgeye, #ehre, hatta ülke genel"ne yayılab"l"r).5

 e7e)^7'¥',^d*e+^1.§0�*§
Küçük yı!ınlar üret"m ve ver"ml"l"!"n geleneksel yöntemler"yle yet"#-
m"# yönet"c"ler "ç"n öneml" b"r zorluk anlamına gel"yor, çünkü fonks"-
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yonel bazlı "ht"sasla#manın uzman "#ç"ler "ç"n daha ver"ml" oldu!una 
"nanıyorlar.

Yen" b"r ürünü denetleyen ve otuz ayrı çizim yapması gereken b"r 
ürün tasarımcısı oldu!unuzu dü#ünün. Büyük "ht"malle, "nz"vaya çek"-
lerek, her b"r tasarımı tek tek üretmek s"ze en ver"ml" yol olarak görü-
necekt"r. Sonra, bütün tasarımlar b"tt"!"nde, tasarımları mühend"sl"k 
ek"b"ne tesl"m eder ve "#" onlara bırakırsınız. D"!er b"r dey"#le, büyük 
yı!ınlarla çalı#ırsınız.

B"reysel ver"ml"l"k açısından baktı!ınızda, büyük yı!ınlarla çalı#mak 
anlamlı olab"l"r. Ayrıca ba#ka avantajları da vardır: Yetenek gel"#t"rmeye 
"mkan ver"r. B"reysel katkıda bulunan k"#"y" "#"nden sorumlu tutmak 
daha kolaydır ve en öneml"s", uzmanların bölünmeden çalı#masını sa!-
lar. En azından böyle b"r teor" var. Ama ne yazık k", gerçek çok nad"ren 
böyle gel"#"yor.

B"raz öncek" faraz" h"kâyem"z" ele alalım. Otuz tasarım ç"z"m"n" mü-
hend"sl"k ek"b"ne devrett"kten sonra, tasarımcı d"kkat"n" b"r sonrak" "#e 
vereb"l"r. Ama zarflama egzers"z"nde ortaya çıkan problemler" hatırlayın. 
Ya mühend"sl"k ek"b"n"n ç"z"mler"n nasıl çalı#aca!ıyla "lg"l" soruları olur-
sa? Ya ç"z"mler"n bazıları net de!"lse? Ya mühend"sl"k ç"z"mler" kullan-
maya ba#ladı!ında b"r #eyler yanlı# g"derse?

Bu problemler tasarımcı "ç"n üzer"nde çalı#maya ba#ladı!ı d"!er yen" 
büyük yı!ın "#"nde kes"nt"lere neden olacaktır. E!er ç"z"mler"n yen"den 
yapılması gerek"rse, bu süre "ç"nde mühend"sler bekleyecekt"r. E!er ta-
sarımcı müsa"t de!"lse, mühend"sler"n ç"z"mler" kend"ler"n"n yapması 
gerekecekt"r. Ürünler"n ço!unun tasarlandı!ı g"b" üret"lmemes"n"n ne-
den" budur.

Büyük yı!ınları kullanan #"rketlerle yaptı!ım çalı#malarda, genell"kle 
her yen" sürümde "#ler"n" be# ya da altı kere yen"den yapmaları gerekt"!"-
n" gördüm. Çalı#tı!ım ürün yönet"c"ler"nden b"r" o kadar çok bölünüyor-
du k", kes"nt"s"z b"r #ek"lde çalı#ab"lmek "ç"n gecen"n b"r yarısında of"se 
gelmek zorunda kalıyordu. Kend"ne büyük yı!ınlarla çalı#mak yer"ne 
küçük yı!ınlarla çalı#masını önerd"!"mde, buna kar#ı çıktı, çünkü ve-
r"ms"z b"r yöntemd"! 

Büyük yı!ınların zaman "çer"s"nde büyüme e!"l"m" vardır. Yı!ını "ler-
letmen"n ek "#, "#" yen"den yapma, gec"kmeler ve kes"nt"ler g"b" sonuçları 
olab"lece!"nden, herkes bu türden mal"yetler" en aza "nd"rgemek "ç"n daha 
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da büyük yı!ınlarla çalı#mayı terc"h eder. Buna büyük yı"ın ölüm sp#ral# 
den"r, çünkü "malatın aks"ne, yı!ın büyüklü!üyle "lg"l" b"r kısıt yoktur.6 

Yı!ının büyümeye devam etmesi muhtemeldir. Sonuçta, bir yı!ın #irketin 
en son sundu!u sürümden bu yana uzun zaman harcadı!ı bir i# oldu!u 
için en öncelikli proje, ürünün #irketin gelece!ini belirleyecek yen" vers"-
yonu hal"ne gelecekt"r. Bu durum da yönet"c"ler" ürünü pazara sunmak 
yer"ne yı!ın büyüklü!ünü artırmaya "tecekt"r. Hazır ürünü gel"#t"rmek 
"ç"n bu kadar zaman harcanmı#ken, neden b"r hatayı daha g"dermek ya 
da b"r özell"k daha eklemek "ç"n çalı#ılmasın k"? K"m b"r kusuru g"derme-
yerek büyük b"r ba#arı #ansını r"ske atmı# olan b"r yönet"c" olmak "ster k"?

Böyle b"r ölüm sp"ral"ne g"ren b"r #"rkette çalı#tım. Aylardır ürünün 
gerçekten çok havalı b"r vers"yonu üzer"nde çalı#ıyorduk. $lk vers"yon çok 
uzun zaman önce yapılmı#tı ve b"r sonrak" sürümle "lg"l" beklent"ler çok 
yüksekt". Ama çalı#ma sürem"z uzadıkça, mü#ter"ler"n yen" vers"yona 
verecekler" tepk"n"n nasıl olaca!ından daha fazla korkmaya ba#lamı#tık. 
Planlarımız daha da "dd"alı hale geld"kçe, ba#a çıkmamız gereken hatala-
rın, çatı#maların ve problemler"n de sayısı artıyordu. Kısa b"r süre sonra 
h"çb"r #ey ortaya çıkaramadı!ımız b"r duruma geld"k. Lansman günümüz 
çok uzaklarda kalmı# g"b" görünüyordu. Ne kadar çok "# yaparsak, o ka-
dar daha yapmamız gerek"yordu. Ürünü p"yasaya sürememek kaçınılmaz 
olarak b"r kr"ze ve yönet"m de!"#"kl"!"ne neden oldu. Bunun tek neden" 
büyük yı!ınların tuza!ına dü#ülmü# olmasıydı.

Büyük yı!ınlarla "lg"l" bu yanlı# kanıya sıkça rastlanır. Hastane eczane-
ler", daha ver"ml" oldu!u "ç"n, her gün "laçları yatan hasta katlarına büyük 
yı!ınlar #ekl"nde da!ıtırlar (tek b"r kerede götürmek, de!"l m"?). Fakat bu 
"laçların büyük ço!unlu!u, hastanın reçetes" de!"#t"!" "ç"n ya da hasta ba#-
ka bölüme alındı!ı veya hastaneden çıkarıldı!ı "ç"n ger" gönder"l"r. Bu da 
eczacıların "laçları organ"ze etmek "ç"n yen"den çalı#masına, sürec" yen"den 
planlamasına (ya da "laçları çöpe atmasına) neden olur. $laçların dört saatte 
b"r küçük yı!ınlar #ekl"nde da!ıtılması eczanen"n "# yükünü azaltır ve do!-
ru "laçların "ht"yaç duyuldu!unda do!ru yerde olmasını sa!lar.

Hastane laboratuvarlarının kan toplama "#" genell"kle saatl"k yı!ınlar 
#ekl"nde yapılır. Kan alma uzmanları her saat hastalardan kan alırlar ve 
bunları laboratuvara gönder"rler. Bu, test sonuçlarının ger" gelme süres"ne 
eklen"r ve test"n kal"tes"ne zarar vereb"l"r. Ekstra b"r, ya da bazen "k", kan 
alma uzmanı çalı#tırmak zorunda olsalar da, hastanelerde laboratuvara 
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numuneler" küçük yı!ınlar hal"nde (aynı anda sadece "k" hasta) ya da sade-
ce b"r hasta "ç"n göndermek ola!an hale geld". Çünkü bu #ek"lde s"stem"n 
toplam mal"yet" daha dü#ük oluyor.7

§2+#�^a#)À
D"yel"m k" küçük yı!ınların mez"yetler"n" dü#ünerek b"r araba yolculu!u 
yapıyorsunuz ve yen" 2011 model mav" Toyota Camry arabanızda kazayla 
b"r göçük meydana gelmes"ne sebep oluyorsunuz. Arabanızı serv"se gö-
türüyor ve kötü b"r haber alıyorsunuz. Tekn"syen tamponun de!"#mes" 
gerekt"!"n" söylüyor. G"d"p stoklarını kontrol ed"yor ve b"r tampon oldu-
!unu ve hemen de!"#t"reb"lecekler"n" söylüyor. Bu, herkes "ç"n "y" haber. 
S"z arabanızı kısa sürede ger" alab"l"yorsunuz. Serv"s de arabanızı ba#ka 
b"r yere götürmen"z r"sk"n" ortadan kaldırıp, mutlu b"r mü#ter" kazanmı# 
oluyor. Ayrıca, arabanızı serv"ste tutmalarına ve s"ze yedek parça gelene 
kadar geç"c" b"r araba vermeler"ne de gerek kalmıyor.

Geleneksel k"tlesel üret"mde, stoksuz kalmamak "ç"n her "ht"male kar-
#ı büyük yedek parça stokları tutulur. 2011 model Camry’n"n tamponu 
popüler olab"l"r, ama ya geçen senek" veya be# sene öncek" model olursa 
ne olacak? Stokunuz ne kadar büyük olursa, her mü#ter" "ç"n do!ru ürü-
ne sah"p olma "ht"mal"n"z o kadar yüksek olacaktır. Ama büyük stoklar 
pahalıdır çünkü ta#ınmaları, saklanmaları ve tak"p ed"lmeler" gerek"r. Ya 
2011 model tamponun b"r defosu varsa? Depolardak" bütün yedekler b"r 
anda çöp hal"ne gel"r.

Yalın üret"m stoksuz kalma problem"n" çekme den"len b"r tekn"k kul-
lanarak çözer. Tam"r ed"lmes" "ç"n serv"se aracınızı get"rd"!"n"zde, b"r tane 
2011 model mav" Camry tamponu kullanılmı# olur. Bu durum, serv"s"n 
stokunda b"r “del"k” yaratır ve bu del"k otomat"k olarak Toyota Parça Da-
!ıtım Merkez" (PDM) olarak adlandırılan yerel stoklama tes"s"ne b"r s"n-
yal gönder"r. PDM serv"se yen" tamponu gönder"r ve bu, stokta yen" b"r 
del"!e sebep olur. Bu da Toyota Parça Yen"den Da!ıtım Merkez" (PYDM) 
olarak adlandırılan, bütün yedek parça tedar"kç"ler"n"n mal gönderd"!" 
bölgesel depoya benzer b"r s"nyal gönder"r. Bu depo, tamponları üreten 
fabr"kaya b"r tane daha tampon üretmes" "ç"n b"r s"nyal "let"r ve tampon 
üret"lerek PYDM’ye gönder"l"r.

$deal hedef, tedarik zinciri boyunca tek parça akı#ını uygulayacak 
#ekilde küçük yı!ınlarla çalı#abilmektir. Her adım ihtiyacı olan parçaları 
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kendinden bir önceki adımdan çeker. Bu, Toyota’nın me#hur tam 
zamanında üretim metodudur.8

%irketler bu üretim #ekline döndüklerinde, depoları, her-ihtimale-
kar#ı stoklarının [buna yarı mamul stoku denir] çarpıcı bir #ekilde 
azalmasıyla hemen küçülmeye ba#lar. Yalın üretim adını, yarı mamul 
stokunun bu büyülü küçülmesinden alır. Sanki bütün tedarik zinciri diyet 
yapmı# gibidir.

Startuplar kend"ler"n"n yarı mamul stokunu görmek "ç"n çabalıyorlar. 
Fabr"kalarda fazla yarı mamul stoku oldu!unda, fabr"ka "çer"s"nde bunu 
göreb"l"rs"n"z. Ancak startupların "#" genell"kle soyut oldu!u "ç"n stoku 
görmek mümkün de!"ld"r. Örne!"n, ana fonks"yonlara sah"p ürünü gel"#-
t"rmek "ç"n yapılan çalı#malar yarı mamul stokudur. Tamamlanmamı# ta-
sarımlar, henüz do!rulanmamı# varsayımlar ve "# planlarının ço!unlu!u 
yarı mamul stokudur. %u ana kadar bahsett"!"m"z Yalın Startup tekn"k-
ler"n"n hemen her b"r" "k" #ek"lde "#e yarar: $tme metotlarını çekmeye dö-
nü#türerek ve yı!ın büyüklü!ünü küçülterek. Her "k"s"n"n de yarı mamul 
stokunu azaltmada net etk"s" vardır.

$malatta, çekme öncelikle, üretim süreçlerinin mü#teri talebi 
seviyesiyle uyumlu oldu!unu garanti etmek için kullanılır. Bu olmadan, 
fabrikalar mü#terilerin istedi!i ürünlerden daha az ya da daha çok üretme 
riskiyle kar#ı kar#ıya kalırlar. Ancak bu yakla#ımı yeni ürün geli#tirmeye 
uyarlamak çok da kolay de!ildir. Bazı insanlar Yalın Startup modelini 
mü#terilerin isteklerine yönelik olarak çekmeyi kullanmak #eklinde 
yanlı# anlıyorlar. Bu anlayı#a göre mü#teri bize hangi ürünü üretmemiz 
gerekti!ini söyler ve bu, ürün geli#tirme ekibi için çekme sinyali olur.9

Daha önce de bahsett"!"m"z g"b", Yalın Startup model" böyle çalı#maz 
çünkü mü#ter"ler genell"kle ne "sted"kler"n" b"lm"yorlardır. Ürünü ortaya 
çıkarmadak" amacımız, nasıl sürdürüleb"l"r b"r "# kuraca!ımızı ö!renmek 
"ç"n deney yapab"lmey" sa!lamaktır. 

Test etmek "sted"!"m"z b"r h"potez olu#turdu!umuz anda, ürün gel"#-
t"rme takımının bu test" olab"lecek en küçük yı!ın büyüklü!ünü kullana-
rak, hızlı b"r #ek"lde tasarlayacak ve deneye tab" tutacak #ek"lde organ"ze 
ed"lm"# olması gerek"r. Yap-Ölç-Ö!ren ger"b"ld"r"m döngüsünü bu sırayla 
yazmamıza ra!men planlamamızın tam ters" sırada oldu!unu unutma-
yın: Ne ö!renmem"z gerekt"!"n" buluyoruz, sonra hang" ürünün b"z"m 
"ç"n b"r deney olaca!ına bakıyoruz. Yan", ürün gel"#t"rme ve d"!er fonks"-
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yonlardan "#" çeken mü#ter" de!"l, mü!ter#yle #lg#l# h#potez#m#zd#r.

2CKGX^2CILMJMHGBC^&GNMRCX^aCIKCQG
Bu konuyu uygulamada görmek "ç"n, gel"n Berkeley’de faal"yet gösteren 
Alphabet Energy #"rket"ne bakalım. Enerj" üreten her mak"na ya da süreç 
yan ürün olarak mutlaka ısı ortaya çıkarır. Alphabet Energy, termoelekt-
r"k olarak adlandırılan yen" b"r malzemey" kullanarak, çıkan bu fazla 
ısıdan elektr"k üreteb"lecek b"r ürün gel"#t"rd". Alphabet Energy’n"n bu 
termoelektr"k malzemes" Lawrance Berkeley Ulusal Laboratuvarları’nda 
çalı#an b"l"m adamları tarafından on yıldan fazla b"r sürede gel"#t"r"ld".

Tem"z teknoloj" ürünler"n"n ço!unda oldu!u g"b", böyle b"r ürünü pa-
zara sunarken çok büyük zorluklar ya#anır. Alphabet Energy, varsayımları 
do!rultusunda çalı#ırken, atık termoelektr"k "ç"n b"r çözüm üretmen"n, 
b"r ısı de!"#t"r"c" ve ısıyı b"r ortamdan d"!er"ne ta#ıyacak genel b"r araç 
gerekt"rd"!"n" fark ett". Mesela, Alphabet’"n Pas"f"c Gas and Electr"c g"b" 
b"r altyapı sa!layıcıya üretece!" çözüm "ç"n, ısı de!"#t"r"c"n"n b"r elektr"k 
santral"n"n baca s"stem"nden çıkan ısıyı yakalayacak #ek"lde yapılandırıl-
ması, #ek"llend"r"lmes" ve kurulması gerek"yordu.

Alphabet Energy’" benzers"z yapan, #"rket"n ara#tırma sürec"n"n daha 
ba#ındayken sa!duyulu b"r karar verm"# olmasıdır. Malzeme olarak az 
rastlanan parçalar kullanmak yer"ne, ara#tırmalarını b"lg"sayar merkez" 
"#lem b"r"mler"nde (CPU) kullanılan madden"n b"reb"r aynısı olan s"l"kon 
devre levhaları üzer"nde yaptılar. CEO Matthew Scull"n #öyle anlatıyor: 
“Termoelektr"k ürünümüz dü#ük mal"yetl" yarı "letken altyapı kullanan 
tek üründür.” Bu durum Alphabet Energy’n"n küçük yı!ınlarla çalı#ması-
na "mkan verm"#t"r.

Aks"ne, tem"z enerj" startuplarının büyük ço!unlu!u öneml" ba#lan-
gıç yatırımları yapmak zorunda kalmı#lardır. Güne# panel" sa!layıcısı 
SunPower, paneller"n" üretmek "ç"n tes"s kurmak ve faal"yet göstermeye 
ba#lamadan önce montajcılarla ortaklık yapmak zorunda kaldı. Benzer 
#ek"lde, Br"ghtSource tek b"r mü#ter"ye b"r watt enerj" dah" sa!layamadan, 
büyük çapta güne# paneller" kurmak ve "#letmek "ç"n 291 m"lyon dolar 
yatırım aldı.

Alphabet, pahalı üret"m tes"sler"ne zaman ve para yatırımı yapmak 
zorunda kalmadan, b"lg"sayar elektron"!" "ç"n s"l"kon devre levhaları üre-
ten mevcut gen"# altyapının avantajını kullandı. Sonuç olarak, Alphabet’"n 
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ürün konsept"nden ba#layıp, ürünün f"z"ksel vers"yonunu ortaya çıkar-
ması, sadece altı haftada gerçekle#t". Alphabet’"n zorlu!u "lk mü#ter"ler" 
"ç"n performans, f"yat ve f"z"ksel ürün #ekl"n"n do!ru komb"nasyonunu 
olu#turab"lmekt". Devr"mc" n"tel"kte b"r teknoloj" sunmalarına ra!men, 
erken ben"msey"c"ler sadece net yatırım ger" dönü#ü görürlerse ürünü 
kullanıyorlardı.

Alphabet’"n teknoloj"s" "ç"n elektr"k santraller" bar"z pazar olarak gö-
rüleb"l"r, zaten ek"b"n ba#langıçtak" h"potez" de bu yöndeyd". Alphabet 
bas"t döngülü gaz tr"bünler"n"n "deal uygulama olaca!ını varsayıyordu. 
Yere ba!lanmı# uçak motorlarına benzeyen bu tr"bünler, elektr"k jenera-
törler" tarafından yüksek taleb" kar#ılamak "ç"n kullanılıyordu. Alphabet 
yarı "letkenler"n"n bu tr"bünler "ç"n bas"t ve ucuz b"r çözüm oldu!una 
"nanıyordu.

%irket bu hipotezi küçük yı!ınlarla test etmek üzere, i#e, 
mü#terileri için küçük çaplı çözümler kurarak ba#ladı. $lk fikirlerin 
büyük ço!unlu!unda oldu!u gibi hızlı bir #ekilde hipotezlerinin do!ru 
olmadı!ı ortaya çıktı. Elektrik #irketlerinin risk toleransı çok dü#üktü ve 
bu nedenle erken benimseyici olamıyorlardı. Büyük yı!ın yakla#ımıyla 
yola çıkılmadı!ından, Alphabet üç aylık ara#tırmadan sonra p"vot etmeye 
hazırdı.

Alphabet d"!er pek çok potans"yel pazarı da elem"#t", bu da onları 
b"r ser" mü#ter" segment" p"votuna götürdü. %irketin #u andaki hedefi, 
fabrikalarının ayrı bölümlerinde yeni teknolojileri deneme "mkanına sa-
h"p olan üret"m #"rketler". Bu "mkan, erken ben"msey"c"ler"n genel uygu-
lamaya geçmeden önce gerçek dünya faydalarını de!erlend"rmes"n" sa!lı-
yor. Bu "lk uygulamalar Alphabet’"n varsayımlarını test ed"yor. B"lg"sayar 
donanımının aks"ne, mü#ter"ler maks"mum performans "ç"n en yüksek 
f"yatı ödemek "stem"yorlar. Bu durum Alphabet’"n ürününde watt ba#ına 
en dü#ük mal"yet" sa!layacak öneml" de!"#"kl"kler yapmasını gerekt"rd". 

Bu deney sürec" #"rkete d"!er enerj" startuplarının harcadı!ından çok 
daha küçük b"r paraya mal oldu. Alphabet bugüne kadar 1 m"lyon dolar 
yatırım aldı. Ba#arılı olup olamayacaklarını zaman gösterecek, ama küçük 
yı!ınların gücü sayes"nde gerçe!" çok daha önceden göreb"lecekler.10

***
Toyota Üret"m S"stem" muhtemelen dünyanın en "ler" yönet"m s"stem"d"r. 

Hatta daha da etk"ley"c" olanı, Toyota’nın tar"h"n en "ler" ö!renme organ"zas-
yonunu kurmu# olmasıdır. B"r asırlık b"r zamanda, çalı#anların yaratıcılı!ının 
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ortaya çıkarıldı!ı, tutarlı büyümen"n sa!landı!ı ve durmaksızın yen" "novat"f 
ürünler"n üret"ld"!" b"r ortamı gözler önüne serd".11

Bu, g"r"#"mc"ler"n heves etmes" gereken türden uzun vadel" ba#arıdır. Yalın 
üret"m tekn"kler" güçlü olmasına ra!men, bunlar sadece uzun vadede do!ru 
ölçme araçları kullanarak yüksek performans sa!lamaya kend"n" adamı# ba-
#arılı #"rketler"n man"festosudur. Süreç sadece "y" b"r #"rket kültürünün üze-
r"nde kuruldu!u temeld"r. Ama bu temel olmadan, ö!renmey", yaratıcılı!ı ve 
"novasyonu te#v"k etme çabaları ba#arısız olacaktır.

Yalın Startup sadece kar#ı kar#ıya kaldı!ımız zorluklar kadar uyumlu ve 
hızlı b"r organ"zasyon kurab"ld"!"m"z sürece "#e yarar. Bu durum, yen" çalı#ma 
yöntem"n"n do!asında olan "nsandan kaynaklanan zorlukların üstes"nden 
gelmey" gerekt"r"r.
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 e7e+#

Yakın zamanda "k" startup aynı anda tavs"ye almak "ç"n bana geld". 
$#ler"n"n türü bakımından b"rb"r"nden bu kadar farklı "k" #"rket ola-
mazdı. B"r"nc"s" koleks"yonerler"n bulu#aca!ı b"r pazar yer" kuruyordu. 
Bu "nsanlar f"lm, ç"zg" f"lm ve ç"zg" roman fanat"kler"d"r ve sevd"kler" 
karakterlere a"t her türlü oyunca!ı toplamaya çalı#ırlar. Bu startup, 
hem "nternet s"teler"yle hem de fuarlarla rekabet etmey" amaçlıyordu.

$kinci startup ise kurumsal mü#terilere veritabanı yazılımı 
satıyordu. Oracle, IBM ve SAP gibi büyük #irketlerin sundu!u 
hizmetleri destekleyecek ya da bu hizmetlerin yerine geçecek veritabanı 
teknolojisine sahiptiler. Mü#terileri, dünyanın sayılı #irketlerinin 
teknolojiden sorumlu ba#kanları (CTO), bilgi teknolojileri yöneticileri 
ve mühendisleriydi.

Bu "k" #"rket"n h"çb"r ortak yanı olmadı!ını dü#ünmekte haklısınız, 
ama y"ne de bana b"reb"r aynı problemle geld"ler. Her "k"s"n"n de ba#-
langıç mü#ter"ler" ve gelecek vaat eden ba#langıç gel"rler" vardı. $# h"-
potezler"n"n b"rço!unu do!rulamı# ya da geçersizli!ini ispatlamı#lardı. 
Ürün yol haritaları do!rultusunda ba#arıyla ilerliyorlardı. Mü#ter"ler" 
onlara poz"t"f ger"b"ld"r"mler ve gel"#t"rme öner"ler" ver"yordu. Her "k" 
#"rket de ba#langıçta elde ett"kler" ba#arılarıyla yatırımcılardan para 
alab"lm"#t".

Problem her "k" #"rket"n de büyümüyor olmasıydı.
$ki CEO da bana ba#langıçtaki büyümelerinin düz bir çizgiye 
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dönü#tü!ü, birebir aynı grafiklerle geldiler. Reklam ve pazarlamaya 
daha çok yatırım mı yapmalıydılar? Ürün kalitesine ve yeni özelliklere 
mi odaklanmalıydılar? De!i#tirme maliyetlerini ya da fiyatlandırmayı 
iyile#tirmeye mi çalı#malıydılar?

Görünen o k", bu "k" #"rket "#ler"n" büyütecek yolla "lg"l" benzerl"k 
göster"yordu ve bu nedenle de aynı kafa karı#ıklı!ına sah"pt"ler. Her 
"k" #"rket de aynı büyüme motorunu kullanıyordu. Bu da bu bölümün 
konusu olacak.

 e7e+#^,#0#"#,^%#*§7-0�
Büyüme motoru startupların sürdürüleb"l"r büyüme elde edeb"lmes" 
"ç"n kullandıkları mekan"zmadır. Sürdürüleb#l#r tab"r"n", tek b"r reklam 
ya da tanıtım akt"v"tes" g"b" büyümey" hızlandırmak "ç"n kullanılan 
ama uzun vadede büyüme get"rmeyen b"r seferl"k akt"v"teler" dı#arıda 
tutmak "ç"n kullanıyorum.

Sürdürüleb"l"r büyüme sadece tek b"r kuralla karakter"ze ed"leb"l"r:

Yen# mü!ter#ler, geçm#! mü!ter#ler#n aks#yonlarının sonucu olarak gel#r.

Geçm"# mü#ter"ler"n sürdürüleb"l"r büyümey" tet"klemes" "ç"n dört ana 
yol vardır:

1. A#ızdan a#ıza [Word of Mouth]. Ürünler"n ço!unlu!u, tatm"n 
olmu# mü#ter"n"n heyecanından kaynaklanan, do!al b"r büyüme 
sev"yes"ne sah"pt"r. Örne!"n "lk T"Vo DVR’ımı satın aldı!ımda, ar-
kada#larıma ve a"leme sürekl" olarak bundan bahsed"yordum. B"r 
süre sonra da bütün a"lem bu üründen kullanmaya ba#lamı#tı.

2. Ürün kullanımının bir yan etkisi olarak. Lüks ürünlerde oldu-
!u g"b" moda olan ve statü gösteren ürünler her kullanıldıklarında 
kend"ler"yle "lg"l" farkındalık yaratırlar. En son moda kıyafetler g"y-
m"# ya da bell" b"r marka araba kullanan b"r"n" gördü!ünüzde s"z 
de o ürünü almak "sters"n"z. Bu durum aynı zamanda, v"ral ürün 
d"yeb"lece!"m"z Facebook, PayPal g"b" ürünler "ç"n de geçerl"d"r. B"r 
mü#ter" arkada#ına PayPal kullanarak para gönderd"!"nde, arkada-
#ı otomat"k olarak PayPal ürününü tanımı# olur.

3. Bedell! reklam !le. $#letmelerin ço!u, mü#terilerin ürünlerini 
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kullanmalarını sa!lamak için reklam verirler. Bunun sürdürülebilir 
büyümeyi sa!laması için, reklamın bir seferlik yatırım 
sermayesinden alınan parayla de!il, kârdan ayrılan bir bütçeyle 
yapılması gerekir. Yeni bir mü#teri kazanmanın maliyeti (marj"nal 
mal"yet), bu mü#ter"n"n get"rd"!" kazançtan (marj"nal gel"r) dü#ük 
oldu!u sürece, aradaki fark (marjinal kâr) daha fazla mü#ter" ka-
zanmak "ç"n kullanılab"l"r. Marj"nal kâr ne kadar yüksek olursa, 
büyüme de o kadar hızlı olur.

4. Tekrarlanan satın alma veya kullanım !le. Bazı ürünler 
abonel"k yönet"m"yle ("nternet serv"s sa!layıcı #"rket") ya da 
gönüllü yen"den satın almalarla (y"yecek veya ampül) tekrar 
tekrar satın alınacak #ek"lde tasarlanmı#lardır. Aks"ne, dü!ün 
organ"zasyonu g"b", bazı ürünler de b"r seferl"k satın alınacak 
#ek"lde tasarlanmı#tır.

Bu sürdürüleb"l"r büyüme kaynakları, büyüme motorları olarak adlan-
dırdı!ım ger"b"ld"r"m döngüler"n" harekete geç"r"r. Her b"r" b"r "çten yan-
malı motor g"b" sürekl" döner. Döngü ne kadar hızlı dönerse, #"rket de o 
kadar hızlı büyür. Her motorun özünde, kullanıldı!ında #"rket"n ne kadar 
hızlı büyüyece!"n" bel"rleyen ölçütler vardır.

ea^ e7e+#^+-2-03
B"r startup "ç"n potans"yel "sraf #ek"ller"nden b"r", ürünler" pazara çık-
tıktan sonra yen" gel"#t"rmeler" neye göre öncel"klend"recekler"ne da"r 
yaptıkları tartı#malar "ç"n harcanan zamandır. %"rket her an enerj"s"n" 
yen" mü#ter"ler bulmaya, mevcut mü#ter"lere daha "y" h"zmet vermeye, 
genel olarak kal"tey" yükseltmeye ya da mal"yetler" dü#ürmeye harcaya-
b"l"r. Tecrübeler"m bu tarz tartı#maların, #"rket"n zamanının öneml" b"r 
kısmını tükett"!"n" gösterd".

Büyüme motorları startuplara enerj"ler"n" odaklayacakları daha kü-
çük gösterge setler" vermek "ç"n tasarlanmı#tır. Mentorlarımdan b"r" 
olan, g"r"#"m sermayedarı Shawn Carolan’ın söyled"!" g"b" “Startuplar aç-
lıktan ölmez, bo!ulurlar.” Ürünün nasıl daha "y" b"r hale get"r"leb"lece!"y-
le "lg"l" katr"lyonlarca yen" f"k"r vardır, ancak acı gerçek #udur k", bu f"k"r-
ler"n büyük ço!unlu!u sadece brüt karda farklılık yaratır. Bunlar önems"z 
opt"m"zasyonlardır. Startupların do!rulanmı# ö!renmeye götüren büyük 
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deneylere odaklanması gerekir. Büyüme motorları çerçevesi, önemi olan 
göstergelere odaklanmalarında onlara yardımcı olur.

7?N¨ªI?L^ ~W~KC^+MRMPS
Bu bölümün açılı#ını yapan "k" startup'a ger" dönel"m. Farklı endüstr"-
lerde olmalarına ra!men "k"s" de tamamen aynı büyüme motorunu kul-
lanıyorlar. $k" ürün de uzun vadel" mü#ter" kazanmak ve elde tutmak 
"ç"n tasarlanmı#. Elde tutmanın altında yatan mekan"zma her "k" vakada 
b"rb"r"nden farklı. Koleks"yon #"rket"nde amaç, fanat"k koleks"yonerler"n 
b"r numaralı alı#ver"# noktası hal"ne gelmek. Bu "nsanlar sürekl" olarak 
yen" parçaların ve en uygun f"yatın pe#"nde ko#arlar. E!er #"rket"n ürünü 
tasarlandı!ı g"b" çalı#ırsa, koleks"yonerler kend" ürünler"n" satmak ya 
da takas etmek "ç"n ve "nd"r"mde olan yen" parçaları görmek "ç"n tekrar 
tekrar bakacaklar.

Ver"tabanı satan startup’ın tekrarlanan satı#a güvenmes"n"n neden" 
"se bamba#ka. Ver"tabanı teknoloj"s", mü#ter"n"n web s"tes" ya da satı# 
noktası g"b", kend" ürünün temel" olarak kullanılıyor. Ürününüzü b"r 
ver"tabanı teknoloj"s"n"n üzer"ne b"r kere kurdu!unuz zaman, ba#ka b"r 
teknoloj"ye geçmek çok zordur. 

N"tek"m, her "k" #"rket de yüksek elde tutma oranına sah"p olacakları 
f"kr"ne güven"yorlar. Ürünler"n" b"r kere kullanmaya ba#ladı!ınızda, kul-
lanmaya devam edece!"n"ze da"r beklent"ler" var. Bu durum b"r GSM ope-
ratörüyle aynı d"nam"!e sah"p: B"r mü#ter"n"n abonel"!"n" "ptal etmes" h"ç 
memnun olmadı!ı ya da rak"be g"tt"!" anlamına gel"r. Bu, mesela, market 
raflarındak" y"yecekler"n tamamen ters"ned"r. Y"yecek perakendes" "#"n-
de, mü#ter"ler"n f"k"rler" sürekl" de!"#kenl"k göster"r; bu hafta mü#ter"n"n 
Coca-Cola yer"ne Peps" alması çok büyük b"r olay de!"ld"r.

Sonuçta, yapı#kan büyüme motorunu kullanan #"rketler yıpranma 
oranlarını ya da kayıp oranlarını çok d"kkatl" b"r #ek"lde tak"p ederler. Ka-
yıp oranı bell" b"r zaman d"l"m" "ç"nde #"rket"n ürünüyle "l"#k"s"n" kesm"# 
olan mü#ter" payı olarak tanımlanır.

Yapı#kan büyüme motorunu yönlend"ren kurallar oldukça bas"tt"r: 
Mü#ter" kazanımı, kayıp oranının üzer"ndeyse ürün büyüyecekt"r. Büyü-
men"n hızı ben"m b"le#t"rme oranı olarak adlandırdı!ım, do!al büyüme 
oranından kayıp oranının çıkarılmasıyla hesaplanan yöntemle bel"rlen"r. 
B"le#"k fa"z kazanan b"r banka hesabı g"b", yüksek b"le#t"rme oranına sa-
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h"p olmak -reklam, v"ral büyüme ya da tanıtım akt"v"teler" olmadan- çok 
hızlı büyümeye götürecekt"r.

Ne yazık k", her "k" startup da "lerlemeler"n" toplam mü#ter" sayısı 
g"b" genel göstergeler" kullanarak tak"p ed"yorlardı. Akt"fle#t"rme ora-
nı ve mü#ter" ba#ına kazanç g"b" aks"yon göstergeler"n" kullanmalarına 
ra!men, "#e yarayacak sonuçlar alamıyorlardı çünkü yapı#kan büyüme 
motorunda bu de!"#kenler"n büyüme üzer"ndek" etk"s" çok dü#üktür. 

Toplantımızdan sonra, bu startuplardan b"r" yapı#kan büyüme mode-
l"n" #ablon olarak kullanarak mü#ter" davranı#larını modelleme tavs"ye-
m" d"nled". Sonuçlar d"kkat çek"c"yd": Elde tutma oranı yüzde 61 ve yen" 
mü#ter"ler"n büyüme oranı yüzde 39. Ba#ka b"r dey"#le, kayıp oranı ve 
yen" mü#ter" alma oranı b"rb"rler"n" dengelem"# ve b"le#"k büyüme oranı 
yüzde 0,02 olmu#tu.

Bu durum büyümek "ç"n çırpınan tüm #"rketler "ç"n t"p"k b"r durum-
dur. Dot-com devr" #"rketler"nden olan Po"ntCast’te çalı#an b"r", bana 
#"rket"n benzer b"r fonks"yon bozuklu!undan nasıl zarar gördü!ünü an-
latmı#tı. Po"ntCast büyümekte zorlanıyordu ancak (her dönemde yüzde 
39’luk orana sah"p yapı#kan startup g"b") yen" mü#ter" kazanmada "na-
nılmaz derecede ba#arılıydı. Ne yazık k", bu büyüme e# m"ktardak" kayıp 
oranı tarafından dengelen"yordu. S"stem d"!er türlü modellen"nce, "y" 
sonuçlar elde etmek bar"z olur, kapıya yen" b"rçok mü#teri gelir. Büyümeyi 
sa!lamanın yolu mevcut mü#terilerin ürüne daha da fazla ba!lamasına 
odaklanmaktır. Örne!in, #irket daha fazla ve daha iyi listeleme yapmaya 
odaklanabilir. Alternatif olarak, #irket daha do!rudan bir yol izleyerek 
mü#terilerine belirli dönem indirimleri ya da özel tekliflerle ilgili mesaj 
gönderebilir. Her durumda odak, mü#teri tutundurmayı geli#tirmek 
olmalıdır. Bu durum, e!er #irket büyümede zorlanıyorsa, reklama ve 
pazarlamaya daha çok yatırım yapmalıdır #eklindeki standart öngörüye 
terstir. Genel kanıya aykırı bu sonuca gösteri# göstergeleriyle anlam 
kazandırmak zordur.

4GP?J^ ~W~KC^+MRMPS
Onl"ne sosyal a!lar ve Tupperware, pazarlamanın büyük parçasının mü#-
ter"ler tarafından yapıldı!ı ürünlere örnekt"r. Ürünle "lg"l" farkındalık, b"r 
v"rüsün salgın hastalık hal"ne gelmes" g"b" hızlı b"r #ek"lde "nsandan "nsana 
yayılır. Bu durum, yukarıda bahsed"len, bas"t a!ızdan a!ıza yayılmadan b"-
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raz farklıdır. V"ral büyüme gösteren ürünler, ürünün normal kullanımından 
kaynaklanan "nsandan "nsana geç"#e dayanır. Mü#ter"ler ürünün savunucu-
su g"b" davranmazlar; ürünle "lg"l" söylent" yaratmak amacında da de!"ld"r-
ler. Büyüme, ürünü kullanan mü#ter"ler"n b"r yan etk"s" #ekl"nde otomat"k 
olarak gerçekle#"r. V"rüsler "ste!e ba!lı de!"ld"r.

Örne!in en me#hur viral ba#arılarından biri Hotmail’dir. 1996 yılında, 
Sabeer Bhatia ve Jack Smith mü#terilerine ücretsiz hesaplar sunan, web 
bazlı b"r e-posta serv"s" sundular. Ba#langıçta, büyüme çok a!ır "lerl"yordu; 
g"r"#"m sermayes" #"rketler"nden Draper F"sher Jurvetson’dan aldıkları az 
m"ktardak" tohum yatırımla gen"# b"r pazarlama kampanyasını kar#ılaya-
mıyorlardı. Ama üründe yaptıkları küçücük b"r gel"#t"rme, her #ey" de!"#t"r-
d". Her b"r e-posta "let"s"n"n altına, üzer"ne tıklanab"l"r “Not: Hotma"l’den 
ücrets"z e-postanızı alın” mesajını yazdılar.

B"rkaç hafta "ç"nde, bu küçük ürün de!"#"kl"!" çok büyük sonuçlar ge-
t"rd". Altı ay "ç"nde, Bhat"a ve Sm"th 1 m"lyondan fazla yen" mü#ter" kay-
detm"#t". Be# hafta sonra 2 m"lyon sınırına ula#tılar. $lk lansmanından on 
sek"z ay sonra 12 m"lyon kullanıcıya ula#an #"rketler"n", 400 m"lyon dolara 
M"crosoft’a sattılar.1

Tupperware’"n, düzenlenen “ev part"ler"”nde mü#ter"ler"n arkada#ları ve 
kom#ularına yaptıkları satı#tan kom"syon aldı!ı me#hur s"stem"nde de aynı 
olay "#l"yor. Her satı# sunumu sadece Tupperware ürünler"n" satmak anlamı-
na gelm"yor, aynı zamanda d"!er mü#ter"ler" de Tupperware tems"lc"s" olmaya 
"kna etmey" hedefl"yor. Pampered Chef (Warren Buffett’"n Berksh"re Hat-
haway #"rket"n"n sah"b" oldu!u), Southern L"v"ng ve Tastefully S"mple g"b" 
d"!er pek çok modern #"rket de benzer model" ba#arılı b"r #ek"lde uyguladılar.

Tüm d"!er büyüme motorları g"b", v"ral büyüme motoru da ölçüleb"len 
b"r ger"b"ld"r"m döngüsü "le harekete geçer. Buna v#ral döngü den"r. Hızı, v#ral 
katsayı den"len bas"t b"r matemat"k ter"m" "le bel"rlen"r. Bu katsayı ne kadar 
yüksekse, ürünün yayılma hızı o kadar yüksek olur. V"ral katsayısı ürünü 
kullanmaya ba#layan her mü#ter"den kaç yen" mü#ter"n"n ürünü kullanma-
ya ba#layaca!ını ölçer. Ba#ka b"r dey"#le, her b"r mü#ter" yanında kaç tane 
arkada#ını get"r"yor? Her b"r arkada# yen" b"r mü#ter" oldu!una göre, onun 
da arkada#larını get"rme #ansı vardır.

V"ral katsayısı 0,1 olan b"r üründe, on mü#ter"den b"r" arkada#larından 
b"r"n" get"r"yor demekt"r. Bu sürdürüleb"l"r b"r döngü de!"ld"r. Yüz mü#ter"-
n"n üye oldu!unu dü#ünel"m. Bunlar on k"#"n"n daha üye olmasını sa!laya-
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caktır. Bu on k"#" de ek olarak b"r k"#" daha katab"lecekt"r ve döngü burada 
son bulacaktır.

Aks"ne, 1,0’dan yüksek katsayısı olan b"r döngü üssel olarak büyür, çünkü 
üye olan her bir ki#i, ortalamada, beraberinde fazladan bir ki#i daha getirir.

V"ral büyüme motorunu kullanan #"rketler her #eyden öte v"ral kat-
sayısını artırmaya odaklanmalıdır, çünkü bu rakamda olacak küçük 
b"r oynama b"le gelecektek" ba#arı "ht"mal"nde çarpıcı de!"#"kl"klere 
sebep olacaktır.

Bunun b"r sonucu da v"ral ürünler"n mü#ter"ler"nden ücret 
almaması. Bunun yerine, reklam gibi dolaylı gelir kaynaklarına 
dayanıyor olmasıdır. Bunun nedeni viral ürünlerin, mü#terilerin kayıt 
olmasına ve beraberlerinde arkada#larını getirmesine engel olacak 
herhangi bir #eyin altından kalkamayacak olmasıdır. Bu durum viral 
ürünler için de!er hipotezini test etmeyi özellikle zorla#tırır.

De!er h"potez" "ç"n en do!ru test, her zaman "ç"n mü#ter"ler ve onla-
ra h"zmet veren startup arasındak" de!er"n gönüllü olarak el de!"#t"rme-
s"d"r. Bu el de!"#t"rmen"n Tupperware örne!"nde oldu!u g"b" madd" ya 
da Facebook örne!"nde oldu!u g"b" madd" olmayan b"r #ek"lde yapılab"l-
mes" gerçe!" akılları fazlaca karı#tırır. V"ral büyüme motorunda, madd" 
de!"#"m yen" büyüme get"rmez; sadece mü#ter"ler"n ürüne para ödeye-
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cek kadar de!er verd"!"n"n b"r gösterges" olab"l"r. E!er Facebook ve Ho-
tma"l "lk günler"nde mü#ter"ler"nden ücret almı# olsaydı, büyümeler"n" 
engellem"# olacaktı. Ancak mü#ter"ler"n bu #"rketlere de!er vermed"!"n" 
dü#ünmek do!ru olmaz. Zamanlarını ve d"kkatler"n" ürüne vererek, ürü-
nü reklamverenler "ç"n caz"p hale get"r"yorlar. Reklam satan #"rketler "k" 
farklı mü#ter" grubuna h"zmet ver"rler -tüket"c"ler ve reklam verenler- ve 
her b"r"yle farklı b"r de!er para b"r"m"yle "#lem yaparlar.2

Bu durum gen"#lemeler"n" para "le sa!layan, uygun lokasyonlarda 
açab"ld"!" kadar ma!aza açmak "ç"n para harcayan perakende z"nc"r" 
g"b" #"rketler"n hal"nden bar"z b"r #ek"lde farklıdır. Bu #"rketler tama-
men ba#ka b"r büyüme motoru kullanırlar.

eAPCRJG^ ~W~KC^+MRMPS
%imdi ba#ka iki #irket dü#ünelim. $lki üye olan her mü#teriden 1 dolar 
kazanıyor; di!eri ise üye olan her mü#teriden 100.000 dolar kazanıyor. 
Hangi #irketin daha hızlı büyüyece!ini tahmin etmek için bir #eye daha 
ihtiyacınız var: Yeni mü#teri kazanmanın maliyetine.

$lk #irketin onl"ne olarak yen" mü#ter"ler bulmak "ç"n Google 
AdWords kullandı!ını ve her yen" gelen mü#ter" "ç"n 80 sent öded"!"n" 
dü#ünün. $k"nc" #"rket "se büyük #"rketlere a!ır mallar satıyor olsun. 
Her satı# b"r satı#çının fazlaca zamanını ve ürünü kurmak "ç"n yer"n-
de satı# mühend"sl"!" deste!" gerekt"rs"n. Bu yüklü mal"yetler mü#ter" 
ba#ına 80.000 dolara ula#sın. Her "k" #"rket de tamamen aynı oranda 
büyür. Her b"r", yen" mü#ter" kazanımına yatıracak e#"t gel"r payına 
(yüzde 20) sah"p. Bu #"rketlerden herhang" b"r" büyüme oranını yük-
seltmek "sterse, bunu "k" yöntemden b"r"yle yapab"l"r: Her b"r mü#te-
r"den elde ed"len gel"r" artırarak veya yen" b"r mü#ter" kazanmanın 
mal"yet"n" azaltarak.

Ücretli büyüme motorunun çalı#ma #ekli budur.
Bu konuyu 3. Bölüm’dek" IMVU h"kâyes"ne ba!lamak gerek"rse, 

IMVU stratej"s"n" olu#tururken ba#langıçta nasıl b"r hata yaptı!ımız-
dan bahsetm"#t"m. En sonunda büyüme motoru p"votu yapmak zorun-
da kalmı#tık. $lk ba#ta yola çıkarken anlık mesajla#ma eklent"s" strate-
j"s"n"n ürünün v"ral büyümes"n" sa!layaca!ını dü#ünmü#tük. Ama ne 
yazık k", mü#ter"ler bu zek"ce stratej"m"z do!rultusunda hareket etmek 
"stemed"ler.
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Temeldek" yanlı# algımız, mü#ter"ler"n mevcut anlık mesajla#ma 
a!larına eklent" olarak IMVU’yu kullanmak "steyecekler"ne olan "nan-
cımızdan kaynaklanıyordu. Ürünün bu a!lar arasında, mü#ter"den 
mü#ter"ye geçerek yayılaca!ına "nanıyorduk. Bu teor"n"n sorunu, bazı 
ürünler"n v"ral büyümeye uygun olmamasıydı.

IMVU’nun mü#ter"ler" ürünü mevcut arkada#larıyla kullanmak "s-
temem"#t". Ürünü yen" arkada#lıklar kurmak "ç"n kullanmak "st"yor-
lardı. Ne yazık k", bu da onların arkada#larını buraya ça!ırarak b"ze 
yen" mü#ter"ler kazandırmak g"b" b"r n"yetler" olmadı!ını göster"yor-
du. Bunu b"z"m "#"m"z olarak görüyorlardı. Ancak #anslıydık k", IMVU 
ücretl" reklam verme yolunu kullanarak büyüyeb"l"yordu çünkü mü#-
ter"ler"m"z ürünümüzü kullanmak "ç"n, onlara ula#mak üzere harcadı-
!ımız reklam bedel"nden daha fazla b"r ücret" vermeye hazırdı.

Ücretli büyüme motoru da b"r ger"b"ld"r"m döngüsü tarafından ha-
rekete geç"r"l"r. Her b"r mü#ter", mü#ter" oldu!u sürece ürün "ç"n bell" 
b"r m"ktar ödeme yapar. De!"#ken mal"yetler çıkarıldıktan sonra, buna 
mü!ter# ya!am de"er# (MYD) den"r. Bu kazanç reklam satın alma yoluyla 
büyümek "ç"n yatırım olarak kullanılır.

B"r reklamın mal"yet"n"n 100 $ oldu!unu ve serv"se ell" yen" mü#te-
r"n"n kayıt olmasını sa!ladı!ını dü#ünün. Bu reklamın kazanç ba#ına 
mal"yet" (KBM) 2 $’dır. Bu örnekte, e!er ürünün MYD’s" 2 $’ın üzer"n-
deyse, ürün büyüyecek demekt"r. MYD ve KBM arasındak" oran, ücretl" 
büyüme motorunun ne kadar hızlı dönece!"n" göster"r (buna marj"nal 
kâr den"r). Tam ters"ne e!er KBM 2 $’da kalır, MYD 2 $’ın altına dü#er-
se, #"rket"n büyümes" yava#lar. Aradak" fark sermaye yatırımı ya da ta-
nıtım akt"v"teler" kullanarak b"r seferl"k düzelt"leb"l"r ama bu takt"kler 
sürdürüleb"l"r de!"ld"r. 

Ücretli büyüme motorunu reklamla anlatmı# olmama ra!men, bunun 
çok daha ötesinde bir konudur. %irketin dı#ında bir satı# takımına sahip 
olan startuplar ya da yaratılan mü#teri trafi!ine dayanan perakende 
#irketleri de bu büyüme motorunu kullanırlar. Tüm bu maliyetlerin kazanç 
ba#ına maliyet bazında çarpanlarına ayrılması gerekir.

Örne!in, çalı#tı!ımız startuplardan biri takımlar ve gruplar için 
i#birli!i araçları geli#tiriyordu. Radikal bir p"vot gerçekle#t"rerek, hob" 
sah"pler" ve küçük kulüpler tarafından kullanılan b"r üründen, esas 
olarak kurumlara, s"v"l toplum kurulu#larına (STK) ve büyük #"rketlere 
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satılan b"r ürüne dönü#türdüm. Lak"n bu mü#ter" segment" p"votunu 
büyüme motorunu de!i#tirmeden yaptılar. Önceden, mü#teriyi onl"ne 
olarak, web bazlı pazarlama tekn"kler" kullanarak kazanıyorlardı. $lk 
günlerde öneml" STK’lardan b"r"nden, ürünler"n" satın almak ve farklı 
bölümler" arasında kullanıma sunmak üzere #"rkete gelen telefonu ha-
tırlıyorum. Startup’ın en pahalı ücret tar"fes", aylık b"rkaç yüz dolarlık 
“l"m"ts"z” tar"fes"yd". STK’nın gerçekten satın almaya gücü yetm"yordu, 
çünkü bu kadar pahalı b"r #ey" satın alab"lecek mal" durumları yok-
tu. Ayrıca, STK’nın ürünün kurum "ç"nde yaygınla#tırılmasında, çalı-
#anların bu yen" aracı kullanmayı ö!renmes"nde ve de!"#"m"n etk"s"n" 
ölçümlemede yardıma "ht"yacı vardı k" bu serv"sler #"rket"n en zayıf 
oldu!u konulardı. Mü#ter" segmentler"n" de!"#t"rmek #"rket"n sahada 
çalı#acak, konferanslara katılıp yönet"c"ler" e!"tecek ve detaylı raporlar 
yazacak b"r satı# ek"b" olu#turmasını gerekt"r"yordu. Bu yüksek mal"-
yetler beraber"nde b"r ödülle geld": %"rket mü#ter" ba#ına b"rkaç dolar 
kazanmaktan, daha büyük mü#ter"lerden önce on, sonra yüzlerce b"n 
dolar kazanmaya döndü. Yen" büyüme motorları onları sürdürüleb"l"r 
ba#arıya götürdü.

Mü#ter" kazanma kaynaklarının ço!u rekabete maruz kalır. Ör-
ne!"n, perakendede ma!azanın ön kısmı daha fazla traf"k alır ve bu 
nedenle de daha de!erl"d"r. Benzer #ek"lde, daha zeng"n mü#ter"ler" 
hedefleyen reklamlar, genel kamuoyuna ula#anlardan daha mal"yetl"-
d"r. Bu f"yatlar, herhang" b"r mü#ter"n"n d"kkat"n" çekmek "ç"n rekabet 
eden #"rketler"n ortalama toplam kazancına göre bel"rlen"r. Zeng"n 
mü#ter"lere ula#mak daha mal"yetl"d"r çünkü daha kârlı mü#ter" olma 
e!"l"mler" vardır.

Zaman "çer"s"nde, her tür mü#ter" kazanma kayna!ının KBM’n"n f"-
yatı bu rekabetle artma e!"l"m"nde olacaktır. E!er b"r endüstr"de herkes 
her b"r satı#tan aynı parayı kazanırsa, heps" marj"nal kârlarının büyük 
kısmını mü#ter" kazanma kayna!ına ayırmak zorunda kalacaktır. Bu 
nedenle, ücretl" büyüme motoru kullanarak uzun vadede büyümey" 
yakalamak, bell" b"r mü#ter" grubunu paraya dönü#türmede farklı b"r 
yetenek gerekt"r"r.

IMVU söz konusu soruna örnek olab"lecek b"r vakadır. Mü#ter"-
ler"m"z d"!er onl"ne serv"sler tarafından pek de kazançlı olarak ka-
bul ed"lm"yordu: aralarında çok sayıda genç, dü#ük gel"rl" yet"#k"n ve 
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uluslararası mü#ter"ler vardı. D"!er serv"sler bu k"#"ler"n onl"ne olan 
herhang" b"r #ey "ç"n para ödemeyecekler"n" varsayıyorlardı. IMVU’da, 
kred" kartı olmayan mü#ter"ler"n onl"ne ödeme yapmasını sa!layacak, 
cep telefonlarının faturasına ekleme ya da posta "le nak"t gönderme 
#ekl"nde tekn"kler gel"#t"rd"k. Böylel"kle, rak"pler"m"ze kıyasla bu mü#-
ter"ler" kazanmak "ç"n daha fazla ödeme yapab"l"yorduk.

2CILGI^ GP^3W?P¨
Tekn"k olarak, b"r "# "ç"n b"rden fazla büyüme motoru aynı anda "#le-
yeb"l"r. Örne!"n, çok hızlı v"ral büyümeyle b"rl"kte çok dü#ük mü#ter" 
kayıp oranları olan ürünler vardır. Ayrıca, b"r ürünün hem yüksek mar-
j"nlere hem de yüksek elde tutma oranlarına sah"p olmaması "ç"n h"çb"r 
neden yoktur. Y"ne de, ben"m tecrübeme göre, ba#arılı startuplar, "#le-
r"n"n yürümes" "ç"n gerekl" her #eyde uzmanla#arak, sadece b"r büyüme 
motoruna odaklanmı#lardır. Her üç büyüme motorunu da kullanmayı 
deneyen #"rketler"n karı#ıklı!a sürüklenme e!"l"m" vardır çünkü aynı 
anda "#leyen bu etk"ler" modellemek operasyon uzmanlı!ı gerekt"r"r. 
Bu nedenle, startuplara tek b"r büyüme motoruna odaklanmalarını 
öner"yorum. G"r"#"mc"ler"n ço!unun hang" motorun "#e yarayaca!ına 
da"r h"potezler" var. E!er yoksa, mü#terilerle geçirilen onca zamandan 
sonra, kârlı olanın tercih edilmesi do!ru olacaktır. Bir startup, bir 
büyüme motorunu tamamen i#lettikten sonra di!erlerinden birine p"-
vot etmey" de!erlend"rmel"d"r.

 e7e+#^+-2-0*�0'^e0e,.�8�0^373+3,3^
 #*§0*#0
Efsanev" g"r"#"mc" ve yatırımcı ve World W"de Web’"n babalarından b"r" olan 
Marc Anderson, b"r startup’ın en n"hayet"nde ürünüyle "l"#k" "ç"nde olan yay-
gın b"r mü#ter" k"tles" buldu!u anı tanımlamak "ç"n ürün/pazar uyumu tab"-
r"n" "cat etm"#t":

Mükemmel pazarda –gerçek potans"yel mü#ter"lerle dolu b"r pazar– 
pazar, startup'ın "ç"nden ürünü çıkarır. Ters"ne, kötü b"r pazarda, dün-
yadak" en "y" ürüne ve müth"# b"r ek"be sah"p olmanızın b"r önem" 
yoktur. Her halükarda ba#arısız olacaksınızdır.3
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Büyük b"r pazar "le uyum yakalamı# b"r startup görmek çok key"f ver"-
c"d"r. %üpheye h"ç yer yoktur. Bu Ford’un Model T’s"n"n fabr"kadan yapa-
b"lece!" en yüksek hızda çıkması, Facebook’un ün"vers"te kampüsler"nde 
b"r gecede yayılması ya da "lk yılında Lotus 1-2-3’ü 54 m"lyon dolara satan 
Lotus’un "# dünyasını sarsması g"b" b"r #eyd"r.

Startuplar zaman zaman benden ürün/pazar uyumuna ula#ıp ula#-
madıklarını de!erlend"rmem" "st"yorlar. Buna cevap vermek çok kolay: 
E!er soruyorsanız, henüz o noktaya gelmem"#s"n"z demekt"r. Ne yazık 
k", bu #"rketler"n ürün/pazar uyumuna nasıl yakla#acaklarını bulmala-
rına yardımcı olmuyor. Ba#arının e#"!"nde m", yoksa ondan çok uzakta mı 
oldu!unuzu nasıl anlayacaksınız?

Andreessen’"n böyle söylemek "stemem"# oldu!unu dü#ünsem de, g"-
r"#"mc"ler"n ço!u "ç"n p"vot b"r ba#arısızlık hareket" anlamına gel"yor: 
“Startup'ımız ürün/pazar uyumunu elde etmey" ba#aramadı.” Ayrıca ters" 
b"r anlama da gel"yor: “Ürünümüz ürün/pazar uyumunu elde ett", artık 
p"vot etmem"ze gerek yok.” Her "k" varsayım da yanlı#.

Büyüme motoru kavramının, ürün/pazar uyumu f"kr"n" daha kes"n 
b"r temele oturtaca!ına "nanıyorum. Her b"r büyüme motoru kant"tat"f 
olarak "fade ed"leb"ld"!"ne göre, heps"n"n startup'ın ürün/pazar uyumunu 
elde etmen"n e#"!"nde olup olmadı!ını de!erlend"rmek "ç"n kullanılacak 
özgün ölçüt setler" vardır. 0,9 ya da üzer" b"r v"ral katsayısına sah"p olan 
startup'ın ba#arının e#"!"nde oldu!unu söyleyeb"l"r"z. Daha da "y"s", her 
b"r büyüme motorunun ölçütler", #"rket"n ürün gel"#t"rme çabalarına yön 
vermek üzere 7. Bölüm’de ele aldı!ımız "novasyon muhasebes" mode-
l"yle b"rb"r"n" "zleyen b"r #ek"lde çalı#ır. Örne!"n, e!er b"r startup v"ral 
büyüme motorunu kullanmak "sterse, ürün gel"#t"rme oda!ını mü#ter" 
davranı#ını etk"leyecek #eyler" gel"#t"rmeye vereb"l"r. Böyle b"r startup'ın 
pazarlama, reklam ve satı# fonks"yonları üzer"nde uzmanla#masına gerek 
yoktur. Ters"ne, ücretl" büyüme motorunu kullanan b"r #"rket"n hızlı b"r 
#ek"lde gerekl" pazarlama ve satı# fonks"yonlarını gel"#t"rmes" gerek"r.

B"r startup ürün/pazar uyumuna yakla#ıp yakla#madı!ını "novasyon 
muhasebes"n" kullanarak Yap-Ölç-Ö!ren ger"b"ld"r"m döngüsündek" her 
b"r turu de!erlend"rerek ve motorunu buna göre ayarlayarak hesaplaya-
b"l"r. Öneml" olan ham rakamlar ya da göster"# göstergeler" de!"l, yön ve 
"lerleme dereces"d"r.

Örne!in, yapı#kan büyüme motorlarını ayarlamak için sebat ederek 
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çalı#an iki startup dü#ünün. Birinin bile#ik büyüme oranı yüzde 5, 
di!erinin yüzde 10 olsun. Hangi #irket daha iyidir? Yüzeysel olarak 
bakıldı!ında yüksek orana sahip olanın daha iyi oldu!u söylenebilir, ama 
ya #irketlerin inovasyon muhasebesi tabloları a#a!ıdaki gibi görünüyorsa?

:ÿD=ťÿC�:¥Q¥E=�GJ9FA 9�ťÿJC=Lÿ :�ťÿJC=Lÿ
Altı ay önce % 0,1 % 9,8

Be! ay önce % 0,5 % 9,6

Dört ay önce % 2,0 % 9,9

Üç ay önce % 3,2 % 0,8

#ki ay önce % 4,5 % 9,7

Bir ay önce % 5,0 % 10,0

Bu #"rketler"n toplam rakamlarıyla "lg"l" h"çb"r f"kr"m"z olmadan b"le, B 
#"rket" çamura saplanmı#ken, A #"rket"n"n gerçekten "lerleme gösterd"!"n" 
söyleyeb"l"r"z. B #"rket"n"n bugün A #"rket"nden daha hızlı olmasına ra!men 
gerçek budur.

+-2-0*�0^13123¥3,"�
B"r startup'ın büyüme motorunu çalı#tırmak ve çalı#ır halde tutmak 
zaten yeter"nce zorken, en"nde sonunda her büyüme motorunun benz"-
n"n b"tece!" gerçe!"n" de unutmamak gerek"r. Her motor bell" b"r mü#-
ter" grubuna, onların "lg"l" tutumlarına, terc"hler"ne, reklam kanalları-
na ve b"rb"rler" arasındak" "l"#k"ler"ne ba!lıdır. B"r noktada, bu mü#ter" 
grubu yorulacaktır. Endüstr"ye ve zamanlamaya ba!lı olarak bu ya kısa 
ya da uzun zamanda gerçekle#ecekt"r.

6. Bölüm ana fonks"yonlara sah"p ürünün erken ben"mseyenler "ç"n 
gerekl" olanların dı#ındak" özell"kler" barındırmayacak #ek"lde gel"#t"-
r"lmes"n"n önem"n" vurguladı. Bu stratej"y" ba#arılı b"r #ek"lde uygu-
lamak, hedeflenen k"tleye ula#ab"lecek büyüme motorunun k"l"tler"n" 
açar. Ancak, genel mü#ter"lere geç"# yapmak "nanılmaz derecede fazla 
ek "# gerekt"r"r. 4 Erken ben"mseyenler arasında büyüyen b"r ürün elde 
ett"!"m"z anda, teor"de ürün gel"#t"rmeyle "lg"l" çalı#maya tamamen 
son vereb"l"r"z. Ürün bu erken pazarın sınırına ula#ana kadar büyüme-
ye devam edecekt"r. Sonra büyüme yatay hale gelecek ve hatta tama-
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men duracaktır. Esas zorluk bu yava#lamanın gerçekle#mes"n"n aylar, 
hatta yıllar süreb"lecek olmasıdır. 8. Bölüm’de IMVU’nun tam da bu 
nedenle, bu testte ba#arısız oldu!unu hatırlayın.

Bu tal"hs"z #"rketler kend"ler"n" bu stratej"y" kazara uygularken bu-
lurlar. Göster"# göstergeler" ve geleneksel muhasebey" kullandıkları 
"ç"n, rakamlarının büyüdü!ünü görünce "lerleme kaydett"kler"n" dü-
#ünürler. Aslında mü#teri davranı#ı üzerinde hiçb"r etk"s" olmamasına 
ra!men ürünler"n" daha da "y" hale get"rd"kler"ne "nanırlar. Büyüme 
ürün gel"#t"rmeden kaynaklanan "lerlemeden de!"l, yen" mü#ter"ler ge-
t"rmek üzere ver"ml" b"r #ek"lde çalı#an b"r büyüme motorundan gel"r. 
Bu nedenle, büyüme b"rden yava#ladı!ında, bu b"r kr"z yaratır.

Bu köklü #"rketler"n tecrübe ett"!" problem"n aynısıdır. Geçm"# ba-
#arıları çok "y" b"r b"ç"mde ayarlanmı# büyüme motoru üzer"ne "n#a 
ed"lm"#t". E!er bu motor rotası do!rultusunda çalı#ır ve büyüme ya-
va#lar ya da durursa ve #"rket"n büyüme "ç"n yen" kaynak olu#turacak 
kuluçkada olan yen" startupları yoksa bu b"r kr"z olab"l"r.

Her büyüklüktek" #"rket bu dertten mustar"p olab"l"r. Büyüme mo-
toru "#leyemez hale geld"!"nde kullanmak üzere, e# zamanlı olarak bü-
yüme motorlarını ayarlayacak ve yen" büyüme kaynakları gel"#t"re-
cek #ek"lde çalı#an b"r faal"yet portföyünü yönetmesi gerekir. Bunun 
nasıl yapılaca!ı 12. Bölüm’ün konusu olacak. Bununla birlikte, bu 
portföyü yönetebilir hale gelmeden önce, hızlı ve beklenmedik geli#en 
de!i#ikliklerle ba#a çıkabilecek bir organizasyonel yapıya, kültüre ve 
disipline ihtiyacımız vardır. Ben buna uyab#len organ#zasyon d"yorum ve 
sıradak" bölümün konusu da bu.
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IMVU’nun teknoloj"den sorumlu ba#kanı oldu!um dönemde "y" "#ler yaptı-
!ımı dü#ünüyordum. B"r çev"k mühend"sl"k organ"zasyonu kurmu#tum ve 
burada daha sonra Yalın Startup olarak b"l"nen tekn"klerle ba#arılı deneyler 
yapıyorduk. Ancak b"rden "#"mde ba#arısız oldu!umu fark ett"m. Ben"m g"b" 
ba#arı odaklı b"r "nsan "ç"n bu "nanılmaz ac"z bırakan b"r durum. Daha da 
kötüsü, bununla "lg"l" b"r uyarı da almıyorsunuz. E!er alıyor olsaydınız, #öyle 
b"r not olurdu:

Sevg"l" Er"c,

Tebr"kler! Bu #"rkette esk"den yaptı!ın "# artık yok. Ayrıca, #"rket-
tek" ba#ka b"r poz"syona transfer ed"lm"# bulunuyorsun. Aslında, adı 
ve çalı#anların b"r ço!u aynı olsa da, burası artık b"ld"!"n, esk" #"rket 
de!"l. $#"n adı, sen"n daha önceden çok "y" oldu!un "#le aynı da olsa, 
#u anda bu yen" "#te ba#arısızsın. Bu transfer altı ay önces"nden ge-
çerl"d"r, yan" bu mesaj bu "#te uzun süred"r ba#arısız oldu!una da"r 
b"r uyarıdır.

Bol #ans!

Bu durum ne zaman ba#ıma gelse, ne yapaca!ımı bulmakta zorlanıyorum. 
%"rket büyüdükçe, #"rket"n operasyonlarını daha gen"# çapta koord"ne etmek 
"ç"n tasarlanmı# ek süreçlere ve s"stemlere "ht"yacımız olaca!ını b"l"yordum. 
Ve o zamana kadar yanlı# yönlend"r"lm"# “profesyonelle#me” tutkuları yü-
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zünden kem"kle#en ve bürokrat"k b"r hale gelen b"rçok startup görmü#tüm.
H"çb"r s"steme sah"p olmamak IMVU "ç"n b"r seçenek de!"ld", s"z"n "ç"n 

de olmamalı. B"r startup'ın ba#arısız olması "ç"n b"rçok yol vardır. %irketin 
olabilecek her türlü problemi önceden engellemeye çalı#tı!ım için sonunda 
herhangi bir ürünün çıkmasının gecikti!i bir hata yaptım. Mü#teri tarafından 
benimsenmeye ba#landı!ı dönemde yüksek prof"ll" tekn"k problemlerle u!-
ra#mak zorunda kalmayı "fade eden, Fr"endster etk"s" den"len yolla ba#arısız 
olan #"rketler gördüm. B"r bölüm yönet"c"s" olarak bu sonuç en kötüsü, çünkü 
hata hem yüksek prof"ll" hem de tek b"r fonks"yon ya da departmana yükle-
n"yor - s"z"nk"ne. Sadece #"rket ba#arısız olmuyor, üstel"k bu s"z"n hatanızdan 
kaynaklanmı# oluyor.

Bu konuyla "lg"l" duydu!um tavs"yeler"n pek ço!u ortalamasını almak 
yakla#ımını öner"yordu (“planlamayla b"raz u!ra#ın, çok fazla de!"l”de ol-
du!u g"b"). Bu zorak" yakla#ımdak" sorun neden o tek problem"n olaca!ını 
dü#ünüp de d"!erler"n" göz ardı etmem"z gerekt"!"ne da"r b"r mantık ortaya 
koyamamasıdır. 

Bu #ek"lde yönet"len k"#"ler"n dürtüler" açıktır. E!er patron ortalama 
alma e!"l"m"ndeyse, onu etk"lemen"n ve "sted"!"n" almanın en "y" yolu müm-
kün olan en uç poz"syonu almaktır. Örne!"n, e!er yılda b"r ürün çıkaran, 
uzun sürel" dev"rle çalı#an b"r gruptaysanız, "k" seçene!"n ortalamasının alı-
naca!ını dü#ünerek kısa devr" (mesela haftalık, hatta günlük) savunab"l"rs"-
n"z. Ve de, ortalama alındı!ında "lk ba#ta olmasını "sted"!"n"z sonuca yakın 
b"r sonuç almı# olursunuz. Ne yazık k", bu tarz s"lahlanma yarı#ları artıyor. 
Zaman "çer"s"nde, herkes mümkün olan en kutupla#mı# poz"syonu alacak 
ve ortalama almak daha zor ve de daha az ba#arılı hale gelecekt"r. Yönet"c"-
ler b"lerek ya da b"lmeyerek bu tarz te#v"kler" yaratmanın sorumlulu!unu 
almalıdır. N"yetler" bu kutupla#mayı ödüllend"rmek olmasa da, yaptıkları 
tam olarak bu. Bu tuzaktan kurtulmak "ç"n dü#ünce yapısında bel"rg"n b"r 
de!"#"kl"k yapmak gerek"yor.

37� §*#,^-0%�,§8�17-,^)30+�)
B"r startup yen" çalı#anlarına yönel"k e!"t"m programlarına yatırım yapmalı 
mıdır? Bunu bana yıllar önce sorsaydınız, s"ze güler ve “Kes"nl"kle hayır. E!"-
t"m programları bunu kar#ılayab"len büyük #"rketler "ç"nd"r” derd"m. Ama IM-
VU’da öyle b"r e!"t"m programı olu#turduk k", yen" "#e g"renler daha "lk gün-
ler"nde ver"ml" b"r #ek"lde çalı#maya ba#lıyorlardı. Sadece b"rkaç hafta "ç"nde, 
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bu çalı#anlar büyük katkılar yapar hale gel"yordu. $# süreçler"m"z" standard"ze 
etmek ve yen" çalı#anların ö!renmes" gerekenlerden b"r müfredat olu#turmak 
çok büyük çaba gerekt"rd". Her yen" mühend"se IMVU’da ver"ml" olarak çalı#-
ması "ç"n "ht"yacı olan s"stemler, konseptler ve tekn"kler" ö!renmes"ne yar-
dımcı olacak b"r mentor atanıyordu. Mentorun ve yen" çalı#anın performansı 
b"rb"rler"ne ba!lıydı, bu nedenle mentorlar bu e!"t"m" çok c"dd"ye alıyordu.

Bu örne!e ger" dönüp baktı!ımızda, "lg"nç olan b"r #ey vardı. Muazzam b"r 
e!"t"m programı olu#turmaya "ht"yacımız oldu!una karar verm"#t"k ama "#"-
m"z" yapmaya h"ç ara vermem"#t"k. E!"t"m programı kend" süreçler"m"z" gel"#-
t"rmek "ç"n kullandı!ımız s"steml" yakla#ımdan gel"#t". Bu oryantasyon süreci, 
sürekli olarak tabi tutuldu!u deneyler ve revizyonlarla zaman içerisinde daha 
etkili ve daha az külfetli bir hale geldi.

Ben buna, süreçler"n" ve performansını mevcut durumlara göre otomat"k 
olarak ayarlayan uyab#len organ#zasyon d"yorum.

aMI^&¨XJ¨^%GBC@GJGP^+GQGLGX�
%u ana kadar hızın önem"n" vurguladık. Startuplar kaynaklarını tamamen tü-
ketmeden önce, nasıl sürdürüleb"l"r b"r "# kuracaklarını ö!renmen"n ölüm-ka-
lım sava#ındadırlar. Y"ne de, sadece hıza odaklanmak yıkıcı olab"l"r. $#e yara-
ması "ç"n, startupların, ek"pler"n opt"mum i# yapma hızlarını bulmalarına 
yardımcı olacak dahili hız regülatörlerine ihtiyacı vardır.

9. Bölüm’de hız regülasyonu için sistem içinde sürekli uygulama gibi 
bir andon ba!ı kullanımından bahsetm"#t"k. Paradoksal b"r Toyota dey"-
#"nde bu konu #öyle özetlen"yor: “Üret"m"n h"çb"r zaman durmaması "ç"n 
üret"m" durdurun.” Andon ba!ının k"l"t noktası düzelt"lemez b"r kal"te 
problem" ortaya çıkar çıkmaz "#" durdurmak ve neden"n ara#tırılmasını 
sa!lamaktır. Bu, yalın üret"m hareket"n"n öneml" ke#"fler"nden b"r"d"r: 
Kal"tey" zamana de!"#emezs"n"z. %u anda kal"te problemler"ne sebep olur-
sanız, bundan kaynaklanan kusurlar s"z" "ler"de yava#latır. Kusurlar, "#" 
yen"den yapma, dü#ük moral ve mü#ter" #ikayetine sebep olur. Bunların 
heps" süreçler" yava#latır ve de!erl" kaynaklarınızı tüket"r.

%u ana kadar bu problemleri anlatmak için fiziksel ürünleri kullandım 
ama sadece bu #ekilde kolay olaca!ı için yaptım bunu. Hizmet i#inin 
de benzer zorlukları vardır. Herhangi bir e!itim, personel veya ikram 
#irketinin yöneticisinden size çalı#anların farklı #artlar altında nasıl 
hizmet vermeleri gerekti!ini tanımlayan prosedür k"taplarını gösterme-
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ler"n" "stey"n. Ba#ta bas"t b"r kılavuz olarak ba#layan i#in zaman içindeki 
önlenemez büyümesine #ahit olacaksınız. Kısa zamanda oryantasyon 
"nanılmaz derecede karma#ıkla#ır ve çalı#anlar kuralları ö!renmek "ç"n 
çok fazla zaman ve enerj" harcamaya ba#larlar. %"md" böyle b"r #"rkette 
yen" kurallar ve prosedürlerle "lg"l" deneyler uygulamaya çalı#an b"r g"-
r"#"mc" yönet"c"y" dü#ünün. Prosedür k"tabının kal"tes" arttıkça, zaman 
"ç"nde gel"#mes" de o kadar kolay olur. Aks"ne, dü#ük kal"tel" b"r prosedür 
k"tabı çel"#"k ve mu!lak kurallarla dolu olacaktır. Bu da, herhang" b"r #ey 
de!"#t"!"nde karı#ıklık ya#anmasına sebep olacaktır.

Mühend"sl"k tabanlı g"r"#"mc"lere Yalın Startup yakla#ımını ö!ret"r-
ken, anla#ılması en zor olan konu bu oluyor. B"r yandan do!rulanmı# 
ö!renme ve ana fonks"yonlara sah"p ürünün temel"ndek" mantı!ın ürü-
nü mü#ter"ye mümkün olan en kısa zamanda sunmamız gerekt"!"n" ve 
mü#ter"lerden ö!renmek "ç"n gerekl" olanların har"c"ndek"ler"n "sraf ol-
du!unu söylüyoruz. D"!er yandan, Yap-Ölç-Ö!ren döngüsünün sürekl" 
b"r süreç oldu!unu. Ana fonks"yonlara sah"p ürünü gel"#t"rd"kten sonra 
durmuyor, ö!rendiklerimizi kullanarak bir sonraki yineleme üzerinde 
hemen çalı#maya ba#lıyoruz.

Sonuç olarak, bugün ürünün kal"tes", tasarımı ve altyapısıyla "lg"l" 
tak"p ett"!"m"z kısa yollar, yarın #"rket"n yava#lamasıyla sonuçlanıyor. 
Bu paradoksun nasıl "#led"!"n" IMVU’da göreb"l"rs"n"z. Mü#ter"ler ürünü 
denemek b"le "stemem"#t" ve "#"n büyük kısmı çöpe g"tm"#t". $#"n "y" tarafı 
bu programlama hatalarını düzeltmek ve "lk vers"yonu toparlamak "ç"n 
çok fazla zaman harcamamı#tık.

Bununla beraber, ö!rend"kler"m"z mü#ter"ler"n #sted#"# ürünler" gel"#-
t"rmem"z" sa!lamı# olsa da, yava#lamalar ya#amı#tık. Dü#ük kal"tel" b"r 
ürün mü#ter"ler"n ürünün faydalarını deney"mlemes"ne (ve ger"b"ld"r"m 
vermes"ne) engel olarak ö!renmey" kısıtlar. IMVU vakasında, ürünü ge-
nel mü#ter"lere sunmaya ba#ladı!ımızda, erken ben"msey"c"lerden daha 
az anlayı#lı olduklarını gördük. Benzer #ek"lde, ürüne daha fazla özell"k 
ekled"kçe, mevcut özell"!" engelleyeb"lece!" dü#ünces"yle yen" özell"kler 
eklemek daha zor hale gel"yordu. Aynı durum h"zmet "#" "ç"n de geçerl"d"r. 
Her yen" kural mevcut kuralla çatı#aca!ından, kural sayısı arttıkça çel"#k" 
"ht"mal" de artacaktır.

IMVU bu bölümde anlatılan tekn"kler" kullanarak, tam zamanında 
üslubuyla ölçek ve kal"te elde ett". 
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Yalın Startupların hızlanmak "ç"n, do!al ger"b"ld"r"m döngüsü sa!layan 
b"r sürece "ht"yacı vardır. Hızlı g"derken, daha fazla problem olu#masına 
neden olursunuz. Uyab"len süreçler s"z" yava#lamaya zorlar ve mevcut 
durumda zaman kaybett"ren türden problemler"n önlenmes"ne emek 
sarf eder. Bu engelley"c" çabalar etk"s"n" gösterd"kçe, do!al olarak yen"den 
hızlanırsınız.

%imdi yeni çalı#anlar için e!itim programı sorusuna geri dönelim. 
Yeni çalı#anlar, bir program olmadan, ö!renme süreçleri boyunca takım 
arkada#larının yardımına ve müdahalesine ihtiyaç duyacaklardır. Bu da 
herkesi yava#latacaktır. E!itime yapılacak yatırımın azalan kesintiler 
yoluyla hızın getirece!i faydaya de!ip de!meyece!ini nasıl bileceksiniz? 
Bunu yukarından a#a!ıya bakı# açısıyla belirlemeniz mümkün de!il, 
çünkü iki tane tamamen belirsiz niceli!in tahmin edilmesini gerektiriyor: 
Elde edece!iniz bilinmeyen fayda için bilinmeyen bir programı kurmak 
ne kadara mal olacak? Daha da kötüsü, bu tür kararları vermenin 
geleneksek yolu büyük yı!ın dü#ünce tarzından geçer. Bir #irketin ya 
detaylı hazırlanmı# e!itim programı vardır ya da yoktur. %irketlerin ço!u, 
tam bir program olu#turmaya yapacakları yatırımın geri dönü#ünü haklı 
çıkarmadan bir #ey yapmamayı tercih eder.

Bunun alternat"f", Be# Neden olarak adlandırılan s"stem" kullanmak-
tır. Be# Neden’"n ana f"kr", yatırımları do!rudan en probleml" semptomla-
rın önlenmes"ne yapmaktır. S"stem, adını, ne oldu!unu (kök neden") an-
lamak "ç"n “Neden?” sorusunu be# kere sormaktan alıyor. E!er büyümü# 
de küçülmü# b"r çocu!un “Neden gökyüzü mav"?” sorusuna verd"!"n"z 
her cevap sonrasında tekrar “Neden?” d"ye sordu!u b"r olayı ya#adıysanız, 
bu s"ze tanıdık gelecekt"r. Bu tekn"k Toyota Üret"m S"stem"’n"n babası, 
Ta""ch" Ohno tarafından gel"#t"r"lm"# b"r s"stemat"k problem çözme aracı-
dır. Özel olarak startuplar "ç"n tasarlanmı# ufak bazı de!"#"kl"klerle bunu 
Yalın Startup model"ne uyguladım.

Görünü#te tekn"k olan her problem"n temel"nde "nsandan kaynaklı b"r 
problem yer alır. Be# Neden bu "nsandan kaynaklı problem"n ne oldu!unu 
bulma "mkanı sa!lar. Ta""ch" Ohno buna #öyle b"r örnek ver"yor:

B"r problemle kar#ı kar#ıya kaldı!ınızda h"ç durup, be# kere neden d"ye 
sordunuz mu? Çok kolaymı# g"b" görünse de bunu yapab"lmek zordur. 
Mesela, b"r mak"nanın durdu!unu dü#ünel"m:
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1. Mak"na neden durdu? (A#ırı yüklenmeden dolayı s"gorta attı.)

2. Neden a#ırı yüklenme oldu? (Rulman yeter"nce ya!lanmamı#tı.)

3. Neden yeter" kadar ya!lanmadı? (Ya!lama pompası yeter" kadar 
pompalamıyordu.)

4. Neden yeter" kadar pompalamıyordu? (Pompanın m"l" yırtılmı#tı 
ve tıkırdıyordu.)

5. Neden pompanın m"l" yırtıldı? (Süzgeç yoktu ve küçük b"r metal 
parça "çer" kaçmı#tı.)

Bu #ek"lde “neden” d"ye be# kere tekrar etmek, esas problem"n 
bulunmasını ve düzelt"lmes"n" sa!lar. Bu akı# tak"p ed"lmem"# olsaydı, 
sadece rulmanı ya da m"l" de!"#t"r"rd". Bu durumda da, problem b"rkaç 
ay sonra tekrar ya#anırdı. Toyota üret"m s"stem" bu b"l"msel yakla#ı-
mın uygulanması ve gel"#t"r"lmes"n"n üzer"ne kurulmu#tur. Be# kere 
“neden” d"ye sorup cevaplayarak, genell"kle en bar"z semptomun ar-
dında g"zlenm"# olan problem"n gerçek neden"ne ula#ırız.1

Ohno’nun n"speten bas"t bu örne!"nde b"le kök neden tekn"k b"r hatadan 
(s"gorta atması) "nsandan kaynaklı b"r hataya dönü#üyor (b"r"n"n süzgeç koyma-
yı unutması). Hang" endüstr"de olursa olsun, startupların kar#ı kar#ıya kaldı!ı 
problemler"n ço!u bu türden oluyor. H"zmet "#" örne!"m"ze ger" dönecek olur-
sak, "lk bakı#ta b"reysel hatalarmı# g"b" görünen problemler"n temel"ne baktı-
!ımızda e!"t"mde ya da h"zmet"n nasıl ver"lece!"yle "lg"l" prosedür k"tabındak" 
hatalar oldu!unu görüyoruz.

S"ze, Be# Neden’"n daha önce bahsett"!"m çalı#an e!"t"m s"stem"n" kurmada 
b"ze nasıl yardımcı oldu!unu gösterey"m. IMVU’da ürünün henüz çıkardı!ımız 
yen" b"r vers"yonuyla "lg"l" mü#ter" #ikayetleri almaya ba#ladı!ımızı dü#ünün.

1. Yen" sürümde mü#ter"ler"n kullandı!ı b"r özell"k yok. Neden? Çün-
kü sunuculardan b"r" çöktü?

2. Neden sunucu çöktü? Çünkü b"r alt s"stem yanlı# #ek"lde kulla-
nıldı.

3. Neden yanlı# #ek"lde kullanıldı? Bunu kullanan mühend"s tam 
olarak nasıl kullanaca!ını b"lm"yordu.

4. Neden b"lm"yordu? Çünkü bunun e!"t"m"n" almamı#tı.
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5. Neden e!"t"m almamı#tı? Çünkü yönet"c"s" ek"b" “çok yo!un” oldu-
!u "ç"n yen" mühend"sler"n e!"t"m"ne önem verm"yordu.

Açıkça tekn"k b"r hata g"b" görünen problem"n hızlı b"r #ek"lde oldukça 
"nsan" yönet"msel b"r sorun oldu!u ortaya çıkmı# oldu.

-P?LQ?J^7?R¨P¨K^7?N¨L
$#te Be# Neden’in uyabilen bir organizasyon kurmada nasıl kullanılaca!ının 
yolu: Hiyerar#inin her be# seviyesinin her birinde tutarlı olarak oransal 
yatırım yapın. Di!er bir deyi#le, semptom küçük oldu!unda yatırım az, büyük 
oldu!unda çok olmalıdır. Büyük problemlerle ba#a çıkmaya çalı#madı!ımız 
sürece engellemek için büyük yatırımlar yapmamalıyız.

Yukarıdak" örnekte, yapılması gereken sunucuyu tam"r etmek, daha az 
hata e!"l"ml" olacak #ek"lde alt s"stem" de!"#t"rmek, mühend"se e!"t"m vermek 
ve evet, mühend"s"n yönet"c"s"yle konu#maktır.

Bu son adım, yönet"c"yle konu#mak, özell"kle startuplarda, her zaman 
zordur. Startup yönet"c"l"!" yaptı!ım dönemde, bana gel"p de çalı#anlarımı 
e!"tmem gerekt"!"n" söyleseyd"n"z, s"ze bunun zaman kaybı olaca!ını söyler-
d"m. Yapılacak hep ba#ka #eyler vardır. Muhtemelen alaycı b"r #ek"lde “Tab"", 
e!er e!"t"m" kurmak "ç"n gerekl" sek"z haftada ben"m yer"me çalı#ırsanız bunu 
yapmaktan mutluluk duyarım” derd"m. Bu “kes"nl"kle olmaz” demen"n yöne-
t"c" vers"yonudur.

Oransal yatırımın öneml" olmasının neden" budur. E!er kes"nt" küçük 
b"r hataysa, düzeltmek "ç"n küçük b"r yatırım yapmak gerek"r. Sek"z haftalık 
planın "lk saat"yle "#e ba#layalım. Çok b"r #ey de!"lm"# g"b" geleb"l"r ama en 
azından b"r ba#langıç olacaktır. E!er problem tekrar ortaya çıkarsa, Be# Ne-
den’" sormak, "lerleme kaydetmeye devam etmem"z" gerekt"r"r. E!er problem 
tekrar ya#anmazsa, b"r saat büyük b"r kayıp olmayacaktır. 

Mühend"sl"k e!"t"m" örne!"n" kullandım çünkü bu IMVU’da yatırım yap-
makta "steks"z oldu!um b"r konuydu. G"r"#"m"m"z"n ba#ında, bütün ener-
j"m"z" ürünümüzü gel"#t"rmeye ve pazarlamaya odaklamamız gerekt"!"n" 
dü#ünüyordum. Ancak hızlı "#e alım yapmamızı gerekt"ren b"r döneme g"rd"-
!"m"zde, tekrarlanan Be# Neden seansları e!"t"m eks"kl"!"nden kaynaklanan 
problemler"n ürün gel"#t"rmey" yava#lattı!ını ortaya koydu. H"çb"r noktada 
sadece e!"t"me odaklanmak "ç"n durmadık. Bunun yer"ne, süreçte, her sefe-
r"nde artan faydalar elde ett"!"m"z, sürekl" olarak artan gel"#t"rmeler yaptık. 
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Zaman "çer"s"nde, bu de!"#"kl"kler b"le#"k hale geld" ve b"ze daha önceden yan-
gın söndürmek ve kr"z yönet"m" "ç"n harcanan zaman ve enerj"y" kazandırdı.

-RMK?RGI^&¨X^0CE~J?RyP~
Be# Neden yakla#ımı do!al b"r hız regülatörü olarak çalı#ır. Ne kadar çok 
problem"n"z varsa, bu problemler"n çözümüne o kadar yatırım yaparsınız. 
Altyapıya ve süreçlere yapılan yatırımların ger" dönü#ü alınmaya ba#ladıkça, 
kr"zler"n sayısı ve #"ddet" azalır ve ek"pler yen"den hızlanır. Takımların hızlı 
çalı#ması startuplar özel"nde, özens"z hatalar yapılmasına neden olacak #e-
k"lde zamana kar#ı kal"teden ödün ver"leb"lece!"nden tehl"kel"d"r. Be# Neden, 
takımların opt"mum hızlarını bulmasını sa!layarak bunu engeller.

Be# Neden "lerleme oranını ö!renmeye ba!lar, uygulamaya de!"l. Startup 
takımları her zaman tekn"k hatalar, "# sonuçlarına ula#mada ba#arısızlık ya 
da mü#ter" davranı#ında beklenmeyen de!"#"kl"kler g"b" her türlü sorunda Be# 
Neden’"n üzer"nden geçmel"d"r.

Be# Neden güçlü b"r organ"zasyonel tekn"kt"r. Bunu kullanması "ç"n e!"-
t"m verd"!"m mühend"slerden bazıları Yalın Startup tekn"kler"n"n Be# Ne-
den’den türed"!"ne "nanıyorlar. Küçük yı!ınlarla çalı#ma "le b"rle#t"!"nde, b"r 
#"rket "ç"n a#ırı yatırım ya da a#ırı mühend"sl"k yapmadan problemler"n olu#-
tukları anda çözümünü sa!layacak b"r temel olu#turur.

 #©^%e,�&',^*�,#2§
Takımlar b"r problem çözme aracı olarak Be# Neden’" ben"msed"kler"nde, 
bazı ortak tuzaklarla kar#ıla#ıyor. O anda ya#anan #eylere gere!"nden fazla 
tepk" gösterme e!"l"m"nde oldu!umuz "ç"n Be# Neden g"b" ps"koloj"k l"m"t-
ler"m"z" a#mamızı sa!layacak s"stemlere "ht"yacımız var. Ayrıca beklemed"-
!"m"z #eyler ya#andı!ında hayal kırıklı!ına u!rarız.

Be# Neden yakla#ımı yanlı# #ek"lde "lerled"!"nde, ona Be# Günah d"yo-
rum. Ney"n yanlı# g"tt"!"n" anlamak amacıyla tekrar tekrar neden d"ye sor-
mak yer"ne, hayal kırıklı!ına u!ramı# takım arkada#ları b"rb"rler"n" göster-
meye ve k"m"n hatası oldu!unu bulmaya ba#lar. Yönet"c"ler ve çalı#anlar, 
Be# Neden’" kullanıp problem" bulmak ve çözmek yer"ne, hayal kırıklıklarını 
g"dermek ve çalı#ma arkada#larını suçlamak "ç"n Be# Günah’ı kullanma 
tuza!ına dü#üyorlar. $nsanın do!asında, b"r hata gördü!ünde bunu ba#ka 
b"r"n"n departmanı, b"lg"s" ya da karakter"nden kaynaklandı!ını dü#ünmek 
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olsa da, Be# Neden’"n amacı kron"k problemler"n kötü "nsanlardan de!"l 
kötü süreçlerden kaynaklandı!ını görmem"z" ve buna göre çare bulmamızı 
sa!lamaktır.

Be# Günah’tan kaçmak "ç"n önerd"!"m bazı takt"kler var. $lk", kök neden" 
ara#tırmak "ç"n yapılan toplantıya herkes"n katıldı!ından em"n olmak. Top-
lantıda problem" fark eden ve te#h"s koyan herkes"n, hatta mümkünse ça!rı 
merkez"nde telefonlara cevap veren k"#"n"n de bulunması gerek"r. Sempto-
mu düzeltmeye çalı#an k"#"den, alt s"stemler ve özell"klerle "lg"l" çalı#anlara 
kadar herkes katılmalıdır. E!er problem üst düzey yönet"c"lere götürülmü#-
se, buna karar verenler"n de toplantıda hazır bulunması gerek"r.

Bu kalabalık b"r toplantı olab"l"r ama mutlaka yapılmalıdır. Ben"m tecrü-
beler"me göre, k"m odanın dı#ında kalırsa suçlanan hep o olmu#tur. Günah 
keç"s" "ster b"r kıdems"z çalı#an "ster genel müdür olsun, aynı derecede zarar 
ver"c"d"r. B"r kıdems"z çalı#an oldu!unda hemen yer"ne ba#ka b"r"n"n kolay-
lıkla alınab"lece!" dü#ünülür. E!er toplantıya katılmayan k"#" genel müdürse, 
hemen onun tutumunun de!"#t"r"lemeyece!" dü#ünülür. Her "k" varsayım da 
genell"kle do!ru çıkmaz.

Kaçınılmaz olarak günah ortay çıktı!ında, toplantıdak" en üst düzey 
k"#"n"n #unu tekrarlaması gerek"r: E!er b"r hata yapılmı#sa, bu hatanın ya-
pılmasını kolay kıldı!ımız "ç"n b"ze yazıklar olsun. Be# Neden anal"z"nde 
mümkün olab"ld"!"nce s"stem düzey"nde b"r bakı# açısına sah"p olunmasını 
"st"yoruz.

IMVU’dak" e!"t"m sürec"n" Be# Neden’e göre gel"#t"rd"!"m"z "ç"n, rut"n 
olarak her yen" mühend"sten "#tek" "lk gününde üret"m ortamındak" b"r #ey" 
de!"#t"rmes"n" "st"yorduk. Geleneksel gel"#t"rme yöntemler"yle e!"t"m almı# 
mühend"sler "ç"n bu genell"kle korkutucu oluyordu. “Ya yanlı#lıkla üret"m 
s"stem"n" bozar ya da durdurursak ne olacak?” d"ye soruyorlardı. Öncek" 
"#ler"nde bu onların kovulmasına neden olacak b"r hata oluyordu. IMVU’da 
"#e yen" ba#layanlara, “E!er üret"m s"stem"m"z s"z"n "#tek" "lk gününüzde 
bozab"lece!"n"z kadar kırılgansa, bunu bu kadar kolay yapmanızı sa!laya-
b"ld"!"m"z "ç"n utanmalıyız” d"yorduk. E!er bozmayı ba#arırlarsa onların 
bu problem" kend"ler"nden sonra gelen"n bozamayaca!ı #ek"lde çözülmes"ne 
l"derl"k etmeler"n" sa!lıyorduk.

Oldukça farkı kültürlere sah"p #"rketlerden gelen yen" çalı#anlarımız "ç"n 
bu çok stresl" b"r ba#langıç oluyordu. Ama herkes bu süreçten de!erler"m"z" 
der"nlemes"ne anlamı# olarak çıkıyordu. 
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Bu tekn"kler" pek çok farklı #"rkette uygulamaya geç"r"rken ed"nd"!"m tecrü-
belerden Be# Neden "le "lg"l" nereden ba#layaca!ınıza da"r b"rkaç küçük tak-
t"kten bahsetmek "st"yorum.

Be# Neden’"n düzgün çalı#ması "ç"n "zlenmes" gereken bazı kurallar var. 
Örne!"n, Be# Neden kar#ılıklı güven ve yetk"lend"rmen"n oldu!u b"r ortam 
gerekt"r"r. Bunların eks"k oldu!u durumlarda, Be# Neden’"n karma#ıklı!ı al-
tında ez"leb"l"rs"n"z. Böyle durumlarda, genell"kle takımların "ler"de metodu 
tam olarak uygulayacak kaslarını gel"#t"r"rken b"r yandan da problemler"n kök 
nedenler"n" anal"z etmeler"ne yarayacak daha bas"t b"r vers"yonu kullandım. 

Takımların #u kurallara uymasını "sted"m:

1. $lk kez yapılan hatalara kar#ı tolerans gösterin.

2. H"çb"r zaman aynı hatanın "k"nc" kez yapılmasına "z"n 
vermey"n.

$lk kural insanları hatalara, özellikle ba#kalarının hatalarına kar#ı 
anlayı#lı olmaya alı#tırıyor. Unutmayın, hataların ço!u kusurlu sistemlerden 
kaynaklanır, kötü insanlardan de!il. $kinci kural ise takımın önleme 
çalı#malarına oransal yatırım yapmaya ba#lamasını sa!lıyor.

Bu bas"tle#t"r"lm"# s"stem "#e yarıyor. Aslında, henüz Be# Neden’" ve To-
yota Üret"m S"stem"’n" ke#fetmed"!"m IMVU’nun "lk günler"nde bunu kul-
lanmı#tık. Ancak, "lk elden ö!rend"!"m üzere, bu bas"tle#t"r"lm"# s"stem uzun 
vadede etk"n olmuyor. Aslında, "lk ba#ta ben" yalın üret"m" ö!renmeye "ten 
#eylerden b"r" bu olmu#tu.

Bas"tle#t"r"lm"# s"stem"n güçlü ve zayıf yanı, “Ne tür hatalara odaklanmalı-
yız?” ve “Bu tek problem" çözmel" m"y"z yoksa "lg"l" problemler"n tamamını mı 
önlemel"y"z?” g"b" sorulara davet"ye çıkarmasıdır. Bu sorular, henüz daha yen" 
"#e ba#lamı# b"r takım "ç"n akıl karı#tırıcı olur ve daha ayrıntılı yöntemler"n 
ortaya çıkmasına temel hazırlar. Y"ne de n"hayet"nde cevaplanmaları gerek"r. 
Be# Neden g"b" tam b"r uyum sürec"ne "ht"yaçları vardır.

2?RQ¨X^%CPlCIJCPJC^7~XJCªKCI
Özellikle ba#langıçta, Be# Neden’in organizasyonunuz için tatsız durumlar 
ortaya koyabilece!i gerçe!ine hazırlıklı olmalısınız. Yeni ürünlere ve 
özelliklere ayırabilece!iniz zaman ve parayı önleyici çözümlere yatırmanız 
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gerekebilir. Takımlar, baskı altındayken, uzun vadede daha çok kazandıracak 
olsa da kök nedenleri ara#tırmaya çok fazla zaman ayırmak istemezler. Süreç 
bazen Be# Günah #ekline dönü#ebilir. Bütün bu önemli anlarda, yetkili 
birinin sürecin takip edilmesi ve ö!ütlerinin uygulanması gerekti!ine dair 
ısrarcı olması ve olası anla#mazlıklarda hakemlik yapması önemlidir. Ba#ka 
bir deyi#le, uyabilen bir organizasyon kurmak, süreci himaye edecek ve 
destekleyecek üst düzey liderlik gerektirir.

Sık sık, çalı#taylarıma startuplardan Be# Neden’" kullanmaya ba#lamak 
"steyen b"reysel katılımcılar gel"yor. Onları e!er yönet"c"ler"n"n veya ek"p l"-
derler"n"n konuya b"r "lg"s" yoksa uygulamaya çalı#mamaları konusunda uya-
rıyorum. E!er böyle b"r durumdaysanız d"kkatl" b"r #ek"lde "lerley"n. Ek"b"n 
tamamını Be# Neden sorgulaması "ç"n b"r araya get"remeyeb"l"rs"n"z ama 
unutmayın k" "k" kural yolunu her zaman kend" "#"n"ze uygulayab"l"rs"n"z. Ne 
zaman b"r #ey ters g"derse kend"n"ze #unu sorun: Kend"m" b"r daha bu duru-
ma dü#mekten nasıl koruyab"l"r"m?

)~l~I^ ?ªJ?W¨L�^�l¨I^-JSL
Ba#lamak "ç"n hazır oldu!unuzda, semptomların kapsamını dar tutmanızı 
tavs"ye eder"m. Örne!"n, Be# Neden’" ba#arılı b"r #ek"lde uyguladı!ım "lk "#, 
mü#ter"ler" do!rudan etk"lemeyen "ç test araçlarımızdan b"r" olmu#tu. Ha-
talı b"r süreçten dolayı en çok zaman harcadı!ımız büyük ve öneml" b"r "#ten 
ba#lamak daha caz"p geleb"l"r ama bu "# "ç"n baskının da çok olaca!ını unut-
mamak gerek"r. Bah"s yüksek olunca, Be# Neden hızlı b"r #ek"lde Be# Günah’a 
dönü#eb"l"r. Önce ek"be sürec" ö!renmes" "ç"n #ans vermek ve sonra yüksek 
bah"sl" alanlara g"rmek "y" olacaktır. 

Semptomlar ne kadar bel"rg"n olursa, ne zaman Be# Neden toplantısına 
"ht"yaç duyuldu!unu anlamak herkes "ç"n o kadar kolay olacaktır. D"yel"m k", 
mü#ter"lerden gelen fatura #ikayetlerini ele almak "ç"n Be# Neden’" kullanma-
ya karar verd"n"z. Böyle b"r durumda, bütün fatura #ikayetlerinin otomat"k 
olarak Be# Neden toplantısını tet"kleyece!" andan sonrak" b"r tar"h" bel"rle-
y"n. Unutmayın, bunu gelen her yen" #ikayet için toplantı yapılacak #ekilde 
az miktarda #ikayetle gerçekle#tirmek pratik olacaktır. E!er çok fazla #ikayet 
varsa, odaklanmak "sted"kler"n"zden olu#an b"r alt grubu seçerek "lerleyeb"-
l"rs"n"z. Sadece hang" #ikayetlerin Be# Neden toplantısını tet"kleyece!"n" be-
l"rleyen kuralların bas"t ve kes"n oldu!undan em"n olun. Mesela, kred" kartı 
"le "#lem "çeren her #ikayetin "ncelenmes"ne karar verd"n"z. Bu kolay b"r kural. 
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Ne anlama geld"!" bell" olmayan b"r kural koymayın.
Ba#langıçta bütün faturalama s"stem" ve süreçler"nde rad"kal ve der"nle-

mes"ne de!"#"kl"k yapmak caz"p geleb"l"r. Yapmayın. Bunun yer"ne, toplantı-
ları kısa tutun ve sorgulamanın her be# adımında n"speten bas"t de!"#"kl"kler" 
seç"n. Zaman "ç"nde, takım sürec" rahat b"r #ek"lde uygular hale geld"kçe d"!er 
faturalama problemler"n" ve sonra d"!er t"p problemler" de dah"l etmeye ba#-
layab"l"rs"n"z.

 GP^ Cª^,CBCL^�KGPG^�R?W¨L
Ö!renmeyi kolayla#tırmak için, bu metodun kullanıldı!ı her bir alan için 
bir amir atanmasını faydalı görüyorum. Bu ki#i Be# Neden toplantısında 
moderatör olarak görev alıp, hangi önleyici adımların atılaca!ı kararlarını 
vermekten ve toplantıdan çıkan sonuçlara göre yapılacak i#lerle ilgili 
görevlendirme yapmaktan sorumludur. Bu amir, verilen i#lerin yapıldı!ını 
takip edebilecek kadar kıdemli olmalı ama çakı#an sorumluluklarından 
dolayı toplantılara katılamayacak kadar da yüksek kıdemli olmamalıdır. Be# 
Neden amiri hesap verebilirlik anlamında önde olan bir ki#idir; ba# de!i#im 
temsilcisidir. Bu pozisyondaki ki#iler toplantıların nasıl geçti!ini ve önleyici 
yatırımların kar#ılı!ının alınıp alınmadı!ını de!erlendirebilir.

37%3*�+�"�^ #©^,#"#,
News Corporat"on’ın b"r b"r"m" olan IGN Enterta"nment, dünyanın en bü-
yük v"deo oyunu mü#ter" k"tles"ne sah"p onl"ne v"deo oyunları medya #"rke-
t"d"r. 45 m"lyondan fazla oyuncu #"rket"n medya varlıkları portföyünü sık 
sık kullanmaktadır. IGN 1990’ların sonunda kuruldu, 2005 yılında News 
Corporation tarafından satın alındı. 

Yakın zamanda, IGN’"n ürün gel"#t"rme takımıyla konu#ma fırsatım oldu. 
Son b"rkaç yılda çok ba#arılı olmu#lardı ama #"md", k"tapta gördü!ümüz d"!er 
tüm köklü #"rketlerde oldu!u g"b", yen" ürün gel"#t"rmey" hızlandırmak "st"yor 
ve daha "novat"f olmanın yollarını arıyorlardı. Mühend"sl"k, ürün ve tasarım 
ek"pler"n", Yalın Startup model"n" nasıl uygulayab"lecekler"n" konu#mak üzere 
b"r araya get"rm"#lerd".

Bu de!"#"m g"r"#"m" aralarında CEO, ürün gel"#t"rmen"n ba#ındak" yöne-
t"c", yayıncı ve ürünün ba#ındak" yönet"c"n"n de aralarında bulundu!u IGN 
üst yönet"m" tarafından desteklen"yordu. Be# Neden konusunda daha önce 
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yaptıkları çalı#malar çok kolay geçmem"#t". Ürün ek"b" tarafından öner"lm"# 
b"r problem l"stes"n"n üstünden gelmeye çalı#mı#lardı. Konular, web anal"zle-
r"ndek" tutarsızlıklardan çalı#mayan ver" akı#ına uzanan çe#"tl"l"kteyd". $lk Be# 
Neden toplantıları b"r saat sürmü#tü. Bazı "lg"nç çıkarımlar olmasına ra!men 
tam b"r fac"a olmu#tu. Bu konuların ço!u hakkında b"lg"s" olan h"ç k"mse top-
lantıda de!"ld" ve b"rl"kte "lk defa Be# Neden uyguladıkları "ç"n formata ba!lı 
kalmamı#lar, bu nedenle pek çok noktayı te!et geçm"#lerd". Zamanlarını tam 
anlamıyla bo#a harcamamı# olsalar da bu bölümde bahsett"!"m"z yönet"m 
tarzının faydalarından yararlanamamı#lardı.

 ?E?H¨L¨X¨^ Cª^,CBCL^1~PCAGLC^1MIK?W¨L
IGN yıllardır kend"ler"ne zaman kaybett"ren bütün “bagaj” problemler"n" 
çözmeye çalı#mı#tı. Bunlar çok zorlu problemler oldu!undan, hızlı b"r #ek"lde 
çözüm bulmak da çok zordu.

IGN Be# Neden çalı#malarını ba#latırken üç öneml" noktayı göz ardı 
etm"#t":

1. Be# Neden’" b"r #"rkette uygulamaya koymak "ç"n, yen" problemler 
ortaya çıktıkça Be# Neden seansı düzenlemek gerek"r. Bagaj so-
runları yaygın oldu!u "ç"n, Be# Neden anal"z"n"n b"r parçası olarak 
do!al b"r #ek"lde ortaya çıkarlar. Bu fırsat s"ze bunları g"derek ar-
tan b"r #ek"lde düzeltme "mkanı ver"r. E!er organ"k olarak ortaya 
çıkmıyorlarsa, belk" de göründükler" kadar büyük de!"ld"rler.

2. Problemle b"r #ek"lde "lg"s" olan herkes"n toplantıda olması gerek"r. 
%"rketler"n ço!unlu!u yo!un çalı#an k"#"ler" kök neden anal"z"nden 
ayrı tutarak zaman kazanma heyecanına kapılırlar. IGN’"n zor b"r 
yoldan ö!rend"!" g"b", bu yanlı# b"r tutumluluk yoludur.

3. Her Be# Neden seansının ba#ında, bu sürec"n neden uygulandı!ı-
nı ve nasıl çalı#tı!ını anlatın. E!er #"rket olarak konuya tamamen 
yabancıysanız, ben"m e!"t"me "nanmayan yönet"c" örne!"m" anla-
tab"l"rs"n"z. IGN, mümkün olan her seferde, takım "ç"n k"#"sel b"r 
anlamı olan b"r #ey" kullanmanın "#e yaradı!ını fark ett".

Toplantımızdan sonra, IGN l"der ek"b" Be# Neden’e b"r #ans daha vermeye 
karar verd". Bu bölümde verd"!"m"z öner"y" d"nleyerek mühend"sl"k d"rektörü 
Tony Ford’u Be# Neden Am"r" olarak atadılar. Tony b"r satın alma sonrasında 
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ek"be katılan b"r g"r"#"mc"yd". $nternet teknoloj"s"n" kullanmaya 1990’lı yılla-
rın sonlarında v"deo oyunları "ç"n web s"teler" yaparak ba#lamı#tı. Bu sayede, 
b"r startup olan TeamXbox’da yazılım gel"#t"rme ek"p l"der" poz"syonunda 
çalı#maya ba#lamı#tı. TeamXbox 2003 yılında IGN Enterta"nment tarafından 
satın alındı. Tony de satın almadan bu yana #"rkette teknoloj"st, "novasyon 
l"der" ve çev"k ve yalın uygulamaların savunucusu olarak çalı#ıyordu.

Maalesef, Tony odaklanılacak b"r problem alanı seçmeden "#e ba#lamı#tı. 
Ba#langıçtak" ba#arısızlık ve hayal kırıklı!ının neden" bu olmu#tu. Tony bunu 
#öyle anlatıyor: “Yen" am"r olarak Be# Neden" etk"l" b"r #ek"lde uygulamada 
ba#arılı olamadım. Üzer"nde çalı#tı!ımız problemler "lk anda ele almak "ç"n 
çok da "y" konular olmadı. Tahm"n edeb"lece!"n"z g"b", bu "lk seanslar b"raz 
sıkıntılı geçt" ve sonuçta çok da faydalı olmadı. Cesaret"m" kaybed"yordum ve 
hayal kırıklı!ına u!ramı# h"ssed"yordum.” Bu durum b"r kerede çok fazla "#le 
u!ra#mayı deneyenler "ç"n genel b"r problemd"r. Ayrıca bu yetenekler" gel"#-
t"rmen"n zaman aldı!ı gerçe!"n"n sonucudur. Ama #ükür k" Tony azmetm"#t": 
“Be# Neden teor"de çok kolay ancak uygulamada zor. Bu nedenle, konuyu 
b"lmeyenler "ç"n olayı #ek"llend"recek, bu "#" "y" b"len b"r"n"n olması gerekl".”

Tony’n"n yönett"!", son tesl"m tar"h"n" geç"ren b"r proje "ç"n düzenlenen 
toplantıda her #ey de!"#t". Seans çok etk"ley"c", anla#ılır geçm"# ve oransal 
yatırımlar "ç"n anlamlı sonuçlar ortaya koymu#tu. Tony bunu #öyle anlatıyor: 
“Buradak" ba#arının arkasında tecrübe kazanmı# b"r am"r ve tecrübe kazan-
mı# b"r takım vardı. Hep"m"z Be# Neden’"n ne oldu!unu "y" b"l"yorduk ve ben 
toplantıyı do!ru yolda tutmayı, gereks"z noktalara da!ıtmamayı ba#armı#-
tım. Bu dönüm noktasıydı. O anda Be# Neden’"n hem ek"p olarak hem de 
#"rket olarak ba#arımıza gerçekten etk"s" olaca!ını dü#ündüm.”

$lk bakı#ta, Be# Neden teknik problemler" ve hataları önlemekle "lg"l" g"b" 
görüneb"l"r ama ek"p bu yüzeysel konuları a#tıkça nasıl b"rl"kte çalı#acaklarına 
da"r b"r anlayı# gel"#t"r"r. Tony bunu #öyle açıklıyor: “Be# Neden’"n ek"b"n"z" 
ortak b"r anlayı# ve bakı# açısına get"rmek yoluyla b"rb"rler"ne yakınla#tıracak 
b"lg"y" açı!a çıkaran, kök neden anal"z"nden daha öte b"r #ey oldu!unu söy-
leyeb"l"r"m. Genell"kle problemler "nsanları b"rb"rler"nden uzakla#tırır; Be# 
Neden tam ters"n" yapıyor.”

)eae)^7'¥',*�0�^37�0*�+�)
Uyab"len organ"zasyon kurmakla "lg"l" konuyu b"t"rmeden önce b"r h"kâ-
ye daha anlatmak "st"yorum. E!er kend" "#"n"z" yapıyorsanız, çok büyük 
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"ht"malle kullanmı# olaca!ınız b"r ürünü "lg"lend"r"yor. Intu"t’"n am"ral 
gem"s" konumundak" ürünler"nden b"r", Qu"ckBooks.

Qu"ckBooks uzun yıllardır kategor"s"nde l"der. Bunun sonucu, gen"# ve 
ba!lı b"r mü#ter" k"tles"ne sah"p. Intu"t bu ürünün #"rket mal" sonuçlarına 
bel"rg"n katkılar yapmasını bekl"yor. D"!er bütün k"#"sel b"lg"sayar yazı-
lımları g"b", Qu"ckBooks da yılda b"r kez, büyük b"r yı!ın olarak p"yasaya 
sürülüyor. Üç yıl önce, ürünün pazarlama d"rektörü Greg Wr"ght ek"be 
katılana kadar böyle yapılıyordu. Tahm"n edeb"lece!"n"z üzere tutarlı b"r 
ürünü, p"yasaya zamanında süreb"lmey" garant" eden mevcut b"r takım 
süreçler vardı. T"p"k b"r sürüm yakla#ımı mü#ter"ler"n "ht"yacını bel"rle-
meye yönel"k uzun b"r ön çalı#ma zamanı harcamaktı:

Genell"kle, her yıllık sürec"n "lk üç, dört ayı yen" özell"k gel"#t"rmeden, 
planlamayla geç"yordu. Plan yapıldıktan ve k"lometre ta#ları bel"r-
lend"kten sonra, ek"p sonrak" altı, dokuz ayı ürünü gel"#t"rerek geç"-
r"yordu. Bu süreç büyük b"r lansmanla sonuçlanıyor ve ek"p sürec"n 
sonunda mü#ter"ler"n "ht"yacını ba#arılı b"r #ek"lde kar#ılayıp kar#ıla-
madıklarına da"r "lk ger"b"ld"r"m" alıyordu.

Yan" takv"m #öyleyd": Süreç Eylül’de ba#lar, ilk beta sürümü 
Haziran’da, ikinci beta sürümü Temmuz’da yapılır. Beta esasen 
ürünün insanların bilgisayarlarını çökertip çökertmedi!ini ve 
verilerinin kaybolmasına neden olup olmadı!ını test etmek içindi. O 
zamana kadar sadece önemli programlama hataları giderilebiliyordu. 
Ürünün tasarımı kilitliydi.

Bu, ürün gel"#t"rme takımlarının uzun yıllardır kullandı!ı standart “#ela-
le” gel"#t"rme yöntem"d"r. Do!ru tahm"nlere ve planlamaya dayanan l"neer ve 
büyük-yı!ın yakla#ımlı b"r s"stemd"r. D"!er b"r dey"#le, günümüzün de!"#en "# 
ortamına uygun de!"ld"r.

 GPGLAG^7¨J�^ ?ª?P¨Q¨XJ¨I
Greg bu çökü#e Qu"ckBooks takımına katılmasının "lk yılında, 2009’da #ah"t 
oldu. O yıl Qu"ckBooks p"yasaya, en öneml" özell"kler"nden b"r" olan onl"ne 
bankacılık "ç"n tamamen yen" b"r s"stem sürdü. Ek"p test modeller" ve çalı#-
mayan protot"pler kullanarak pek çok kullanılab"l"rl"k test" ve sonrasında da 
örnek mü#ter" ver"ler"n" kullanarak öneml" beta testler" yaptı. Lansman za-
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manı geld"!"nde her #ey çok "y" görünüyordu. 
$lk beta sürümü Haziran’da oldu ve mü#ter"ler"nden olumsuz ger"b"ld"-

r"mler geld". Mü#ter"ler"n #ikayetlerine ra!men ürünün p"yasaya ver"lmes"n" 
engelleyecek b"r durum yoktu, çünkü tekn"k olarak kusursuzdu; b"lg"sayarları 
çökertm"yordu. O noktada, Greg’"n ba#ı dertteyd". Alınan bu ger"b"ld"r"m"n 
pazarda gerçek mü#ter" davranı#ında ne anlama gelece!"n" b"lmes"n"n h"çb"r 
yolu yoktu. Bunlar sadece münfer"t #ikayetler m"yd", yoksa daha gen"# b"r 
k"tleye yayılmı# problem"n b"r parçası mıydı? Ama em"n oldu!u b"r #ey vardı: 
Ek"b"n"n proje tesl"m süres"n" a#mayı kaldıramayaca!ı gerçe!".

Ürün en nihayetinde piyasaya sürüldü!ünde, sonuçlar korkunç oldu. 
Mü#terilerin banka i#lemlerini ba!da#tırması, bir önceki sürüme kıyasla 
dört, be# kat daha uzun zaman aldı. Sonuçta, Greg’"n takımı h"tap etmek 
"sted"kler" mü#ter" "ht"yacını kar#ılamada (#artnameye göre gel"#t"r"lm"# 
olmasına ra!men) ba#arısız olmu# ve b"r sonrak" sürümün aynı #elale sü-
rec"nden geçmes" gerekt"!" "ç"n düzelt"lmes" dokuz ay almı#tı. Bu klas"k 
“ba#arısız olma” vakasıdır: Kusurlu b"r planı ba#arılı b"r #ek"lde uygulamak.

Intu"t pek çok ürünün mü#ter" tatm"n"n" ölçmek "ç"n Net Destekç" 
Puanı (Net Promoter Score) adında b"r "zleme anket" kullanıyor.2 Bu, mü#-
ter"ler"n ürünle "lg"l" gerçekten ne dü#ündü!üne da"r aks"yon gösterges" 
"ç"n har"ka b"r kaynak. Aslında, bunu IMVU’da ben de kullandım. Ön-
cel"kle NDP "le "lg"l" "y" b"r #ey, zaman "çer"s"nde sab"t kalıyor olmasıdır. 
Esas mü#ter" tatm"n"n" ölçtü!ü "ç"n, zaman "çer"s"nde fazlaca de!"#"me 
maruz kalmaz; mü#ter" h"ss"yatındak" öneml" de!"#"kl"kler" kaydeder. O 
yıl, #"rket Net Destekç" Puanı’nı kullanmaya ba#ladı!ı günden ber" "lk defa 
20 puan b"rden kaybett". Bu 20 puanlık dü#ü# Intu"t "ç"n öneml" kayıplarla 
sonuçlanmı#tı ve #"rket "ç"n çok utanç ver"c"yd".

Intuit üst yönetimi, bir de!i#iklik yapılması gerekti!ini fark etti. Kendi 
itibarları için, Greg’i bu de!i#ime liderlik etmekle görevlendirdiler. Görevi: 
QuickBooks’un geli#tirilmesi ve yayılımı için startup hızını yakalamak.

§IGLAG^7¨J�^+MRMP^ CJJCI
Bu h"kâyen"n b"r sonrak" bölümü, uyab"len organ"zasyon kurmanın ne kadar 
zor oldu!unu ortaya koyuyor. Greg, Qu"ckBooks gel"#t"rme süreçler"n" de!"#-
t"rmek "ç"n dört prens"p bel"rled":

1. Daha küçük ek"pler. Tekdüze fonks"yonel rollere sah"p büyük ek"p-
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lerden, üyeler" farklı roller üstlenen küçük, adanmı# ek"plere geç"#.

2. Daha kısa döngülerle çalı#mayı sa!lamak.

3. Yen" özell"kler"n mü#ter" deney"m" performansını test eden hızlı 
mü#ter" ger"b"ld"r"m".

4. Ek"pler" hızlı ve cesaretl" kararlar alab"l"r hale get"rmek ve bu ko-
nuda yetk"lend"rmek.

Dı#ardan bakıldı!ında, bu hedefler k"tabın öncek" bölümler"nde anlatılan 
yöntem ve prens"plerle uyumlu görüneb"l"r, ama Greg’"n Qu"ckBooks’la "k"nc" 
yılı da ba#arılı geçmed". Mesela, yı!ın büyüklü!ünü yarıya "nd"rerek ek"b"n 
yıl ortasında sürüm çıkarmaya geçeb"lece!"ne karar verd". Ancak, bu ba#arılı 
olmadı. Ek"p tam b"r kararlılıkla, Ocak ayında alfa sürüm çıkarmak "ç"n çalı#tı, 
ancak N"san’da tamamlayab"ld". Esk" s"steme göre problemler" "k" ay önceden 
ortaya koyab"lmey" ba#armı#lardı ama Greg’"n "sted"!" çarpıcı sonuçlar ortaya 
çıkmamı#tı.

Gerçekte, ek"b"n b"r yıl boyunca yaptı!ı "#ler, öncek" yıllarda yaptıklarına 
benzemeye devam ed"yordu. Greg’"n tab"r"yle “Organ"zasyonların motor bel-
lekler" vardır” ve "nsanlar "ç"n esk" alı#kanlıklarını unutmak zordur. Greg s"s-
teme kar#ı gelmeye çalı#ıyordu ve sürüm zamanını de!"#t"rmek g"b" b"reysel 
de!"#"kl"kler yapmak buna uygun de!"ld".

el~LA~^7¨J�^.?RJ?K?
Geçen yılın kısıtlı "lerlemes"nden dolayı hayal kırıklı!ı ya#ayan Greg, ürün 
gel"#t"rme bölümünün l"der" H"manshu Bax" "le ek"pler"n" b"rle#t"rd". B"rle#en 
ek"pler"n"n yen" süreçler olu#turaca!ına ve esk" yola b"r daha dönmeyecekle-
r"ne da"r b"r açıklama yaptılar.

Yen" tesl"m zamanlarına odaklanmak yer"ne, küçük yı!ınlarla çalı#mayı 
mümkün kılacak süreç, ürün ve teknoloj" de!"#"kl"kler"ne odaklandılar. Bu 
tekn"k "novasyonlar ürünler"n" mü#ter"ler"ne daha erken ger"b"ld"r"m ala-
b"lecek #ek"lde sunmalarını sa!ladı. Sene ba#ında kapsamlı b"r yol har"tası 
hazırlamak yer"ne, Greg yılı f"k"r olu#turmak "ç"n mühend"sler"n, ürün yöne-
t"c"ler"n"n ve mü#ter"ler"n b"r araya geld"!" f"k"r/kod/çözüm do!açlamaları adı 
ver"len çalı#mayla ba#lattı. B"r ürün müdürü olarak yılı ürünün sürümünde 
ne olaca!ını tanımlayan b"r l"ste olmadan ba#latmak korkutucu olsa da ek"b"-
ne ve yen" sürece olan güven" tamdı.
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Üçüncü yılda üç tane farklılık vardı:

• Ek"pler yen" teknoloj"ler, süreçler ve s"stemler yaratmak "ç"n 
çalı#tılar.

• Yen" müth"# f"k"rler"n etrafında fonks"yonlar arası ek"pler kuruldu.

• Mü#ter"ler her b"r özell"k konsept"n"n daha ba#langıcında "#e dah"l 
oldular.

Esk" yakla#ım planlama sürec"nde mü#ter" ger"b"ld"r"m" ve mü#ter" katılı-
mından yoksun de!"ld". Gench# gembutsu’nun esas ruhuna sah"p Intu"t ürün 
yönet"c"ler" (ÜY) b"r sonrak" sürümde çözmek üzere mü#ter"lerle “ben"-eve-ka-
dar-tak"p-et” yöntem" "zlerlerd". Ancak, bu durumda ÜY’ler tüm mü#ter" ara#-
tırmalarından sorumlu olurdu. 

Fonks"yonlar arası çalı#ma #ekl"ne geç"# yapmak çok da kolay b"r süreç de!"l-
d". Bazı ek"p üyeler" ku#kuluydu. Mesela, bazı ürün yönet"c"ler" mühend"sler"n 
mü#ter"lerle b"r araya gelmes"n"n zaman kaybı oldu!unu dü#ünüyordu. ÜY’ler 
mü#ter"ler"n sorunlarını ö!renmen"n ve bunlara kar#ılık ne yapılması gerek-
t"!"n" bulmanın kend" "#ler" oldu!unu dü#ünüyorlardı. Ve sonuç olarak bazı 
ürün yönet"c"ler" “Ben"m "#"m ne? Ne yapmam gerek"yor?” g"b" tepk"ler verm"#t". 
Benzer #ek"lde, mühend"sl"k tarafındak" bazı k"#"ler de kend"ler"ne ne yapılması 
gerekt"!"n"n söylenmes"n" "st"yorlardı. Mü#ter"lerle konu#mak "stem"yorlardı. 
Büyük yı!ın gel"#t"rmede t"p"k olarak görüldü!ü üzere, her "k" grup da daha “ve-
r"ml"” çalı#mak "ç"n ek"b"n ö!renme yetene!"n" feda etmek "st"yordu.

Bu de!"#"m sürec"n"n ba#arılı olması "ç"n "let"#"m çok öneml"yd". Bütün ek"p 
l"derler"n" yönett"kler" de!"#"mle ve neden yönett"kler"yle "lg"l" çok açıktılar. 
Maruz kaldıkları #üphec" yakla#ımların ço!u bunun daha önce nerede "#e yara-
dı!ına da"r örnekler"n"n olmamasına dayanıyordu. Bu, Intu"t "ç"n tamamen yen" 
b"r süreçt". Esk" s"stem"n neden çalı#madı!ını ve yılda b"r sürüm çıkarmanın 
neden onları ba#arıya götürmed"!"n" anlatmak zorundaydılar. De!"#"m boyunca 
süreçten elde etmey" hedefled"kler" sonuçların "let"#"m"n" yaptılar: daha erken 
mü#ter" ger"b"ld"r"m" ve yıllık sürüm zamanlamasından ayrı#tırılmı# daha hızlı 
gel"#t"rme devr". Sürekl" olarak bu yen" yakla#ımın, startup rak"pler"n"n çalı#ma 
ve y"neleme #ekl" oldu!unu vurguladılar. Ya aynı #ey" yapacaklardı ya da konu 
dı#ı kalma r"sk"n" alacaklardı. 

***
Qu"ckBooks gen"# ek"plerle ve uzun döngülerle kurulmu#tu. Mesela, "lk 
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yıllarda kötü kaderl" onl"ne bankacılık ek"b" on be# mühend"s, yed" kal"te 
güvence uzmanı, b"r ürün müdürü ve bazı zamanlarda b"r de tasarımcıdan 
olu#uyordu. %"md" h"çb"r ek"pte be# k"#"den fazla eleman bulunmuyor. Bü-
tün takımlar mü#ter"lerle mümkün olan en hızlı #ek"lde y"neleme yapmaya, 
deneyler gerçekle#t"rmeye ve sonra da ne üzer"nde çalı#ılaca!ına da"r gerçek 
zamanlı yatırım kararları vermek "ç"n do!rulanmı# ö!renmey" kullanmaya 
odaklanıyor. Sonuç olarak, esk"den lansman zamanında özell"kler" b"rle#t"ren 
be# ana “bran#” varken, bugün y"rm" be# bran# var. Bu daha gen"# deney set-
ler"n"n kullanılmasına olanak sa!lıyor. Her ek"p yen" özell"kle üzer"nde tüm 
sürec" gerçek mü#ter"lerle test ederek yakla#ık altı hafta çalı#ıyor.

Her ne kadar uyab"len organ"zasyona dönmek "ç"n gerekl" ana de!"#"kl"k-
ler çalı#anların z"hn"yet"nde olsa da kültürü de!"#t"rmek yeterl" de!"ld"r. 9. 
Bölüm’de gördü!ümüz üzere yalın yönet"m, i#i bir sistem olarak ele almayı 
ve daha sonra tüm sürecin yı!ın büyüklü!üyle ve döngüsüyle ilgilenmeyi 
gerektirir. Nitekim QuickBooks ekibi kalıcı de!i#im sa!lamak için yeni, daha 
hızlı çalı#ma #eklini mümkün kılacak araçlara ve platformlara yatırım yap-
mak zorunda kaldı.

Yı!ın büyüklü!ünü küçültmek "ç"n Qu"ckBooks ek"b"n"n yen" teknolo-
j" yatırımı yapması gerek"yordu. Mü#ter"n"n b"lg"sayarında Qu"ckBooks’un 
çoklu vers"yonlarını çalı#tırmalarını sa!layan b"r b"lg"sayar ortamına aktarma 
aracı gel"#t"rd"ler. $k"nc" vers"yon bütün mü#teri verilerine ula#abiliyor ama 
üzerinde de!i#iklik yapamıyordu. Böylece, yeni vers"yonun kazara mü#ter"n"n 
ver"ler"n" bozma r"sk" ortadan kalkmı#tı. Bu ek"b"n yen" vers"yonu, seçt"kler" 
gerçek mü#ter"ler"n test edeb"lece!" ve ger"b"ld"r"mler"n" payla#ab"lece!" #ek"l-
de ayırab"lmes"n" sa!ladı. 

Üçüncü yılda alınan sonuçlar gelecek vaat ediyordu. QuickBooks’un o 
yıl piyasaya sürülen vers"yonu bel"rg"n b"r #ek"lde daha yüksek mü#ter" 
tatm"n" puanları almı# ve daha fazla satı# yapmı#tı. E!er #u anda Qu"ck-
Books kullanıyorsanız, el"n"zdek" ürün büyük "ht"malle küçük yı!ınlarla 
gel"#t"r"ld". Greg, Qu"ckBooks’tak" dördüncü yılına g"rerken, yı!ın bü-
yüklü!ünü ve dev"r süres"n" azaltacak yen" yollar bulmaya çalı#ıyor. Her 
zaman oldu!u g"b", tekn"k çözümler"n de ötes"ne geçen olasılıklar var. 
Örne!"n, kutulu b"lg"sayar yazılımlarının yıllık satı#ları gerçek anlamda 
hızlı ö!renme "ç"n engeld"r. Bu nedenle ek"p #"md" de en akt"f mü#ter"le-
r"yle üyel"k bazlı ürünler" test etmeye ba#ladı. Mü#ter"ler"n güncellemele-
r" onl"ne olarak "nd"reb"ld"!" noktada Intu"t de daha sık yazılım p"yasaya 
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süreb"l"r. Bu program kısa süre sonra Qu"ckBooks ek"b"n"n mü#ter"ler"ne 
üç ayda b"r yen" vers"yon sundu!unu görecekt"r.3

***
Yalın üret"mden türet"lm"# tekn"kler"n kullanılmasının esas faydalarından 

b"r", Yalın Startupların büyüyünce yalın prens"plere dayanan operasyonel 
mükemmell"!" gel"#t"reb"lecek poz"syonda olmalarıdır. Hal"hazırda d"s"pl"nl" 
b"r #ek"lde çalı#mayı, kend" durumlarına özel süreçler gel"#t"rmey", Be# Ne-
den ve küçük yı!ınlar g"b" yalın tekn"kler" kullanmayı b"l"yorlar. Ba#arılı b"r 
startup, büyük b"r #"rkete dönü#ürken, #"rket "ç"nde Toyota g"b" dünyanın 
en "y" #"rketler"n" karakter"ze eden d"s"pl"nl" çalı#ma kültürünü gel"#t"rmeye 
hazır olacaklar.

Ancak, ba#arılı b"r #ek"lde büyük #"rkete dönü#mek h"kâyen"n sonu de-
!"l. B"r startup’ın "#" h"çb"r zaman b"tmez, çünkü köklü #"rketler b"le yıkı-
cı "novasyon yoluyla yen" büyüme kaynakları bulmaya çalı#malıdır. Bu zo-
runluluk #"rketler"n "lk yıllarından "t"baren geçerl"d"r. Artık h"çb"r ba#arılı 
startup "lk halka arzından sonra pazar l"derl"!" ba#arısının yıllarca sürmes"n" 
bekleyemez. Bugün ba#arılı #"rketler hemen yen" rak"pler"n, hızlı tak"pç"le-
r"n ve derme çatma startupların baskısıyla kar#ı kar#ıya kalıyor. Sonuç ola-
rak, b"r startup’ın tırtılın kelebe!e dönü#mes" metaforunda oldu!u g"b" ayrı 
a#amalardan geçt"!"n" dü#ünmek artık anlam "fade etm"yor. Hem startup-
lar hem de köklü #"rketler operasyonel mükemmell"!" yakalamayı ve yıkıcı 
inovasyonu aynı anda yapabilmeyi sa!layacak #ekilde aynı anda birden fazla 
i#le u!ra#mayı ö!renmelidir. Bu, 12. Bölüm’ün konusu olan yeni bir dü#ünce 
yapısını gerektirir. 
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Geleneksel akıl #"rketler"n büyüdükçe kaçınılmaz olarak "novasyon, yaratıcılık 
ve büyüme kapas"teler"n" kaybett"kler"n" söyler. Ben bunun yanlı# oldu!unu 
dü#ünüyorum. Startuplar büyüdükçe, g"r"#"mc"ler mevcut mü#ter"ler"n "ht"-
yaçlarını, h"zmet ver"lecek yen" mü#ter"ler bulma, mevcut "# kolunu yönetme 
ve yen" "# modeller" ke#fetme "le ve üstel"k heps"n" aynı anda yapacak #ek"lde 
dengelemey" ö!renecek organ"zasyonlar kurarlar. Ve e!er yönet"m felsefele-
r"n" de!"#t"rmek "sterlerse daha büyük, köklü #"rketler"n b"le portföy dü#ünce 
yapısı olarak adlandırdı!ım bu yönteme geçi# yapabileceklerine inanıyorum.

7')'!'^§,-4�17-,^,�1'*^ #1*#,§0�
Ba#arılı "novasyon takımlarının do!ru #ek"lde yapılandırılması gerek"r. Sermaye 
deste!" almı# ve kend"n" çev"ren startuplar, küçük ve ba!ımsız #"rketler olarak, 
bu n"tel"kler"n bazılarına do!al olarak sah"pt"r. %"rket "ç" startup ek"pler" bu ya-
pıları kurmak "ç"n üst yönet"m"n deste!"ne "ht"yaç duyar. Tecrübeler"me göre, 
#"rket "ç" ya dı#ı olsun tüm startup ek"pler"n"n üç n"tel"!e sah"p olması gerek"yor: 
kısıtlı ve güvenl" kaynaklar, "#ler"n" gel"#t"rmek "ç"n ba!ımsız otor"te ve çıktıdan 
k"#"sel pay. Bu gerekl"l"kler"n her b"r" köklü #"rketler"n b"r"mler" "ç"n olanlardan 
farklıdır. Unutmayın k" yapı sadece b"r ön ko#uldur; ba#arıyı garant"lemez. Ama 
yapıyı yanlı# kurmak kes"n olarak ba#arısızlı!a götürür.

)¨Q¨RJ¨^?K?^%~TCLJG^)?WL?IJ?P
Büyük, köklü #"rketlerdek" bölüm yönet"c"ler" bütçeler"n" artırmak "ç"n pol"-
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t"ka yapma yolunu kullanmada becer"kl"d"rler ama bu bütçeler"n oynak oldu-
!unu da b"l"rler. Genell"kle olab"ld"!" kadar büyük bütçeler alır ve sonra d"!er 
departmanlardan gelecek baskılara kar#ı savunmak "ç"n hazırlık yaparlar. 
Pol"t"ka bazen kaybedecekler" bazen de kazanacakları anlamına gel"r: %"rke-
t"n ba#ka b"r bölümünde b"r kr"z ortaya çıkması, bütçeler" b"r anda yüzde 10 
azaltab"l"r. Bu b"r felaket de!"ld"r; sadece ek"pler"n b"raz daha fazla çalı#ması 
gerek"r. Genell"kle, bütçeler"n bu tarz "ht"maller "ç"n b"r tamponu vardır.

Startuplar farklıdır: Sayısız ba#arısız dot-com g"r"#"m"n"n de onaylaya-
ca!ı üzere, fazla bütçe, az bütçe kadar zararlıdır ve startuplar yolun yarısın-
da yapılan bütçe de!"#"kl"kler"ne kar#ı hassastır. Tek ba#ına ayakta duran 
b"r startup "ç"n b"r anda el"ndek" paranın yüzde 10’unu kaybetmek ender 
görülen b"r olaydır. Startupların hata payları çok küçük oldu!undan, pek 
çok vaka "ç"n bu durum ölümcül olacaktır. N"tek"m, startupları "#letmek 
geleneksel b"r"mlere göre hem daha kolaydır hem daha talepkardır. Daha 
az sermaye gerekt"r"rler ama bu sermayen"n kandırılmaya kar#ı kes"nl"kle 
güvenl" olması gerek"r.

 ?¦¨KQ¨X^%CJGªRGPKC^-RMPGRCQG
Startup ek"pler"n"n yen" ürün gel"#t"rmek ve pazarlamak "ç"n tam otonom"ye 
"ht"yaçları vardır. Onay almak zorunda kalmadan deney yapab"lmel"d"rler.

Startup ek"pler"ne tamamen fonks"yonlar arası olmalarını tavs"ye ed"yorum. 
Sadece protot"pler" de!"l, gerçekten çalı#an ürün ve serv"sler" yapıp sunab"lecek 
sev"yede olmaları gerek"r. $# devretmeler ve onaylar Yap-Ölç-Ö!ren ger"b"ld"r"m 
döngüsünü yava#latır ve hem ö!renmey" hem de hesap vereb"l"rl"!" engeller. 

1MLSlR?L^)GªGQCJ^.?W^
G"r"#"mc"ler, yarattıkları #ey"n sonuçlarından k"#"sel b"r pay almak "ster. Ba-
!ımsız yen" g"r"#"mlerde bu genell"kle, h"sse sened" ops"yonu ya da d"!er h"sse 
sah"pl"!" yöntemler"yle sa!lanır. Bunun yer"ne b"r pr"m s"stem"n"n kullanıl-
ması gereken durumlarda, en "y" te#v"kler, "novasyonun uzun vadel" sonuçla-
rına ba!lanmı# olanlardır.

Ancak, k"#"sel payın mal" olması gerekt"!"ne "nanmıyorum. Bu özell"kle, 
"novasyonun f"nansal hedeflere ba!lı olmadı!ı, kâr amacı gütmeyen orga-
n"zasyonlar ya da kamu kurulu#ları g"b" organ"zasyonlar "ç"n öneml"d"r. Bu 
durumlarda b"le ek"pler"n k"#"sel pay almaları mümkündür. Ana #"rket "no-
vasyon yapan k"#"n"n k"m oldu!unu net b"r #ek"lde bel"rlemel"d"r ve bu k"#"-
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n"n ortaya çıkardı!ı yeni ürünü için, e!er ba#arılı olursa, itibar görece!inden 
emin olmalıdır. Önemli bir medya #irketinde kendi bölümünü yöneten bir 
giri#imcinin bana söyledi!i gibi, “Maddi te#vikler bir yana, kapıda ismim 
yazdı!ı için di!erlerine kıyasla kaybedece!im ve ispatlamam gereken daha 
çok #ey oldu!una inanıyorum.”

Bu formül #irketler için de etkilidir. Toyota’da yen" b"r aracın sıfırdan gel"#-
t"r"lmes"nden sorumlu yönet"c"ye shusa ya da ba# mühend"s den"r:

Shusa Amer"kan d"l"nde a!ır proje yönet"c"ler" "ç"n kullanılır ama bu 
"s"m onların b"r l"der olarak gerçek roller"n" oldu!undan küçük göster"r. 
Toyota çalı#anları bu ter"m" ba# mühend"s olarak tercüme ederler ve 
gel"#t"rmedek" araca shusa’nın arabası derler. B"ze shusa’nın araç gel"#-
t"rmen"n her yönünde mutlak otor"tes"n"n oldu!unu garant" ett"ler.1

D"!er yandan, "novat"f b"r kültüre sah"p olmasıyla b"l"nen, ama yen" ürün 
çıkarmada çok kötü olan b"r "ler" teknoloj" #"rket" b"l"yorum. Alı#ılmı#ın dı-
#ında b"r #ey yapan ek"plere ver"len büyük madd" ve statü ödüller"ne dayanan 
b"r s"steme sah"p olmakla övünüyorlar, ancak bu ödüller üst yönet"m tarafın-
dan neye dayanarak ver"ld"!"n" k"msen"n b"lmed"!" b"r #ek"lde da!ıtılıyor. B"r 
ek"b"n bu p"yangoyu kazanıp kazanmayaca!ına da"r kend"s"n" de!erlend"re-
b"lece!" tek b"r objekt"f kr"ter yok. Ek"pler"n yaptıkları "novasyonların uzun 
vadede mülk"yet"ne sah"p olacaklarına da"r güvenceler" yok. Hal böyle olunca, 
ek"pler gerçek r"skler" almaya gönüllü de!"ller, bunun yer"ne enerj"ler"n" üst 
yönet"m"n takd"r"n" alacak projelere harcamayı terc"h ed"yorlar.

"#,#7^.*�2$-0+3^7�0�2+�)
Sonra, otonom startup ek"pler"n"n üzer"nde çalı#tı!ı temel kurallara odak-
lanmak öneml"d"r: ana #"rket"n nasıl korunaca!ı, g"r"#"mc" yönet"c"ler"n nasıl 
hesap vereb"l"r kılınaca!ı ve e!er ba#arılı olursa b"r "novasyonun ana #"rkete 
nasıl entegre ed"lece!". 2. Bölüm’de “özgürlük adasının” SnapTax ek"b"n"n In-
tu"t "ç"nde nasıl ba#arılı b"r startup yaratmaya olanak sa!ladı!ını hatırlayın. 
O deney yapılab"lmes" "ç"n b"r platformdu.

�L?^©GPICRG^)MPSK?I
Alı#ılageld"!" üzere, "ç "novasyoncularla "lg"l" tavs"yeler startup’ı ana #"rket-
ten korumaya odaklanır. Bu model"n tam ters"ne çevr"lmes" gerekt"!"ne 
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"nanıyorum.
Danı#manlık yaptı!ım büyük #"rketlerden b"r"nden t"p"k b"r örnek vererek 

ba#layayım. Üst yönet"m ürünün b"r sonrak" vers"yonunda neler"n olaca!ına 
karar vermek "ç"n b"raraya gelm"#t". Ver"ye dayalı b"r #"rket olma yolundak" 
kararlılıklarının b"r parçası olarak, f"yat üzer"nde b"r deney yapmayı denem"#-
lerd". Toplantının "lk bölümü, deneyden alınan ver"ler" yorumlamakla geçt".

Sorun #uydu k", k"mse ver"n"n ne anlama geld"!"ne karar verem"yordu. 
Toplantı "ç"n pek çok özel rapor hazırlanmı#tı; ver" ambarı ek"b" de toplantı-
daydı. Tablodak" her b"r satırı detaylı olarak anlatmaları "stend"kçe, k"msen"n 
bu rakamların nereden geld"!"n" anlamadı!ı daha da a#"kar oldu. $ncelemek 
"ç"n el"m"zde kalan tek #ey ürünün farklı f"yat sev"yeler"nde, üç aylık dönem-
lere ve mü#ter" segmentler"ne göre kırılmı# brüt satı#ları olmu#tu. Anlamaya 
çalı#mak "ç"n çok fazla ver" vardı. 

$#in kötüsü, kimse hangi mü#terilerin bu deneye maruz kaldı!ını 
bilmiyordu. Deneyin uygulanmasında farklı ekipler sorumluydu ve ürünün 
farklı parçaları, farklı zamanlarda güncellenmi#ti. Tüm süreç aylar almı#tı 
ve gelinen nokta itibariyle deneyi ortaya çıkaranlar, deneyi uygulayanlardan 
farklı bölümlere kaydırılmı#tı.

Bu olaydak" problemler"n pek ço!unu göreb"l"yorsunuzdur: aks"yon gös-
tergeler" yer"ne göster"# göstergeler"n"n kullanılması, büyük yı!ınların kul-
lanılması, net olmayan b"r büyüme h"potez", zayıf b"r deney tasarımı, ek"p 
sah"pl"!"n"n eks"kl"!" ve sonuç olarak çok az ö!renme.

D"nlerken, bunun toplantının sonu olaca!ını dü#ündüm. Karar vermek 
"ç"n eller"nde anla#tıkları h"çb"r unsur olmaması, bana h"ç k"msen"n bel"rl" b"r 
harekete götürecek baza sah"p olmadı!ını dü#ündürdü. Ama yanılmı#tım. 
Her departman ver"lerden kend" poz"syonlarını destekleyecek yorumları çı-
kardı ve bunun kend" faydaları do!rultusunda bunun savunmasını yaptılar. 
D"!er departmanlar onların poz"syonlarını destekleyen alternat"f b"r yorumla 
araya g"r"yor ve toplantı bu #ek"lde "lerl"yordu. Sonunda, kararlar ver"lere da-
yanarak alınmadı. Toplantıyı yöneten yönet"c", kula!a en makul gelen "dd"a-
lara dayanarak karar vermeye zorlandı.

Ver"ler" tartı#mak "ç"n geç"r"len toplantı zamanı bana göre tamamen b"r 
"sraftı, çünkü, sonuçta, gün boyunca yapılan "dd"alar en ba#ta da yapılab"l"r-
d". Sank" her f"kr"n" savunan k"#"n"n tuza!a dü#ürülece!"ne da"r b"r h"ss"yatı 
vardı; sank" e!er d"!er ek"p duruma açıklık get"r"rse, bu k"#"y" baltalayacaktı 
ve bu nedenle de rasyonel cevabın mümkün oldu!unca kafa karı#tırıcı olması 
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gerek"yordu. Nasıl b"r "sraf.
$#e bakın k", böyle b"r toplantı #"rket "ç"nde ver" odaklı karar vermen"n 

ve deney yapmanın adını, haklı nedenlerle, kötüye çıkardı. Ver" ambarı ek"b" 
k"msen"n okumadı!ı ya da anlamadı!ı raporlar üret"yordu. Proje ek"pler" de-
ney yapmanın zaman kaybı oldu!unu dü#ünüyorlardı, çünkü deney yapmak 
sonuçta b"r "#e yaramadı!ı ortaya çıkacak ürünler" yolun yarısına kadar ge-
l"#t"rmek zorunda kalmak demekt". “Deney yapmak” onlar "ç"n zor b"r kararı 
ertelemek anlamına gel"yordu. En kötüsü, bu toplantılar üst yönet"m "ç"n kro-
n"k ba# a!rısı demekt". Esk" ürün öncel"klend"rme toplantıları f"k"r sava#ların-
dan da öteyd" ama en azından yönet"c"ler neler oldu!unu anlayab"l"yorlardı. 
%"md" karma#ık matemat"k "çeren ve h"çb"r kes"n sonuca ula#mayan b"r r"tüel 
ya#ıyorlar ama y"ne de f"k"r sava#larıyla kar#ı kar#ıya kalıyorlardı.

0?QWMLCJ^IMPISJ?P
Lak"n, departmanlar arası kan davasının özünde çok rasyonel b"r korku 
yatıyordu. Bu #"rket "k" mü#ter" segment"ne h"zmet ver"yordu: b"r "#letme-
den "#letmeye t"car" segment ve b"r tüket"c" segment". $#letmeden "#letmeye 
segment"nde, #"rket büyük hac"ml" satı#lar yapmak "ç"n b"r satı# ek"b" çalı#-
tırırken, tüket"c" segment" genell"kle b"reyler tarafından yapılan b"r kereye 
mahsus satın almalarla "#l"yordu. %"rket"n mevcut gel"rler"n"n büyük kısmı 
#"rketlere yapılan satı#lardan gel"yordu ve bu segmenttek" büyüme yava#la-
maya ba#lamı#tı. Herkes tüket"c" segment"nde büyüme potans"yel" oldu!u-
na "nanıyordu ama o ana kadar çok az #ey hayata geç"r"leb"lm"#t".

Büyümedek" bu yava#lı!ın neden"n"n b"r bölümü mevcut f"yat yapısın-
dan kaynaklanıyordu. Büyük #"rketlere satı# yapan d"!er b"rçok #irket gibi 
yüksek liste fiyatları açıklıyor ve büyük hacimli satın alma yapan “favori” 
mü#terilerine çok büyük indirimler veriyorlardı. Do!al olarak, bütün satı# 
temsilcileri mü#terilerinin hepsinin kendisini favori olarak hissetmesini 
sa!lamak "st"yordu. Maalesef l"ste f"yatı tüket"c" segment" "ç"n çok daha 
fazla yüksekt".

Tüket"c" segment"n" büyütmekten sorumlu olan ek"p, dü#ük f"yat yapı-
sıyla b"r deney yapmak "sted". %"rket segment"nden sorumlu ek"p "se bunun 
mü#ter"ler"yle olan mevcut "l"#k"ler"nden çalaca!ından ya da tamamen zarar 
verece!"nden çek"n"yordu. B"reysel tüket"c"ler"n kend"ler"nden daha dü#ük 
ücret öded"!"n" ö!ren"rlerse ne olurdu?

Çoklu segment yönetimi i#inde olan herkes, bu problem için farklı 
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çözümler olabilece!ini bilir. Mesela farklı mü#terilerin ürünün farklı 
“seviyelerini” satın alabilecekleri kademeli özellik setleri yaratılabilir (uçak 
koltuklarında oldu!u gibi) ya da farklı markalar altında farklı ürünler 
çıkarılabilir. Ama #irket bu çözümlerin herhangi birini uygulamada da sorun 
ya#ıyordu. Neden? Mevcut i#i tehlikeye atmak korkusundan, önerilen her 
deney geciktiriliyor, sabote ediliyor ve üzerine perde çekiliyordu.

Bu korkunun sa!lam b"r temele dayandı!ını vurgulamak gerek"r. Sabo-
te etmek, alanı tehd"t ed"len her yönet"c"n"n rasyonel tepk"s"d"r. Bu #"rket 
sıradan, kaybedecek h"çb"r #ey" olmayan, küçük b"r startup de!"l. Köklü b"r 
#"rket"n kaybedecek çok #ey" vardır. Ana faal"yet alanından elde ed"len ge-
l"rler dü#meye ba#larsa, bazı ba#lar kes"l"r. Bu sak"nce ele alınması gereken 
b"r konudur.

§LMT?QWMLS^)?P?^)SRSB?^1?IJ?K?L¨L^2CFJGICJCPG
$novasyon yapmak zorunlulu!u çok katıdır. Bu #irket, daha çevik deney 
yapma yetene!" olmadan, The Innovator’s D#lemma’da anlatılan kadere 
mahkum olacaktır: #"rket b"r anda çökene kadar daha önce h"ç görülme-
m"# büyüklükte kâr elde edecekt"r. 

%irket içi inovasyon zorluklarının çerçevesini belirlerken genellikle 
#u soruyu sorarız: $ç startup’ı ana #irketten nasıl koruruz? Soruyu 
tersine çevirmek ve yeniden sormak istiyorum: Ana #irketi startup’tan 
nasıl koruruz? Tecrübelerime göre insanlar kendileri için bir tehdit 
hissettiklerinde savunmaya geçerler ve savunmanın prim yaptı!ı 
bir ortamda inovasyonun hayat bulması mümkün de!ildir. Aslında, 
inovasyon ekibini saklamak ile ilgili genel tavsiyenin yanlı# yola 
yönlendirmesinin sebebi de budur. IBM PC’nin ana IBM hattından 
uzakta, Florida’da geli#tirilmesi örne!inde oldu!u gibi, mekan dı#ında 
çalı#an inovasyon takımlarının kullanıldı!ı bir seferlik ba#arı örnekleri 
vardır. Ama bu örneklerin çok nadir olarak sürdürülebilir inovasyon 
sa!ladı!ı görülmü#tür. Bu nedenle bunlardan sadece ders çıkarılmalı, 
uygulamada kullanılmamalıdır.2 Ana #"rketten saklanmanın uzun vadel" 
olumsuz sonuçları olur.

Konuya, b"rden ortaya çıkan "novasyonla kar#ı kar#ıya kalan yönet"-
c"ler açısından bakmaya çalı#ın. Kend"ler"n", b"raz paranoyak b"r #ek"l-
de, "hanete u!ramı# h"ssedeb"l"rler. N"hayet"nde e!er bu büyüklükte b"r 
#ey saklanab"l"yorsa, k"m b"l"r saklanan daha neler vardır? Yönet"c"ler 
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güçler"ne, etk"ler"ne ve kar"yerler"ne gelecek tehd"tler" bulup çıkarmaya 
e!"l"ml" olduklarından, bu durum zaman "ç"nde daha fazla pol"t"ka ya-
pılmasına neden olacaktır. $novasyonun ba#arılı olması bu davranı#ın 
mazeret" olamaz. 

Bu yönet"c"ler" verd"kler" tepk"den dolayı ele#t"rmek ad"l olmaz. Ele#-
t"r"ler"n çalı#mak ve "novasyon yapmak "ç"n gerekl" destek s"stem"n" ku-
ramamı# üst düzey yönet"c"lere yönelt"lmes" gerek"r. IBM’"n PC "#"nde 
oldu!u g"b" kara kutu yakla#ımı kullanarak "novasyon yapan #"rketler"n 
yen" pazarlardak" konumlarını kaybetmeler"n"n sebepler"nden b"r"n"n bu 
oldu!unu dü#ünüyorum. $lk ba#tak" "novasyonu elde etmeler"n" sa!layan 
kültürü yen"den olu#turmayı ve sürdürüleb"l"r kılmayı ba#aramadılar.

§LMT?QWML^)SK^&?TSXS^7?P?RK?I
Buradak" zorluk "novasyon ek"pler"n"n açık ortamda bulunmasına "z"n 
verecek mekan"zmayı yaratmaktır. Sürekl" varolu#sal tehd"tlerle kar#ı 
kar#ıya kalan #"rketler", zaman "çer"s"nde sürdürüleb"l"r "novasyon kül-
türüne götüren yol budur. Ben"m tavs"ye ett"!"m çözüm, "novasyon "ç"n, 
yen" "novasyonun etk"s"ne sah"p ama startup ek"b"n"n yöntemler"n" kısıt-
lamayacak b"r kum havuzu yaratmak. Kum havuzu #u #ek"lde çalı#ıyor:

1. Her ek"p ürün ya da serv"s"n sadece kum havuzu parçalarını (b"r-
den fazla parçadan olu#an ürün "ç"n) ya da bell" b"r mü#ter" seg-
ment" ya da alanını (yen" b"r ürün "ç"n) etk"leyecek A/B testler" 
olu#turab"l"r. Ancak:

2. Ek"p tüm deney" ba#tan sona göreb"lmel"d"r.

3. H"çb"r deney bell" b"r zamandan daha uzun süremez (bas"t özel-
l"k deneyler" "ç"n b"rkaç hafta, daha yıkıcı "novasyonlar "ç"n b"raz 
daha uzun).

4. H"çb"r deney bell" sayıdak" mü#ter"den daha fazlasını etk"leyemez 
(genell"kle #"rket"n esas mü#ter" tabanının bell" b"r yüzdes" olarak 
"fade ed"l"r).

5. Her deney en az be#, en çok on (daha fazla olmamalı) aks"yon gös-
terges"n"n yer alaca!ı tek b"r standart rapor "le de!erlend"r"lmel"d"r.

6. Kum havuzunda çalı#an her ek"b"n ve gel"#t"r"len her ürünün ba#a-
rısı aynı göstergeler kullanılarak de!erlend"r"lmel"d"r.
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7. B"r deney olu#turan her ek"p, deney devam ederken göstergeler" ve 
mü#ter" tepk"ler"n" tak"p etmel" (gelen yardım telefonları, sosyal 
medya tepk"s", forumlar vb.), e!er büyük b"r sorun varsa deney" 
sonlandırmalıdır.

Ba#langıçta kum havuzu oldukça küçük olmalıdır. Yukarıda bahsed"-
len #"rkette kum havuzu "lk ba#ta sadece f"yatlandırmayı "çer"yordu. %"r-
ket"n ürünler"n"n türüne ba!lı olarak, kum havuzu farklı #ek"llerde "fade 
ed"leb"l"r. Örne!"n b"r onl"ne h"zmet, konuyu bell" sayfalar ya da kullanıcı 
akı#larıyla kısıtlı tutab"l"r. B"r perakende operasyonu bell" ma!azalar ya 
da bölgelerle sınırlayab"l"r. Pazara tamamen yen" b"r ürün sunacak #"rket-
ler bell" b"r mü#ter" segment"yle kısıtlayab"l"r.

Konsept ya da pazar testler"nden farklı olarak, kum havuzundak" 
mü#ter"ler gerçek kabul ed"l"r ve "novasyon ek"b"n"n bu mü#ter"lerle uzun 
vadel" "l"#k" kurma g"r"#"mler"ne "z"n ver"l"r. N"hayet"nde, ö!renme k"-
lometre ta#larına ula#mak "ç"n, bu erken ben"mseyenlerle uzun zaman 
deney yapmak zorunda kalacaklar.

$novasyon ekibi mümkün olabildi!ince fonksiyonlar arası olmalı ve 
Toyota’nın shusa’sı g"b" net b"r ek"p l"der"ne sah"p olmalıdır. Önces"nde 
onay almak zorunda olmadan, kum havuzu "ç"ndek" ürün ya da özell"k-
ler" gel"#t"rmek, pazarlamak ve yaymak "ç"n yetk"lend"r"lmel"d"rler. Bu 
çabaların ba#arısını ya da ba#arısızlı!ını standart aks"yon göstergeler" ve 
"novasyon muhasebes" kullanarak raporlamaları sa!lanmalıdır.

Bu yakla#ım daha önce h"ç fonks"yonlar arası çalı#mamı# ek"plerde 
b"le "#e yarar. F"yatlandırma de!"#"kl"!" g"b", "lk b"rkaç de!"#"kl"k büyük 
mühend"sl"k çalı#ması gerekt"rmez ama mühend"sl"k, pazarlama ve mü#-
ter" h"zmetler" departmanları arasında koord"nasyon gerekt"r"r. Ver"ml"-
l"kler" sadece me#gul olmalarıyla de!"l, mü#ter" de!er" yaratma yetenek-
ler"yle ölçüldü!ü sürece bu #ek"lde çalı#an ek"pler daha ver"ml" olurlar.

Gerçek deneyler" ba#arılı ya da ba#arısız olarak de!erlend"rmek ko-
laydır, çünkü üst sev"ye göstergelerde hareket ya vardır ya da yoktur. Her 
#ek"lde, ek"p mü#ter"ler"n nasıl davranacaklarına da"r varsayımlarının 
do!ru olup olmadı!ını anında ö!ren"r. Her sefer"nde aynı göstergeler" 
kullanarak, ek"p #"rket genel"nde bu göstergelerle "lg"l" b"r b"lg" b"r"k"m" 
olu#masını sa!lar. $novasyon ek"b", "novasyon muhasebes" s"stem"n" kul-
lanarak raporlama yaptı!ı "ç"n, bu raporları okuyan herkes aks"yon göster-
geler"n"n gücüyle "lg"l" farkında olmadan ders alır. B"r" "novasyon ek"b"n" 

Maltepe Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi



!NOVASYON

211

sabote etmek "stese b"le bunu yapmak "ç"n önce aks"yon göstergeler"n" ve 
ö!renme k"lometre ta#larını ö!renmes" gerek"r.

Kum havuzu ayrıca hızlı y"nelemey" destekler. Proje ba#ından sonuna 
kadar görüleb"ld"!"nde ve "#ler küçük yı!ınlarla yapılıp hızlıca net b"r so-
nuç ortaya koydu!unda "nsanlar ger"b"ld"r"m"n gücünden faydalanırlar. 
Rakamlarda de!"#"kl"k elde edemed"kler"nde, hemen bulguları do!rultu-
sunda hareket etme #ansına sah"p olurlar. Böylel"kle, "#"n ba#ında gerçek-
ten kötü f"k"rlerle ba#lamı# olsalar da bu ek"pler hızlı b"r #ek"lde opt"mum 
çözümlerle ilgili orta noktada bulu#urlar.

Daha önce gördü!ümüz g"b", küçük yı!ınlar prens"b"n"n ortaya koy-
du!u #ey budur. Fonks"yonel uzmanlar, özell"kle #elale ya da a#ama de-
!erlend"rme noktası gel"#t"rme konularında yet"#m"# olanları, çok büyük 
yı!ınlarda çalı#mak üzere e!"t"lm"#lerd"r. Bu durum, "y" f"k"rler"n b"le har-
canmasına neden olur. Yı!ını küçük tutarak, kum havuzu yöntem" ek"b"n 
hızlıca bas"t hatalar yapmasını ve ö!renmeye ba#lamasını sa!lar. A#a!ıda 
da görece!"m"z g"b", bu küçük ba#langıç deneyler" ek"b"n daha sonra ana 
#"rkete entegre ed"lecek geçerl" yen" b"r "#e sah"p oldu!unu göstereb"l"r.

§l^#IGNJCPG^1MPSKJS^2SRK?I
Ö!renme kilometre ta#larını 7. Bölüm’de ele almı#tık. $ç startup ekibi için 
de sorumluluk dizisi aynı #ekilde i#ler: Mü#teri modellerine dayalı olarak 
istenilen ideal modeli olu#tur, alt seviyeyi belirlemek için piyasaya ana 
fonksiyonlara sahip ürünü sun ve sonra da "deale yakla#mak "ç"n motoru 
ayarlamaya çalı#. 

Bu yapıyla çalı#an #"rket "ç" ek"pler esasen startup g"b" çalı#ırlar. E!er ba#a-
rı göster"rlerse, #"rket"n genel ürün ve serv"s portföyüne dah"l ed"lmel"d"rler.

7d,#2§+^.-02$d7e,e^%#*§©2§0+#)
%irketlerin yönetmesi gereken dört ana türde i# vardır.3 B"r "ç startup büyü-
dükçe, or"j"nal f"kr" yaratan g"r"#"mc"ler"n ölçeklenme zorlu!unun üstes"nden 
gelmes" gerek"r. Yen" mü#ter"ler geld"kçe ve yen" pazarlar ele geç"r"ld"kçe, ürün 
#"rket"n halka dönük yüzünün b"r parçası hal"ne gel"r ve öneml" "let"#"m, pa-
zarlama, satı# ve "# gel"#t"rme çalı#maları yapılmasını gerekt"r"r. Ço!u zaman, 
ürün rak"pler"n "lg"s"n" çeker ve ortaya hızlı tak"pç"ler ve takl"t edenler çıkar.

Yen" ürünün pazarı sab"tle#t"kçe, prosedürler rut"nle#"r. Ürünün pazar-
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da genel geçer b"r hale gelmes"n" engellemek "ç"n yen" "laveler, artan oranda 
güncellemeler yapılması ve yen" pazarlama #ek"ller" bulunması gerek"r. Bu 
a#amada, mal"yetler" dü#ürerek kârlılı!ı artırmanın öneml" b"r yolu olması 
sebeb"yle, operasyonel mükemmell"!"n önem" artar. Bu durum farklı b"r yö-
net"c" t"p" gerekt"reb"l"r: opt"m"zasyon, yetk"lend"rme, kontrol etme ve uy-
gulamada öne çıkan b"r yönet"c". %"rket"n h"sse de!er" böyle b"r öngörüleb"l"r 
büyümeye ba!lıdır. 

$#letme maliyetleri ve eskilerden gelen ürünlerin söz konusu oldu!u bir 
de dördüncü a#ama vardır. Bu dı# kaynak kullanımı, otomasyon ve maliyet 
dü#ürmenin ilgi alanıdır. Her #eye ra!men, altyapı hâlâ en kritik konudur. 
Donanım ya da altyapı sorunları ya da sadık mü#terilerin kaybedilmesi bütün 
#irketi zora sokabilir. Ancak, büyüme ve opt"m"zasyon a#amalarının aksine, 
bu alanda yapılacak yatırımlar #irketin üst seviye büyüme yakalamasına 
yardımcı olmaz. Bu tip organizasyonların yöneticileri beysbol hakemlerinin 
kaderini ya#arlar: Bir #eyler yolunda gitmedi!inde ele#tirilirler, her #ey iyi 
iken hesaba katılmazlar.

Bu dört a#amadan, bütün bölümler" ve yüzlerce, hatta b"nlerce k"#"y" tem-
s"l ett"kler" "ç"n büyük #"rketler özel"nde bahsetmey" terc"h ed"yoruz. Bu çok 
mantıklı, çünkü bu uç durumlarda #"rket"n gel"#"m" daha kolay gözlemlen"-
yor. Ancak, bütün #"rketler her zaman "ç"n bu dört a#amadan geç"yor. Yen" 
b"r ürün pazara sunulur sunulmaz, ek"pler bu ürünü b"r sonrak" a#ama "ç"n 
gel"#t"rmek üzere çalı#maya ba#larlar. Her ba#arılı ürün ya da özell"k hayata 
ara#tırma ve gel"#t"rmede (Ar-Ge) ba#lar. Net"cede #"rket"n stratej"s"n"n b"r 
parçası hal"ne gel"r, opt"m"zasyona tab" olur ve zaman "çer"s"nde esk"r.

Startuplar ve büyük #"rketler "ç"n problem aynıdır: çalı#anlar genell"kle 
gel"#t"rd"kler" ürünü tüm a#amalarda tak"p etmeye devam ederler. Genel uy-
gulama, yen" ürünü ya da özell"!" gel"#t"ren k"#"n"n, bunun t"car"le#t"r"lmes" 
"ç"n gerekl" kaynaklar, ek"p ve bölümü yönetmes" #ekl"nded"r. Sonuç olarak, 
güçlü yaratıcı yönet"c"ler yen" ürünler gel"#t"rmek yer"ne ürünler"n büyümes" 
ve opt"m"zasyonuyla u!ra#mak zorunda kalırlar.

Bu e!"l"m sebeb"yle, köklü #"rketler #"rket "ç"nde "novasyonu ye#ertecek 
yaratıcı yönet"c"ler bulmakta zorlanırlar. Her yen" "novasyon esk"den gelen 
projeler"n kaynaklarıyla rekabet eder ve en kısıtlı kaynak da yetenekt"r.

%GPGªGKAG^@GP^3LT?LB¨P
Bu "k"lemden çıkmanın yolu dört "# t"p"n" ayrı yönetmek ve her alanda farklı 
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ek"pler kurulmasını sa!lamaktır. Ürünler a#amadan a#amaya geçt"kçe, ek"p-
ler arasında elden ele devred"lmel"d"r. Çalı#anlar bu dev"rde ürünle b"rl"kte 
hareket etmey" ya da kalıp yen" b"r #ey üzer"nde çalı#maya ba#lamayı terc"h 
edeb"l"r. Her "k" terc"h de do!ru ya da yanlı# de!"ld"r; k"#"n"n m"zacı ve yete-
nekler"yle "lg"l"d"r.

Bazı "nsanlar do!u#tan yaratıcıdır ve "ler" a#amalardak" "# planlarının bas-
kısı olmadan çalı#mayı terc"h ederler. Bazıları hırslıdır ve "novasyonu üst 
yönet"me g"tmen"n b"r yolu olarak görürler. Bazıları "se özell"kle sab"t b"r "#" 
yönetmek, dı# kaynak kullanmak, ver"ml"l"!" güçlend"rmek ve mal"yetler" 
dü#ürmek konusunda yetenekl"d"r. $nsanlar kend"ler"ne uyan "#" bulmakta 
serbest bırakılmalıdır.

Aslında, g"r"#"mc"l"k büyük #"rketler"n "ç"ndek" "novasyoncular "ç"n geçerl" 
b"r kar"yer yolu olarak de!erlend"r"lmel"d"r. Ek"pler"n" Yalın Startup metodunu 
uygulayarak yönetenler, bu yetenekler"n"n ödülünü almak "ç"n #"rketten ayrıl-
mak ya da sab"t fonks"yonel departmanların katı h"yerar#"s"ne uyuyormu# g"b" 
görünmeye çalı#mak zorunda kalmamalıdır. Üzer"nde sadece “g"r"#"mc"” yazan 
kartv"z"tler" olmalıdır. Mesul"yetler" "novasyon muhasebes" çerçeves"nde de!er-
lend"r"lmel" ve buna göre te#v"k ed"lmel" ve ödüllend"r"lmel"d"r.

G"r"#"mc" b"r ürünü kum havuzunda kuluçkalandırdıktan sonra, ürün ana 
#"rkete ger" kazandırılmalıdır. Ürünü büyütmek, t"car"le#t"rmek ve ölçeklen-
d"rmek "ç"n daha büyük b"r ek"be "ht"yaç vardır. Ba#langıçta, bu ek"b"n kum 
havuzunda çalı#an "novasyoncuların l"derl"!"ne "ht"yacı vardır. Aslında, bu 
durum "novasyonculara yen" ek"p üyeler"n", kum havuzunda ö!rend"kler" yen" 
çalı#ma #ekl"ne alı#tırma fırsatı sunması "t"bar"yle sürec"n olumlu b"r tarafıdır.

$deal olan, ekibi kum havuzu dı#ına çıkarmak ve #irketin rutinine dah"l 
etmek yer"ne, kum havuzunun kapsamını gen"#letmekt"r. Böylece fırsatlar 
ortaya çıkacaktır. Mesela, kum havuzunda ürünün sadece bell" bölümler" 
deneye tab" tutuluyorsa, yen" özell"kler eklenecekt"r. Daha önce ele aldı!ımız 
onl"ne h"zmet örne!"nde "#e ürün f"yatlandırma sayfasını kum havuzuna 
alarak ba#lanab"l"r. Bu deneyler ba#arılı olduktan sonra #"rket"n web s"tes"n"n 
ana sayfası da kum havuzuna eklen"r. Sonradan arama özell"!" ya da genel 
tasarım ekleneb"l"r. E!er ba#langıçta bell" mü#ter"ler ya da bell" b"r mü#ter" 
sayısı dah"l ed"lm"#se, ürünün er"#"m" artırılab"l"r. Bu de!"#"kl"kler d"kkatl" b"r 
#ek"lde "zlend"kten sonra, üst yönet"m"n kum havuzunda çalı#an ek"pler"n 
ana #"rket "ç"nde kend" ba#larının çares"ne bakıp bakamayaca!ını de!erlen-
d"rmes" gerek"r. 
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Kum havuzunda çalı#mak startup kasları gel"#t"rmek g"b"d"r. Ba#langıçta, 
ek"p sadece bas"t deneylerle ba#lar. $lk deneyler yeterl" ö!renme sa!lamada ve 
ölçekleneb"l"r ba#arıya götürmede ba#arısız olab"l"r. Zaman "ç"nde, bu ek"pler 
küçük-yı!ın gel"#t"rmen"n ve aks"yon göstergeler"n"n sürekl" ger"b"ld"r"m"n" 
aldıkça gel"#"r.

Tab"" k", her "novasyon s"stem" n"hayet"nde kend" ba#arısının kurbanı 
olacaktır. Kum havuzu büyüdükçe ve #"rket"n gel"rler" de kum havuzunun 
"novasyonları sonucunda arttıkça, döngünün yen"den ba#laması gerekecekt"r. 
Esk" "novasyoncular statükonun bekç"ler" hal"ne gelecekt"r. Kum havuzu ürün 
hal"ne geld"!"nde, kaçınılmaz olarak kr"t"k operasyonlar "ç"n gelen ek kurallar 
ve kontrollerle dolacaktır. Yen" "novasyon ek"pler"n"n "ç"nde oynayab"lecekler" 
yen" kum havuzuna "ht"yacı olacaktır.

1R?R~IM^&?JGLC^%CJKCI
Bu son de!"#"m" kabul etmek "novasyoncular "ç"n özell"kle zordur: dı#ardak" 
rad"kallerden statükonun s"mges"ne dönü#üm. Kar"yer"mde bunu rahatsız 
ed"c" bulmu#umdur. Yalın Startup’ın b"r parçası olarak savundu!um tekn"k-
lerden de anlayab"lece!"n"z üzere, çalı#tı!ım #"rketlerde her zaman b"raz so-
run çıkaran k"#" olmu#umdur. Hızlı y"neleme, ver" kaynaklı karar verme ve 
erken mü#ter" katılımı "ç"n bastırmı#ımdır. Bu f"k"rler"n baskın kültürün b"r 
parçası olmadı!ı durumlarda, savunmak kolay (b"raz s"n"r bozucu olsa da) 
oluyordu. Bütün yapmam gereken, b"r "nsan ne kadar bastırab"l"rse o kadar 
bastırmaktı. 

Ürün geli#tirmeyi yönetti!im yıllara geri gidelim. $#e aldı!ımız yeni 
çalı#anların Yalın Startup kültürüne alı#ık olması gerekiyordu. A/B testi ve 
mü#teri testleri standart uygulamalardı. Fikirlerimin savunucusu olmaya 
devam etmem ve yeni çalı#anların denemeye hazır oldu!undan em"n olmam 
gerek"yordu. Ama orada b"r süred"r çalı#anlar "ç"n bu f"k"rler statükonun par-
çası hal"ne gelm"#t".

Pek çok g"r"#"mc" g"b" ben de f"k"rler"m"n da"m" savunuculu!unu yapmak 
"le sürekl" olarak gel"#t"r"lmeler" "ç"n yapılan tavs"yeler" oyalamak arasında kal-
mı#tım. Çalı#anlarım yıllar önce "st"smar ett"!"m aynı dürtüyle kar#ı kar#ıya 
kalıyordu: öner"ler" ne kadar rad"kal olursa, uzla#ma onların "sted"!" noktaya 
o kadar kayıyordu. Her #ey" duydum: #elale ürün gel"#t"rmeye dönmem"z, 
daha fazla kal"te güvence kullanmamız, daha az kullanmamız, mü#ter" katı-
lımını daha fazla veya daha az kullanmamız, daha fazla v"zyon, daha az ver" 
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kullanmamız ya da ver"y" "stat"st"ksel olarak daha kes"n b"r #ek"lde kullanma-
mız gerekt"!"ne da"r pek çok öner".

Bu öner"ler" c"dd" olarak ele almak sürekl" çaba gerekt"rd". Ancak, dog-
mat"k olarak cevap vermek yardımcı olmadı. Otomat"k olarak ortalamasını 
alarak uzla#maya çalı#mak da "#e yaramadı.

Her öner"n"n, Yalın Startup’ın olu#turulmasını sa!layan, aynı kes"n b"-
l"msel sorgulamaya tab" tutulması gerekt"!"n" fark ett"m. Öner"len de!"#"m"n 
sonuçlarını tahm"n edecek b"r teor" kullanab"l"r m"y"z? De!"#"kl"!" küçük b"r 
ek"pte gel"#t"r"p ne olaca!ına bakab"l"r m"y"z? Etk"s"n" ölçeb"l"r m"y"z? Uygula-
yab"ld"!"m her durumda bu yakla#ımlar ben"m ö!rend"kler"m"n ve çalı#tı!ım 
#"rketler"n ver"ml"l"!"n"n artmasını sa!ladı.

IMVU’da öncülü!ünü yaptı!ımız Yalın Startup tekn"kler" sadece ben"m 
katkılarımla olu#madı. $#e yaratıcılıklarını ve yetenekler"n" katan çalı#anlar 
tarafından ortaya çıkarıldı, büyütüldü ve uygulandı.

Heps"nden öneml"s", #u ortak soruyla kar#ı kar#ıya kaldım: B"z"m yen" 
b"r #"rket kurma “yolumuzun” "#e yarayaca!ını nasıl b"lece!"z? Ba#ka hang" 
#"rketler kullanıyor? Sonunda k"m zeng"n ve me#hur oldu? Bu sorular anla-
#ılab"l"r. Sanay"m"z"n krallarının heps" yava# ve yatay b"r #ek"lde çalı#ıyor. B"z 
neden farklı b"r #ey yapıyoruz?

Cevaplamak "ç"n b"r teor" gerekt"ren sorular bunlardır. Yalın Startup’ı 
tanımlanmı# adım ya da takt"k setler" olarak görenler ba#arılı olamayacaktır. 
Bunu zor yoldan ö!rend"m. B"r startupta "#ler sürekl" yanlı# g"der. Bu ya#andı-
!ında, Dem"ng tarafından özetlenm"# yüz yıllık "k"lemle kar#ı kar#ıya kalırız: 
Problem"n s"stem"k b"r nedenden de!"l de özel b"r nedenden kaynaklandı!ını 
nasıl b"lece!"z? E!er yen" b"r çalı#ma #ekl"n" ben"msed"ysen"z, ortaya çıkan 
problemden yen" s"stem" sorumlu tutmayı terc"h eders"n"z. Bu e!"l"m bazen 
do!rudur, bazen de!"ld"r. Aralarındak" farkı görmey" ö!renmek teor" gerekt"-
r"r. Problemler"n gerçekten problem oldu!unu söylemek "ç"n yaptı!ınız de!"-
#"kl"kler"n sonuçlarını tahm"n edeb"l"yor olmalısınız.

Örne!in, bir takımın verimlilik anlayı#ını fonksiyonel mükemmellikten 
–pazarlama, satı# ya da ürün geli#tirmede mükemmellik- do!rulanmı# ö!-
renmeye dönü#türmek problemler yaratabilir. Daha önce belirtildi!i gibi, 
fonksiyonel uzmanlar verimliliklerini i#lerini yapmak için harcadıkları 
zamanının oranına bakarak ölçmeye alı#ıktırlar. Mesela, bir yazılımcı tüm 
gün kod yazmayı bekler. Bu nedenle pek çok geleneksel "# ortamı bu uzman-
ları hayal kırıklı!ına u!ratır: toplantılar tarafından sürekl" olarak bölünme-
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ler, fonks"yonlar arası transferler ve yapılması gereken açıklamalar; heps" 
ver"ml"l"!" engelleyen konulardır. Ancak, bu uzmanların b"reysel ver"ml"-
l"kler" Yalın Startup’ın hedefler" arasında de!"ld"r. Bunun yer"ne, ek"pler"n 
do!rulanmı# ö!renmey" sa!layab"lmes" "ç"n fonks"yonlar arası çalı#masını 
"st"yoruz. Bunu yapab"lmek "ç"n kullanılan tekn"kler"n ço!unlu!u –aks"yon 
göstergeler", sürekl" uygulama ve genel Yap-Ölç-Ö!ren ger"b"ld"r"m dön-
güsü– ek"pler"n kend" b"reysel fonks"yonlarını "deal"n altında kullanma-
sına neden olur. Ne kadar hızlı yaptı!ımızın önem" yoktur. Ne kadar hızlı 
ölçtü!ümüzün önem" yoktur. Öneml" olan bütün döngüyü ne kadar hızlı 
"lerlett"!"m"zd"r.

Bu s"stem" ö!rett"!"m yıllarda, her sefer"nde #u düzen" gözlemled"m: 
do!rulanmı# ö!renmeye geçmek "y" h"ssett"rmeden önce kötü h"ssett"r"r. 
Esk" s"stemden kaynaklı problemler"n heps" soyutken, yen" s"stem"n prob-
lemler" somuttur. Bu zorlukların çares" teor"n"n sa!ladı!ı faydadır. E!er bu 
kaybın de!"#"m"n kaçınılmaz parçası oldu!u b"l"n"rse, yönet"lmes" daha ko-
lay olur. Beklent"ler önceden bel"rleneb"l"r. Örne!"n danı#manlık yaptı!ım 
"#lerde, bu konuları "lk günden gündeme get"rmey" ö!rend"m. Aks" halde 
yola çıktıktan sonra bütün çabayı zora sokab"l"yorlar. De!"#"m "lerled"kçe, 
hang" problemler"n engellenmeye "ht"yacı oldu!unu anlamak "ç"n kök neden 
anal"z" ve hızlı cevap tekn"kler"n" kullanab"l"r"z. N"hayet"nde Yalın Startup 
b"r çerçeved"r, atılması gereken adımları gösteren b"r proje planı de!"ld"r. 
Her türlü #"rket"n ko#ullarına uyarlanacak #ek"lde tasarlanmı#tır. D"!erle-
r"n"n yaptıklarını kopyalamak yer"ne, Be# Neden g"b" tekn"kler" kullanarak 
#"rket"n"ze tam olarak uyan b"r yapı kurmanızı sa!lar.

B"r k"#"n"n bu f"k"rler"n ustası hal"ne gelmes" ve ke#fetmes" "ç"n b"r uygu-
lama toplulu!una dah"l olması gerek"r. Dünya çapında ve ayrıca onl"ne ola-
rak gel"#en b"r Yalın Startup bulu#maları toplulu!u bulunuyor. Bu kaynak-
lardan nasıl yararlanaca!ınıza da"r l"stey", “Harekete Katılın” bölümünde 
bulab"l"rs"n"z.
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Bu sene, "lk baskısı 1911 yılında yapılan Freder"ck W"nslow Taylor’ın 
The Pr#nc#ples of Sc#ent#f#c Management k"tabının yüzüncü yılı. B"l"m-
sel yönet"m hareket", bugün varlı!ını kabullenm"# oldu!umuz muaz-
zam refahı mümkün kılarak y"rm"nc" yüzyılın seyr"n" de!"#t"rm"#t"r. 
Taylor bugün yönet"m olarak addett"!"m"z kavramı etk"n b"r #ek"lde 
ke#fetm"#t"r: çalı#anların b"reysel ver"ml"l"!"n" artırmak, "st"snalarla 
yönet"m (sadece beklenmed"k derecede "y" veya kötü olan sonuçlara 
odaklanmak), "#" görevler bazında standartla#tırmak, ücretlend"rmede 
görev-artı-pr"m s"stem" ve "#"n b"l"nçl" çaba "le yapılab"lece!" ve gel"#t"-
r"leb"lece!" f"kr". Taylor #"rketler" b"reylerden çok, yönet"lmes" gereken 
s"stemler olarak gören modern beyaz yaka "#"n" ke#fetm"#t"r. Esk" yö-
net"m devr"mler"n"n mühend"sler tarafından yapılmı# olmasının b"r 
neden" vardır: yönet"m be#er" s"stem mühend"sl"!"d"r.

1911’de Taylor #öyle yazmı#tı: “Geçm"#te, önce "nsan gel"yordu; gele-
cekte, önce s"stem gelmek zorunda.” Taylor’ın bu öngörüsü gerçekle#t". 
B"zler onun hayal ett"!" dünyada ya#ıyoruz. Yaptı!ı devr"m pek çok 
yönden çok ba#arılı oldu. Taylor b"l"m" dü#ünme yöntem" olarak "fade 
ed"yordu. B"rçok insan mesajını savundu!u katı tekniklerle karı#tırdı. 
Sonraki teorisyenler ve yöneticiler tarafından telafi edilmesi gerekti. 
Yalın üretim kritik bir #ekilde her bir fabrika i#çisinin içinde gizli 
kalmı# hikmet ve giri#kenli!i yeniden ke#fetti ve Taylor’ın verimlilik 
kavramını bireysel görevden kurumsal organizmanın bütünü 
olarak de!i#tirdi. Fakat bu müteakip devrimlerin her biri Taylor’ın 
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i#in bilimsel olarak çalı#ılabilece!i ve dikkatli deney yakla#ımı ile 
geli#tirilebilece!i ana fikrini benimsiyordu.

Bugün, y"rm" b"r"nc" yüzyılda, Taylor’ın hayal b"le edemed"!" yen" 
problemlerle kar#ı kar#ıya kalıyoruz. Üretken kapas"tem"z nasıl yapaca-
!ımızı b"lme yetene!"m"z" a#ıyor. Y"rm" b"r"nc" yüzyılın ba#ında muaz-
zam m"ktarlarda ke#"f ve "novasyon yapılmı# olmasına ra!men, bunlar 
genell"kle dünya nüfusunu beslemek, g"yd"rmek ve barındırmak üzere 
"nsanların ve mak"naların kapas"teler"n" artırmaya yönel"kt". Bu proje 
henüz tamamlanmamı# olsa da, yoksulluk "ç"nde ya#ayan "nsanların da 
do!rulayaca!ı üzere, bu sorunun çözümü artık tamamen pol"t"k. Hayal 
edeb"ld"!"m"z her #ey" üretecek kapas"tem"z var. Günümüzün en büyük 
sorusu Yapılab"l"r m" de!"l, Yapılmalı mı. Bu b"z" alı#ılmadık b"r tar"h" 
ana konumlandırıyor: Gelecektek" refahımız kolekt"f hayal gücümüzün 
kalitesine ba!lı.

1911’de Taylor #öyle yazmı#tı:

Ormanlarımızın yok oldu!unu, su kaynaklarımızın harcandı!ını, top-
ra!ımızın sellerle den"ze aktı!ını; kömür ve dem"r"m"z"n b"tmek üzere 
oldu!unu görüyoruz. Ama her gün yapılan becer"ks"z, yanlı# ya da ve-
r"ms"z hareketlere maruz kalan "nsan çabasının "srafı... daha az göze 
çarpıyor, daha soyut ve de!er" net olarak anla#ılamıyor.

Madd" olan #eyler"n "srafını göreb"l"yor ve h"ssedeb"l"yoruz. Ancak, 
"nsanların sakar, ver"ms"z ve yanlı# hareketler" arkalarında görünen ya 
da somut h"çb"r #ey bırakmıyor. Takd"rler" b"r hafıza, hayal gücü çaba-
sını gerekt"r"yor. Bu nedenle de, bu kaynaktan olan günlük kaybımız 
somut olanlardan daha büyük olmasına ra!men, "lk" b"z" der"nden 
etk"lerken d"!er" b"zde küçük b"r kıpırdamaya neden oluyor.1

B"r asır sonra, bu sözler hakkında ne d"yeb"l"r"z k"? B"r yandan mo-
dası geçm"# görünüyorlar. Y"rm" b"r"nc" yüzyılda ya#ayan b"zler ver"m-
l"l"!"n önem"n"n ve üretkenl"kten elde ed"len kazançlarının ekonom"k 
de!er"n"n son derece farkındayız. Çalı#ma alanlarımız, Taylor’ın döne-
m"ne kıyasla oldukça "y" organ"ze ed"lm"# durumda.

D"!er yandan, Taylor’ın çalı#maları bana tamamen modern gel"yor. 
Ver"ml"l"!e ra!men, ekonom"m"z hâlâ akıl almaz b"r #ek"lde savurgan. 
Bu "sraf organ"zasyonların ver"ms"zl"!"nden de!"l, yanlı# "#ler üzer"n-
de çalı#mamızdan kaynaklanıyor. Peter Drucker’ın ded"!" g"b", “H"çb"r 
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#ek"lde yapılmaması gereken" yapmakta kullanılan müth"# ver"ml"l"kte 
gereks"z olan b"r #ey yok.”2

Y"ne de her sefer"nde yanlı# "#ler" ver"ml" b"r #ek"lde yapıyoruz. Mo-
dern çalı#manın ne kadarlık b"r "sraf oldu!una kes"n b"r tahm"n yap-
mak zor olsa da, h"kâyeler konusunda b"r sıkıntımız yok. Yalın Star-
tup’la "lg"l" yaptı!ım danı#manlık ve seyahatlerde, küçük ya da büyük 
fark etmez, bütün #"rketler"n çalı#anlarından sürekl" olarak aynı mesajı 
aldım. Bütün endüstr"lerde ba#arısız olmu# lansmanlar, hastalıklı do!-
mu# projeler ve büyük yı!ın ölüm sp"raller"yle "lg"l" sayısız h"kâyeye 
#ah"t oluyoruz. Zamanı yanlı# kullanan "nsanları, "nsan yaratıcılı!ını 
ve potans"yel"n" umursamazca "sraf eden suçlular olarak görüyorum.

Bu "srafın ne kadarı önleneb"l"r? Sanıyorum k" #u anda farkında 
oldu!umuzdan çok daha büyük b"r kısmı. Tanı#tı!ım "nsanların ço!u, 
en azından kend" endüstr"ler"nde, projeler"n "y" nedenlerle ba#arısız-
lı!a u!radı!ına "nanıyorlar: r"sk projeler"n do!asındandır, pazar ko-
#ulları tahm"n ed"lem"yordur, “#"rket"n büyükler"” özünde yaratıcı 
de!"llerd"r. Bazıları her #ey" yava#latıp, daha d"kkatl" süreçler kullana-
rak, yüksek kal"tel" daha az proje "le ba#arısızlık oranının azalaca!ına 
"nanıyorlar. Bazıları "se bell" "nsanların üret"lmes" gereken do!ru #eyi 
bilmekte do!u#tan gelen bir yetenekleri oldu!una inanıyorlar. E!er 
bu vizyonerlerden yeterli sayıda bulabilirsek, sorunlarımız çözülecek. 
$nsanların modern yönetimden haberi olmadı!ı on dokuzuncu 
yüzyılda bu “çözümler” modern sayılıyordu.

Daha önce h"ç olmadı!ı kadar hızlı olan günümüz dünyasında bu 
esk" yakla#ımlar "#e yaramıyor. Ba#arısız olan projeler ve "#ler, "mkansı-
zı yapması beklenen, üst yönet"m"n üzer"ne yıkılıyor. Alternat"f olarak, 
parmaklar suçlu olarak geç"c" düzeltmeler"n ve kısa vadel" sonuçların 
gere!"nden fazla üzer"nde duran f"nansal yatırımcıları ya da menkul 
kıymetler p"yasalarını göster"yor. Suçlayacak çok #ey var ama l"derle-
r"n ve yatırımcıların hareketler"ne kılavuzluk edecek çok az teor"ye 
sah"b"z.

Yalın Startup hareket" bu stres"n kar#ısında duruyor. Nedenler" bu-
lunduktan sonra "novasyonda olu#an "srafın engelleneb"lece!"n" dü-
#ünüyoruz. Yapılması gereken tek #ey, bu "#"n nasıl yapılaca!ına da"r 
kolekt"f z"hn"yet"m"z" de!"#t"rmek.

$#çileri daha fazla çalı#maya te#vik etmek yeterli de!il. Mevcut 
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sorunlarımız –yanlı# #eyleri yapmak için– fazla çaba harcamaktan 
kaynaklanıyor. Fonksiyonel verimlili!e odaklanarak, gerçek inovasyon 
hedefini –mevcutta bilinmez olanı ö!renmeyi– gözden kaçırıyoruz. 
Deming’in ö!retti!i gibi, önemli olan kant"tat"f hedefler koymak de-
!"l, bu hedeflere ula#mak "ç"n kullanılan yolun düzelt"lmes"d"r. Yalın 
Startup hareket" en baskılayıcı "novasyon sorusunun (Yen" b"r ürün 
ve h"zmetle "lg"l" nasıl sürdürüleb"l"r b"r "# kurab"l"r"z?) cevabına kat-
lanmak "ç"n b"l"msel metodun kullanılab"lece!" prens"b"n" tems"l eder. 

-0%�,§8�17-,#*^1e.#0^%ea*#0
B"rkaç ay önce, daha önceden çalı#taylarımdan b"r"ne katılan b"r k"-
#"n"n söyled"kler"n", kend" cümleler"mle aktarıyorum: “Yalın Startup 
prens"pler"n" b"lmek, kend"m" süper güçler"m varmı# g"b" h"ssetmem" 
sa!lıyor. Henüz kıdems"z b"r çalı#an olmama ra!men, çevremdek" #"r-
ket ba#kan yardımcılarına ve genel müdürlere bas"t sorular soruyorum 
ve projeler"n"n nasıl test ed"leb"l"r temel h"potezlere dayandı!ını gör-
meler"ne yardımcı oluyorum. B"rkaç dak"ka "ç"nde, çok geç olmadan 
planlarını b"l"msel olarak do!rulamak "ç"n uygulayab"lecekler" b"r plan 
sunuyorum. Heps" aynı #ek"lde ‘Hey, çok zek"s"n. Yen" ürünlerle "lg"l" 
dü#ünce #ekl"m"ze bu derecede sert davranab"lece!"m"z" dü#ünmezd"k’ 
d"yerek tepk" ver"yorlar.”

Bu etk"le#"mler"n sonucu, kend" çevres"nde parlak b"r çalı#an olarak 
ünlenm"#t". Bu kar"yer" "ç"n çok "y"yd" ancak kend"s" "ç"n hayal kırıklı-
!ı olmu#tu. Neden? Çünkü oldukça zek# olmasına ra!men, hatalı ürün 
planlarıyla "lg"l" "çgörüler" zekasına de!"l, ne olaca!ını tahm"n etmes"n" 
ve alternat"fler sunmasını sa!layan b"r teor"y" b"l"yor olmasına dayanı-
yordu. Hayal kırıklı!ına u!ramı#tı çünkü f"k"rler"n" sundu!u yönet"c"-
ler s"stem" görmüyorlardı. Yanlı# b"r #ek"lde ba#arılarının anahtarının 
takımlarına kend"s" g"b" zek" çalı#anları katmak oldu!u sonucuna varı-
yorlardı. Kend"ler"ne sundu!u esas fırsatı, nasıl "novasyon yapıldı!ına 
da"r "nançlarını de!"#t"rerek s"stemat"k b"r #ek"lde daha "y" sonuçlar 
alab"lecekler"n", görem"yorlardı.

1GQRCKG^GJI^Q¨P?W?^IMWK?I�^ ?X¨^2CFJGICJCP
B"zden önce Taylor’ın oldu!u g"b", önümüzdek" zorluk modern kurulu#-

Maltepe Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi



SONSÖZ: !SRAF ETMEY!N

221

ların yönet"c"ler"n" s"stem" "lk sıraya koymaları "ç"n "kna etmek. Ancak, 
Taylor"zm’"n b"z"m "ç"n uyarıcı kıssa rolü üstlenmes" gerek"yor. Yen" 
f"k"rler" daha genel b"r k"tleye sunarken geçm"#"n dersler"n" ö!renme-
m"z öneml"d"r.

Taylor b"reysel zeka yer"ne s"stemat"k uygulamaya odaklanmasıyla 
b"l"n"r. Burada The Pr#nc#ples of Sc#ent#f#c Management (B"l"msel Yönet"-
m"n Prens"pler") k"tabında yer alan s"stem" "lk sıraya koymak "le "lg"l" 
me#hur söylem"n"n tamamını vermek "st"yorum:

Gelecekte, l"derler"m"z"n do!ru do!du!u g"b", do!ru e!"t"lm"# olması 
ve h"çb"r büyük adamın (k"#"sel yönet"m"n esk" s"stem" "le), ver"ml" 
b"r #ek"lde "#b"rl"!" yapacak kadar "y" organ"ze olmu# b"r grup sıradan 
adamla rekabet edeb"lece!"n" umamayacak olması takd"r ed"lecek.

Geçm"#te "nsanlar "lk sırada gel"yordu; gelecekte s"stem "lk sırada 
gelmek zorunda. Ancak, bu h"çb"r #ek"lde büyük adamlara "ht"yaç ol-
madı!ı anlamına gelmemel"d"r. Tam ters"ne, bütün "y" s"stemler"n "lk 
amacı b"r"nc" sınıf adam yeti#tirmek olmalıdır ve s"stemat"k yönet"m 
altında en "y" adamlar en tepeye her zamank"nden daha kes"n ve hızlı 
b"r #ek"lde yüksel"rler.3

Ne yazık k", Taylor’ın b"l"msel yakla#ımının en "y"ler" bulmak ve 
öne çıkarmanın kar#ısında durmadı!ı çok çabuk unutuldu. Aslında, 
zaman ve hareket çalı#maları, görev-artı-pr"m ve özell"kle fonks"yonel 
formenl"k (bugünün fonks"yonel departmanlarının öncüsü) g"b" "lk b"-
l"msel yönet"m takt"kler" o kadar baskındı k", sonradan gelen nes"ller"n 
yönet"c"ler" bunları uygulayan "nsanların önemini gözden kaçırdılar.

Bu durum "k" probleme yol açtı: (1) $#letme s"stemler" a#ırı derecede 
katı b"r hale geld" ve dolayısıyla uyum yetene!", yaratıcılık ve "#ç"ler"n 
b"reysel zekalarının avantajından faydalanmada ba#arısız oldular. (2) 
Organ"zasyonların genell"kle sab"t b"r dünyada tutarlı sonuçlar elde et-
meler"n" sa!layan planlamaya, tedb"r almaya ve prosedürlere gere!"nden 
fazla önem ver"ld". Fabr"kalarda bu problemler"n üzer"nden yalın üret"m 
hareket" "le gel"nd" ve burada ö!ren"len dersler pek çok modern kurulu# 
arasında yayıldı. Buna ra!men yen" ürün gel"#t"rme, g"r"#"mc"l"k ve "no-
vasyon "#ler"nde hâlâ esk" b"r s"stem kullanıyoruz.

Yalın Startup hareket"n"n benzer b"r "nd"rgemec" tuza!a dü#me-
mes"n" umuyorum. G"r"#"mc"l"!" yöneten kurallar, startup ba#arısının 
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olasılıklarını gel"#t"recek b"r metot ve yen" ve "novat"f ürünler yap-
mak "ç"n kullanılacak s"stemat"k b"r yakla#ım henüz olu#turuluyor. 
Bu hiçb"r #ek"lde geleneksel g"r"#"mc"l"k erdemler"n" –v"zyon öncel"!", 
cesur r"skler alma "ste!" ve yo!un olasılıklarla ba#a çıkma cesaret"– yok 
etm"yor. Toplumumuzun g"r"#"mc"ler"n yaratıcılı!ına ve v"zyonuna her 
zamank"nden daha çok "ht"yacı var. Aslında bu kes"nl"kle çok do!ru, 
çünkü bunlar mal" gücümüzün yapılacak "srafı kaldıramayaca!ı kadar 
de!erl" kaynaklar.

eP~L^%CJGªRGPKC^
E!er Taylor bugün ya#ıyor olsaydı, g"r"#"mc"ler ve "novasyoncuların 
yönet"m"n" olu#turan #eye gülerd". Tekn"k ustalıklarıyla herhang" b"r 
erken y"rm" b"r"nc" yüzyıl "nsanını #a#ırtacak olan b"l"m adamları ve 
mühend"slerden olu#an b"r "#gücüne sah"p olsak da, bu k"#"ler" organ"ze 
etmek "ç"n kullandı!ımız yönet"m tekn"kler" b"l"msel özenden yoksun-
lar. Hatta, bunlara sözdeb"l"m d"yecek kadar "ler" g"deb"l"r"m. 

Yen" projelere rut"n olarak gerçeklere dayanarak de!"l sezg"ler"m"ze 
dayanarak ye#"l ı#ık yakıyoruz. Bu k"tapta gördü!ümüz üzere, prob-
lem"n esas neden" bu de!"l. Bütün "novasyonlar b"r hayal "le ba#lıyor. 
Kr"t"k olan bundan sonra olanlar. Gördü!ümüz üzere, "novasyon ta-
kımlarının büyük ço!unlu!u ba#arı t"yatrosunun caz"bes"ne kapılı-
yor. V"zyonlarının unsurlarını gerçek deneylere tab" tutmak yer"ne, 
v"zyonlarını destekleyecek ver"ler bulmaya çalı#ıyorlar ya da, daha da 
kötüsü, mü#ter" ger"b"ld"r"m"nden ve dı#arıdan yapılab"lecek herhang" 
b"r "zlemeden yoksun sınırsız “deney yapma” "ç"n görünmezl"k modun-
da kalarak ver"den arındırılmı# b"r ortam yaratıyorlar. B"r takım brüt 
göstergelere a"t b"r graf"k üzer"nde öneml" kısımları "#aretleyerek ne-
den-sonuç "l"#k"s" açıklamaya ba#ladı!ında sözdeb"l"m devreye g"rm"# 
oluyor. Sunulan neden-sonucun do!ru oldu!unu nasıl b"lece!"z? B"r ta-
kım ba#arısızlıklarını ö!renmey" bahane etme yoluna ba#vurarak haklı 
göstermeye kalktı!ında, y"ne sözdeb"l"m devreye g"rm"# olur.

E!er ö!renme b"r y"neleme döngüsünde olmu#sa, bunu b"r sonrak" 
döngüde do!rulanmı# ö!renmeye çev"rerek kanıtlayab"l"r"z. V"zyonu-
muzun do!rulu!u "le "lg"l" gerçek olguları sadece, b"r mü#ter" davranı#ı 
model" gel"#t"rerek ve sonra da ürün ve h"zmet"m"z"n bu davranı#ı de-
!"#t"reb"ld"!"n" göstererek tesp"t edeb"l"r"z. 
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Yalın Startup hareket"n"n ba#arısını kutlarken, b"r uyarı yapmanın 
gerekl" oldu!unu dü#ünüyorum. Bu ba#arımızın p"votlar, MVP’ler ve ben-
zerler" etrafında yen" b"r sözde b"l"me yol açmasının üstes"nden geleme-
y"z. B"l"msel yönet"m"n kader" böyle oldu ve sonunda, bence, sonuçları 
onlarca yıla mal oldu. B"l"m yaratıcı "# kar#ısında rut"n "#"n, "nsanlık kar#ı-
sında mekan"!"n ve çev"kl"k kar#ısında planların üstün gelmes"n" sa!ladı. 
Sonrak" hareketler bu eks"kl"kler" g"dermek "ç"n ortaya çıktı.

Taylor b"l"msel olarak adlandırdı!ı #eylere "nandı fakat b"zler"n 
bugünkü modern gözler" bunları sadece önyargı olarak görüyor. Ar"s-
tokratların zeka ve karakter"n"n çalı#an sınıfınk"nden ve erkekler"n 
kadınlardan do!u#tan daha üstün oldu!una "nanıyordu. Ayrıca dü#ük 
statüdek" "nsanların kend"ler"nden daha "y" olan d"!erler" tarafından 
kontrol altında tutulması gerekt"!"n" dü#ünüyordu. Bu dü#ünceler Tay-
lor’ın dönem"nden kaynaklanıyordu. Bunlara kar#ı kör oldu!u "ç"n onu 
suçlamamalıyız. 

Acaba b"z"m zamanımıza, gelecektek" uygulamaların gözünden ba-
kıldı!ında neler önyargı olarak algılanacak? Hang" güçlere gereks"zce 
"nanıyoruz? Hareket"m"z"n bu ba#langıç ba#arısıyla gözden kaçırdıkla-
rımızla ney" r"ske atıyoruz?

K"tabı bu sorularla b"t"rmek "st"yorum. Her ne kadar Yalın Startup 
hareket"n"n kazandı!ı ün ve takd"r memnun"yet ver"c" olsa da, verd"-
!"m"z yönergeler"n do!ru olması çok daha öneml". %u ana kadar b"ld"k-
ler"m"z buzda!ının görünen yüzü. Modern "#gücünün sade görüntüsü 
altında g"zl" kalmı# potans"yel bo#lukların k"l"d"n" açacak büyük b"r 
projeye "ht"yacımız var. E!er "nsanların zamanını bo#a harcamaya son 
ver"rsek, ortaya çıkan zamanla ne yapacaklar? Ney"n mümkün oldu!u-
na da"r gerçek b"r konsept"m"z yok.

Taylor, 1880’ler"n sonundan "t"baren, çel"!" kesmen"n opt"mum yo-
lunu bulmak "ç"n b"r deney programına ba#ladı. Y"rm" be# yıldan fazla 
süren bu ara#tırma süres"nce Taylor ve çalı#ma arkada#ları y"rm" b"n-
den fazla özgün deney yaptılar. Bu projen"n çarpıcı olan yanı h"çb"r aka-
dem"k deste!e ya da Ar-Ge bütçes"ne sah"p olmamasıydı. Masrafların 
tamamı, endüstr" tarafından, deneyler"n sa!ladı!ı yüksek ver"ml"l"k-
ten elde ed"len karlardan kar#ılandı. Bu sadece tek b"r tür "#te saklı ve-
r"ml"l"!" ortaya çıkarmak "ç"n yürütülmü#, tek b"r deneysel programdı. 
D"!er b"l"msel yönet"m mür"tler" duvarcılık, tarım ve hatta kürekleme 
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alanında yaptıkları ara#tırmalarla yıllarını harcadılar. Gerçe!" ö!ren-
mey" takıntı hal"ne get"rm"#lerd" ve zanaatkarların özdey"#ler"yle veya 
uzmanların kıssalarıyla tatm"n olmuyorlardı.

Hang"m"z çalı#anlarının kullandı!ı metotlara aynı derecede "lg" 
duyan b"r modern b"lg" "#" yönet"c"s" hayal edeb"l"r? Mevcut "novasyon 
çalı#mamızın ne kadarı b"l"msel temelden yoksun b"r söylem tarafın-
dan yönlend"r"leb"l"r?

7CLG^ GP^�P?ªR¨PK?^.PMEP?K¨
Nasıl daha ver"ml" çalı#aca!ımızı bulmak "ç"n hang" kar#ıla#tırılab"l"r 
ara#tırma programlarını kullanab"l"r"z?

B"r kere, ola!anüstü bel"rs"zl"k #artları altında üretkenl"!" ney"n te-
t"kled"!"ne da"r fazla b"r #ey b"lm"yoruz. %ükür k", her b"r yanımızı saran 
üret"m süreçler" sayes"nde yen" yakla#ımları test etmek pek çok fırsatımız 
var. Öyleyse, #öyle b"r #ey önermek "st"yorum: Tüm ürün gel"#t"rme yön-
temler"n"n test ed"leb"lece!" startup test laboratuvarları kuralım.

Bu testler nasıl yapılab"l"r? Küçük fonks"yonlar arası takımlar kura-
b"l"r"z. Mesela bu takımları kurmaya ürün ve mühend"sl"k ek"pler"nden 
ba#layab"l"r"z ve sonra da bu takımların problemler" farklı gel"#t"rme yön-
temler" kullanarak çözmeye çalı#malarını sa!layab"l"r"z. Öncel"kle, net 
sonuçları olan "y" tanımlanmı# soru ver" bankasına sah"p uluslararası 
programlama yarı#malarından aldı!ımız, net cevapları olan sorularla 
ba#layab"l"r"z. Bu yarı#malar aynı zamanda de!"#"k problemler" çözmek 
"ç"n ne kadar zamana "ht"yaç duyulaca!ına da"r de b"r baza sah"p oldu!u 
"ç"n, denekler"n b"reysel problem çözme hünerler"n" de ortaya koyabiliriz.

Kal"brasyon "ç"n böyle b"r kurgu kullanarak, deneyler"n ko#ullarını 
çe#"tlend"reb"l"r"z. Buradak" zorluk çıktı kal"tes"n" objekt"f b"r #ek"lde öl-
çeb"l"r olmaya devam ederek, do!ru cevabın ne oldu!uyla "lg"l" bel"rs"zl"!" 
artırmak olacaktır. Belk" gerçek dünyadak" mü#ter" problemler"n" kullana-
b"l"r"z ve sonra da takımın çalı#malarının sonuçlarını gerçek tüket"c"ler"n 
test etmes"n" sa!layab"l"r"z. Hatta belk" olayı, aynı problemler" çözmek 
"ç"n defalarca MVP gel"#t"rmeye kadar götüreb"l"r"z ve hang"s"n"n en "y" 
mü#ter" dönü#üm oranı get"rd"!"ne da"r sayısal ver"lere ula#ab"l"r"z.

Ayrıca takımların gerçek ver"ml"l"!" üzer"ndek" etk"ler"n" test etmek 
"ç"n daha karma#ık ya da daha bas"t gel"#t"rme platformları ve da!ıtım 
kanalları seçerek, en öneml" husus olan dev"r süres"n" çe#"tlend"reb"l"r"z.
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B"lhassa, takımları do!rulanmı# ö!renmeden sorumlu tutmak "ç"n 
açık metotlar gel"#t"rmem"z lazım. K"tapta bunun "ç"n b"r yöntem öner-
d"m: "y" tanımlanmı# b"r f"nansal model ve büyüme motoru kullanan 
"novasyon muhasebes". Ancak bunun mümkün olan tek yöntem oldu!unu 
dü#ünmek b"raz safça olur. Daha fazla #"rket tarafından ben"msenmeye 
ba#ladıkça, #üphes"z yen" tekn"kler öner"lmeye ba#lanacak ve b"z"m de bu 
yen" f"k"rler" d"kkatl" b"r #ek"lde de!erlend"rmem"z gerekecek.

Bütün bu sorular ara#tırma ün"vers"teler" ve büyümek "steyen g"r"-
#"mc"l"k toplulukları arasında kamu-özel sektör ortaklıkları kurulması 
"ht"mal"n" artıracaktır. Bu durum ün"vers"teler"n bugün oldu!u g"b" sade-
ce f"nansal yatırımcı olmaktan ya da kuluçka merkezler" olu#turmaktan 
daha da öte de!er katab"lecekler" b"r noktaya gelmes"n" gerekt"recekt"r. 
Ben"m tahm"n"me göre ara#tırmanın yapıldı!ı yer yen" g"r"#"mc"l"k uygu-
lamasının merkez üssü olacaktır ve bu durumda bu ara#tırmaları yapan 
ün"vers"teler kend" temel ara#tırma faal"yetler"n"n daha yüksek sev"yeler-
de t"car"le#mes"n" sa!layab"leceklerd"r.4

383,^4�"#*§^+#,)3*^"#¥#0*#0^ -01�1'
Hedef"m"z"n bütün g"r"#"mc"l"k ekos"stem"n" de!"#t"rmek oldu!una "nanıyo-
rum. Startup endüstr"m"z"n çok büyük bölümü büyük medya #"rketler" ve 
yatırım bankalarını besleme s"stem"ne dönü#tü. Köklü #"rketler"n "novasyona 
sürekl" yatırım yapmak "ç"n çabalamasının nedenler"n"n b"r bölümü menkul 
kıymetler p"yasalarının kısa vadel" büyüme hedefler"ne ula#makla "lg"l" yap-
tıkları baskıdan gel"yor. Genell"kle, bu durum yönet"c"ler" de!erlend"rmek 
"ç"n gel"#t"rd"!"m"z, 7. Bölüm’de ele aldı!ımız brüt “göster"#” göstergeler"ne 
odaklanan muhasebe yöntemler"n"n sonucu. Uzun vadel" dü#ünmey" sür-
düreb"lecek #"rketler"n h"sseler"yle "#lem yapmak üzere tasarlanmı# yen" b"r 
menkul de!erler borsasına "ht"yacımız var. Uzun Vadel" Menkul De!erler 
Borsası (UVMDB) kurmayı öner"yorum.

UVMDB’dek" #"rketler karlılık ve f"nansal sonuçlarıyla "lg"l" üç ayda b"r 
yaptıkları raporlamanın yanı sıra "novasyon muhasebes"n" kullanarak "ç g"r"-
#"mc"l"k uygulamalarıyla "lg"l" de raporlama yapacaklar. Int"ut’te oldu!u g"b", 
b"rkaç yıl önce olmayan ürünlerden elde ett"kler" gel"rlerle "lg"l" raporlama 
yapacaklar. UVMDB #"rketler"nde üst düzey yönet"c"ler"n maa#ları #"rket"n 
uzun vadel" performansına ba!lı olacak. UVMDB’de "#lem yapmanın "#lem 
mal"yetler" ve ücretler", günlük "#lemler" ve büyük f"yat dalgalanmalarını en 
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aza "nd"rmek "ç"n çok daha yüksek olacak. Buna kar#ılık, UVMDB #"rketler"-
n"n, kurumsal yönet"mler"n", yönet"m"n uzun vadel" yatırımlar yapab"lmes"ne 
olanak verecek #ek"lde yapılandırmasına "z"n ver"lecek. Uzun vadel" dü#ünme-
y" desteklemen"n yanı sıra, UVMDB #"rketler"n"n #effaflı!ı gerçek dünyada 
"novasyonun nasıl büyütülece!"ne da"r de!erl" ver"ler de sa!layacak. UVMDB 
g"b" b"r olu#um, sıfırdan sürekl" "novasyon "ç"n kurulmu#, gelecek nesl"n bü-
yük #"rketler"n"n yaratılmasını hızlandıracaktır.

1-,3a
Yalın Startup hareket" doktr"nlerden ve katı "deoloj"den uzak durmalıdır. 
B"l"m formül demekt"r veya "#tek" "nsandan yoksun olma anlayı#ından 
kaçınmalıyız. Aslında, b"l"m "nsanlı!ın en yaratıcı "#ler"nden b"r"d"r. B"-
l"m" g"r"#"mc"l"!e uyarlamak "nsan potans"yel"n"n g"zl" kalmı# büyük ha-
z"nes"n" açı!a çıkaracaktır.

Bütün çalı#anlarının Yalın Startup organ"zasyonel süper güçler"yle do-
natılmı# oldu!u b"r #"rket nasıl olur?

B"r kere, herkes b"r oyalama takt"!" olarak ya da "# yapmı# olmak "ç"n 
de!"l, her projen"n v"zyonunun altında yatan gerçe!" ke#fetme arzusuyla, 
varsayımların açıkça "fade ed"lmes" ve d"kkatl" b"r #ek"lde test ed"lmes"nde 
ısrarcı olacaktır.

Kal"te savunucuları ve pervasız "lerlemen"n kovboyları arasındak" b"t-
mek b"lmeyen tartı#malarla zaman kaybetmeyece!"z. Bunun yer"ne hız ve 
kal"ten"n mü#ter"ler"n uzun vadel" faydası "ç"n müttef"k oldu!unu fark ede-
ce!"z. V"zyonumuzu test etmek "ç"n mücadele edece!"z, çürütmek "ç"n de!"l. 
$srafı, gökyüzünde kal"tel" kaleler "n#a etmek "ç"n de!"l çev"kl"!e h"zmet et-
mek ve devr"m n"tel"!"nde "# sonuçları elde etmek "ç"n ortadan kaldıraca!ız.

Ba#arısızlıklara ve aks"l"klere açık yürekl"l"kle ve ö!renmeyle cevap ve-
rece!"z, kınamayla de!"l. Bundan da öte, yava#lama, yı!ın büyüklü!ünü 
artırma ve engellemen"n keyf"n" sürme dürtüsünden uzak duraca!ız. Bu-
nun yer"ne, b"z" ö!renmeye götürmeyen ekstra "#ler" atlayarak hızlanaca!ız. 
Kend"m"z", uzun vadel", sürdürüleb"l"r de!er yaratmaya ve dünyayı de!"#t"r-
me v"zyonuna sah"p yen" kurumlar kurmaya adamalıyız. 

Daha da öneml"s", "nsanların zamanını harcamaya son vermel"y"z.
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Yalın Startup hareket" son yıllarda dünya genel"ne yayıldı. Hevesl" g"r"#"mc"-
lere yönel"k "nanılamayacak kadar çok kaynak var. Burada, daha fazla b"lg" ve 
örnek uygulama "ç"n ula#ab"lece!"n"z en "y" organ"zasyonlar, k"taplar ve blog-
lardan bazılarını l"stelemeye çalı#aca!ım. Ger"s" s"ze kalmı#. Okumak "y"d"r, 
harekete geçmek daha "y"d"r.

Kaynakların büyük ço!unlu!u yerel. S"l"kon Vad"s"’nde olmanız ve d"!er 
g"r"#"mc"lerle f"k"r ve zorlukları payla#manız gereken günler çok ger"lerde 
kaldı. Y"ne de, bell" b"r startup ekos"stem"ne dah"l olmak, g"r"#"mc"l"!"n hâlâ 
öneml" b"r parçası. De!"#en #ey, dünyanın her kö#es"nde bu ekos"stemlerden 
ba#ka startup merkezler" türüyor olması.

Yalın Startup’ın http://theleanstartup.com adres"nde yayında olan b"r web 
s"tes" var. Burada vaka çalı#maları ve daha fazla b"lg" "ç"n okuyab"lece!"n"z 
web ba!lantılarını bulab"l"rs"n"z. Ayrıca, Startup Lessons Learned (Ö!rend"!"m 
Startup Dersler") adlı bloguma ve esk" sunumlarımdan v"deolar, slaytlar ve 
ses kayıtlarına da buradan ula#ab"l"rs"n"z.

7?J¨L^1R?PRSN^ SJSªK?J?P¨
Çok büyük ihtimalle yakınlarınızda bir Yalın Startup bulu#ması yapılıyordur. 
Bu yazı kaleme alındı!ı sıralarda, en büyükleri San Francisco, Boston, New 
York, Chicago ve Los Angeles’da gerçekle#en, 100’den fazla toplantı vardı. 
Grupların gerçek zamanlı haritasına http://lean-startup.meetup.com/ 
adresinden ula#abilirsiniz. Ayrıca insanların bir grup kurmak istedikleri 
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#ehirleri görebilir ve kendinizin bir grup kurması için gerekli araçları 
bulabilirsiniz.

7?J¨L^1R?PRSN^5GIG¡QG
Her Yalın Startup grubu bulu#malarını Meetup.com’u kullanarak organ"ze 
etm"yor. Organ"zasyonların gen"# l"steler" ve d"!er kaynaklar gönüllüler tara-
fından Yalın Startup W"k"’s"nde tutuluyor: http://leanstartup.pbworks.com/

7?J¨L^1R?PRSN^aCK@CP
Yalın Startup "le "lg"l" en gen"# topluluk uygulaması, #u anda, Yalın Startup 
Çember" adlı "let"#"m l"stes" üzer"nde, onl"ne ortamda gerçekle#"yor. R"ch 
Coll"ns tarafından kurulan l"stede, her gün b"nlerce g"r"#"mc" tavs"yeler"n", 
kaynakları ve h"kâyeler" payla#ıyorlar. E!er Yalın Startup’ı "#"n"ze nasıl uygu-
layab"lece!"n"ze da"r aklınızda b"r soru varsa, burası ba#lamak "ç"n "y" b"r yer 
olab"l"r: http://leanstartupc"rcle.com/ 

d¦PCLBG¦GK^1R?PRSN^"CPQJCPG^)MLDCP?LQ¨
Son "k" yıldır, Ö!rend"!"m Startup Dersler" adlı b"r konferans düzenl"yorum. 
Ayrıntılı b"lg"ye http://sllconf.com’dan ula#ab"l"rs"n"z.

+32*�)�^-)3,+�1'^%#0#)#,*#0
Mü#ter" gel"#t"rme konusunda esas k"tap Steve Blank’"n k"tabı, The Four 
Steps to Ep#phany’d"r. IMVU’yu kurarken bu k"tabın sayfaları yıpranmı# bir 
kopyasını her yere götürüyordum. Bu k"tabı http://er"cr"es.com/FourSteps 
adres"nden satın alab"l"rs"n"z ya da http://www.startuplessonslearned.
com/2008/11/what-"s-customer-developmet.html adres"nden ben"m "nce-
leme yazımı okuyab"l"rs"n"z. Ayrıca http://steveblank.com/ adres"nde Steve 
akt"f ve mükemmel b"r blog sunuyor.

Brant Cooper ve Patr"ck Vlaskov"ts mü#ter" gel"#t"rme konusuna g"r"# 
n"tel"!" ta#ıyan, The Entrepreneur’s Gu#de to Customer Development adında 
kısa ama mükemmel b"r k"tap yazdılar. http://custdev.com adres"nden satın 
alab"l"r ya da http://startuplessonslearned.com/2010/07/entrepreneurs-gu-
"de-to-customer.html adres"nden "nceleme yazımı okuyab"l"rs"n"z.

G"r"#"mc"l"kle "lg"l" blog yayınlamaya ba#ladı!ımda, bugün oldu!u kadar 
yaygın b"r u!ra#ı de!"ld". G"r"#"mc"l"kle "lg"l" yen" f"k"rler üzer"nde akt"f b"r 
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#ek"lde çalı#an blogger sayısı oldukça azdı, b"rl"kte onl"ne olarak bu f"k"rlerle 
"lg"l" tartı#ıyor ve f"k"rler"m"z" gel"#t"r"yorduk.

500 Startups adlı g"r"#"m #"rket"n"n kurucusu Dave McClure’un htt-
p://500hats.typepad.com/ adres"nde b"r blogu var. Ayrıca 500 Startups’ın 
mükemmel b"r blogu da var: http://blog.500startups.com/. Dave’"n “Star-
tup Metr"cs for P"rates” (Korsanlar "ç"n Startup Ölçütler") sunumu “büyü-
me motoru” konsept"n" der"nden etk"leyen, onl"ne h"zmetler" ölçümleme 
çerçevesi ortaya koydu. Or"j"nal sunumu http://500hats.typepad.com/500b-
logs/2008/09/startup-metr"-2.html adres"nden göreb"l"rs"n"z. Ayrıca ben"m 
cevabıma da http://www.startuplessonslearned.com/2008/09/three-dr"vers-
of-growth-for-your.html adres"nden ula#ab"l"rs"n"z.

Sean Ell"s, pazarlamanın startuplarla nasıl ba!da#tırılab"lece!"ne da"r 
dü#ünceler"m" etk"leyen, Startup Market#ng Blog adında b"r blog hazırlıyor: 
http://startup.market"ng.com/

Adrew Chen’n"n Futur#st#c Play adlı blogu v"ral pazarlama, star-
tup ölçütler" ve tasarım konularıyla "lg"l" en "y" kaynaklardan b"r": 
http://andrewchenblog.com/ 

Babak N"v", http://venturehacks.com adres"nde, Venture Hacks adlı mü-
kemmel b"r blog yazıyor. Kend"s" ayrıca Lean Startup’ın "lk m"syonerler"nden-
d"r. Daha sonradan dünya genel"nde startuplar ve yatırımcıları bulu#turan 
Angel L"st’" kurdu: http://angel.co/

D"!er har"ka Yalın Startup blogları "se #öyle:

%� Ash Maurya’nın blogunun adı Runn#ng Lean. Aynı adla b"r de eK"-
tap yayınladı. Her "k"s"ne de http://www.runn"ngleanhq.com/ ad-
res"nden ula#ab"l"rs"n"z.

%� Sean Murphy’n"n erken dönem yazılım startuplarına yönel"k blo-
gu: http://www.skmurphy.com/blog/

%� Brant Cooper’ın Market by Numbers adlı blogu: 
http://market-by-numbers.com/

%� Patr"ck Vlaskov"ts’"n teknoloj", mü#ter" gel"#t"rme ve f"yatlandırma 
üzer"nde blogu: http://vlaskov"ts.com/

%� KISSmetr"cs Market"ng Blog: http://blog.k"ssmetr"cs.com/ ve H"-
ten Shah’ın blogu http://h"ten"s"m.com
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Clayton M. Chr"stensen’"n The Innovator’s D#lemma ve The Innovator’s Solut#on 
adlı k"tapları klas"kt"r. Ayrıca, Chr"stensen’"n en son eserler" The Innovator’s 
Prescr#pt#on (yıkıcı sa!lık h"zmetler") ve D#strupt#ng Class (e!"t"mle "lg"l") yıkıcı 
"novasyon teor"s"n" uygulamada görmek "ç"n çok faydalı.

http://er"cr".es/ClaytonChr"stensen

Geoffrey A. Moore’un "lk çalı#maları, özell"kle Cross#ng the Chasm ve Ins#de 
the Tornado, tüm g"r"#"mc"ler arasında me#hurdur. Ancak bu k"taplardan son-
ra Moore dü#ünceler"n" "#lemeye devam ett", en son çalı#ması Dea#l#ng w#th 
Darw#n: How Great Compan#es Innovate at Every Phase of The#r Evolut#on’ı son 
derece faydalı buluyorum.

http://er"cr".es/Deal"ngW"thDarw"n

Donald G. Re"nerstsen’ın The Pr#nc#ples of Product Development Flow: Se-
cond Generat#on Lean Product Development k"tabı.

http://er"cr".es/pdflow

Jeffrey L"ker’ın The Toyota Way k"tabı.
http://er"cr".es/thetoyotaway

James P. Womack ve Dan"el T. Jones’un Lean Th#nk#ng: Ban#sh Waste and 
Create Wealth #n Your Corporat#on, Rev#sed and Updated k"tabı.

http://er"cr".es/LeanTh"nk"ng

Steven Watts’ın The People’s Tycoon: Henry Ford and the Amer#can Cen-
tury k"tabı.

http://er"cr".es/ThePeoplesTycoon

Robert Kan"gel’"n The One Best Way: Freder#ck W#nslow Taylor and the En#g-
ma of Eff#c#ency k"tabı.

http://er"cr".es/OneBestWay

Freder"ck W"nslow Taylor’ın The Pr#nc#ples of Sc#ent#f#c Management k"tabı.
http://er"cr".es/Sc"ent"f"cManagement

Kent Beck ve Cynth"a Andres’"n Extreme Programm#ng Expla#ned: Embrace 
Change k"tabı

http://er"cr".es/EmbraceChange

Ta""ch" Ohno’nun Toyota Product#on System: Beyond Large-Scale Product#on 
k"tabı.
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http://er"cr".es/Ta""ch"Ohno

Yap-Ölç-Ö!ren ger"b"ld"r"m döngüsü, özell"kle John Boyd’un GYKH (Göz-
lemle-Yönlend"r-KararVer-HareketeGeç) Döngüsü’ne çok #ey borçlu. Boyd’un 
f"k"rler"ne g"r"# "ç"n ba#vurab"lecek en uygun k"tap Chet R"chard’ın Certa#n to 
W#n: The Strategy of John Boyd, Appl#ed to Bus#ness k"tabı.

http://er"cr".es/Certa"nToW"n

W.Edwards Dem"ng’"n Out of the Cr#s#s k"tabı.
http://er"cr".es/OutOfTheCr"s"s

Alfred Sloan’ın My Years w#th General Motors k"tabı.
http://er"cr".es/MyYears

W"ll"am Pelfrey’n"n B#lly, Alfred, and General Motors: The Story of Two 
Un#que Men, a Legendary Company, and a Remarkable T#me w#th Amer#can H#s-
tory k"tabı.

http://er"cr".es/B"llyAlfred

Peter F. Drucker’ın The Pract#ce of Management k"tabı.

http://er"cr".es/Pract"ceOfManagement

John Mull"ns ve Randy Komm"sar’ın Gett#ng to Plan B: Break#ng Through 
to a Better Bus#ness Model k"tabı.

http://er"cr".es/Gett"ngToPlanB
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1. Yalın Startup bulu#malarının güncel l"stes"ne ula#mak veya s"ze en yakın 
olanı bulmak "ç"n http://lean-startup.meetup.com’u ya da Lean Startup W"k": 
http://leanstartup.pbworks.com/Meetups’ı z"yaret ed"n. 

 yJ~K^�^]^ ?ªJ?W¨L
1. Üret"m "stat"st"kler" ve anal"zler" F"ve Th"rty E"ght (Be# Otuz Sek"z) blo-
!undan alınmı#tır: http://www.f"veth"rtye"ght.com/2010/02/us-manufac-
tur"ng-"s-not-dead.html

 yJ~K^�^]^2?L¨KJ?W¨L
1. Yen#l#kç#n#n $k#lem#, Clayton Chr"stensen tarafından yazılmı#, köklü #"rket-
ler"n yıkıcı "novasyon konusunda ya#adı!ı zorlukları anlatan klas"k b"r k"tap. 
Köklü #"rketler"n, "novasyonu startuplar g"b" uygulayacak, ba!ımsız bölümler" 
nasıl kuracaklarına da"r öner"ler" ele alıyor. 

2. SnapTax "le "lg"l" daha fazla b"lg" "ç"n, http://blog.turbotax."ntu"t.com/
turbotax-press-releases-/taxes-on-your-mob"le-phone-"t%E2%80%99s-a-
snap/01142011-4864 ve http://mob"l"zed.allth"ngsd.com/20110204/exclu-
s"ve-"ntu"t-sees-more-than-350000-downloads-for-snaptax-"ts-smartpho-
ne-tax-f"l"ng-app/ adresler"ne bakınız.

3. Intu"t ve SnapTax "le "lg"l" b"lg"ler"n büyük ço!unlu!u, Intu"t yöne-
t"m" ve çalı#anlarıyla yapılan özel röportajlardan alınmı#tır. Intu"t’"n 
kurulu#uyla "lg"l" b"lg"ler Suzan Taylor ve Kathy Schoeder’ın Intu"t Hak-
kında: Qu"cken’ın yaratıcıları nasıl M"crosoft’u alt ett"ler ve b"r en-
düstr"n"n tamamını kökten de!"#t"rd"ler (Cambr"dge, Mass.: Harvard 
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Bus"ness Press, 2003) makales"nden alınmı#tır.

 yJ~K^�^]^d¦PCLGL
1. IMVU’nun be# esas kurucusu W"ll Harvey, Marcus Gosl"ng, Matt Danz"g, Mel 
Guymon ve bend"m.

2. B"rle#"k Devletler’dek" kullanım daha da konsantreyd"; http://www.bus"nes-
sweek.com/technology/tech_stats/"m050307.htm ‘ye bakınız.

3. Ba#langıçtak" eklent" stratej"s"nden p"vot etmem"ze sebep olan, IMVU’nun 
mü#ter"ler"yle yapılan konu#maların daha fazlasını duymak "ç"n http://m"xergy.
com/re"s-lean/ adres"n" z"yaret ed"n"z.

4. Do!rulanmı# ö!ret"y" "spatlamak, aks"yon gösterges" den"len, do!ru b"r gös-
terge kullanılmasını gerekt"r"r. Bunu 7. Bölüm’de detaylı olarak ele alaca!ız.

5. Bu vaka Profesör Andy Rachleff’"n yönet"m"nde Bethany Coates tarafından 
yazıldı. B"r kopyasına http://hbr.org/product/"mvu/an/E254-PDF-ENG adre-
s"nden ula#ab"l"rs"n"z.

 yJ~K^�^]^"CLCW^W?N¨L
1. Bazı g"r"#"mc"ler SOVY (Sadece Odaklan ve Yap - JFDI - Just Focus and Do 
It) kısaltmasını kullanarak, bu sloganı startup f"lozof"ler" olarak ben"msed"ler. 
Güncel b"r örne!e http://www.cloudave.com/1171/what-makes-an-entrepre-
neur-four-letters-jfd"/ adres"nden ula#ab"l"rs"n"z.

2. http://techcrunch.com/2009/11/02/amazon-closes-zappos-deal-en-
ds-up-pay"ng-1-2-b"ll"on/

3. Yen" projeler"yle "lg"l" deneysel anal"z"m" dah"l etmeme "z"n verd"kler" "ç"n 
Carol"ne Barler"n ve HP’ye te#ekkür eder"m.

4. Kodak Gallery "le "lg"l" b"lg"ler Sara Lesl"e "le yapılan röportajlardan alın-
mı#tır.

5. VLS’"n h"kâyes"n" Innos"ght G"r"#"m’"n esk" çalı#anlarından Elnor Rozenrot 
anlattı. $lave detaylar Akshay Mehra tarafından tem"n ed"ld". VLS hakkın-
da daha fazla b"lg" "ç"n http://hbr.org/2011/01/new-bus"ness-models-"n-e-
merg"ng-markets/ar/1 adres"ndek" Harvard Bus"ness Rev"ew makales"ne ya 
da http://econom"ct"mes."nd"at"mes.com/news/news-by-company/corpora-
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te-trends/v"llage-laundry-serv"ces-takes-on-the-dhob"/art"cleshow/5325032.
cms adres"ndek" habere bakab"l"rs"n"z.

6. CFPB’n"n "lk dönem çalı#malarıyla "lg"l" detaylı b"lg"lere ula#mak "ç"n Wall 
Street Journal’da 13 N"san 2011 günü yayınlanan “%"kayetler"n"z "ç"n, tüket"c" 
bürosunu henüz aramayın” makales"ne bakın; http://onl"ne.wsj.com/art"cle/
SB10001424052748703551304576260772357440148.html. Pek çok kamu 
görevl"s", Ba#kan Obama’nın l"derl"!"nde bu deneysel yakla#ımı b"r kamu ku-
rulu#uyla b"rle#t"rmek "ç"n yo!un b"r #ek"lde çalı#ıyorlar. Aneesh Chopra, Ch-
r"s Ve"n, Todd Park ve Dav"d Forrest’a, bu çı!ır açan çabalara tanıklık etmeme 
fırsat verd"kler" "ç"n te#ekkür eder"m.

 yJ~K^�^]^1¨lP?W¨L
1. Örne!"n, Columb"a Ün"vers"tes"’n"n CU Commun"ty’s" çok daha önce ba#lamı#-
tı. http://www.slate.com/"d/2269131/ adres"ne bakınız. Facebook’un kurulu#uy-
la "lg"l" bu hesaplar Dav"d K"rkpatr"ck’"n Facebook Etk"s" (The Facebook Effect 
– New York: S"mon & Schuster, 2011) k"tabından alınmı#tır.

2. 2004 yılındak" gerçek kullanım rakamlarını bulmak zor ama Facebo-
ok’un bütün açıklamalarında bu "st"krardan bahsed"l"yor. Mesela, Chr"s Hu-
ghes 2005’te yaptı!ı açıklamada “%60’ı her gün g"r"# yapıyor. %85’" haftada 
en az b"r kere ve %90’ı da ayda en az b"r kere g"r"yor” ded". http://techcrunch.
com/2005/09/07/85-of-college-use-facebook/

3. Kanıta dayanmayan tab"r"n"n startup varsayımları "ç"n kullanıldı!ını "lk olarak 
b"r g"r"#"m #"rket" olan Kle"ner Perk"ns Cauf"eld & Byers’ın orta!ı ve esk" çalı#ma 
arkada#ım Randy Kom"sar’dan duydum. Bu kavramı, John Mull"ns "le b"rl"kte 
yazdı!ı, B Planı’na Varmak (Gett"ng to Plan B) k"tabında detaylı olarak açıklıyor..

4. http://www.forbes.com/2009/09/17/venture-cap"tal-"pod-"ntell"gent-techno-
logy-kom"sar.html

5. “Kend"s" de b"r öncü araba üret"c"s" olan Charles E. Duryea tarafından, Motor 
derg"s" "ç"n özenle hazırlanan ara#tırma tablosu, 1900 - 1908 yılları arasında 
B"rle#"k Devletler’de otomob"l üret"m" "ç"n 501 #"rket kuruldu. Bunlar yüzde 60’ı 
b"rkaç yıl "ç"nde kapandı; b"r d"!er yüzde 6 da ba#ka alanlara kaydılar.” Bu alıntı 
Steven Watts’ın Halkın Büyük $#adamı: Henry Ford ve Amer"kan Yüzyılı (New 
York: V"ntage, 2006) adlı Ford b"yograf"s"nden alınmı#tır.

6. Jeffrey K. L"ker, Toyota Yolu. New York: McGraw-H"ll, 2003, s.223
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7. http://www.autof"eldgu"de.com/art"cles/030302.html

8. Mü#ter" gel"#t"rme model"nde buna mü#ter" ke#f" den"yor.

9. Intu"t’"n kurulu#uyla "lg"l" daha fazla b"lg" "ç"n, Suzanne Taylor ve Kathy Sch-
roeder’"n Intu"t Hakkında k"tabına bakınız.

10. Lean UX hareket"yle "lg"l" daha fazla b"lg" "ç"n, http://www.cooper.com/jour-
nal/2011/02/lean_ux_product_stewardsh"p_an.html ve http://www.sl"deshare.
net/jgothelflean-ux-gett"ng-out-of-the-del"verables-bus"ness adresler"ne bakınız.

 yJ~K^�^]^1¨L?W¨L
1. http://www.pluggd."n/groupon-story-297

2. “Grupon’un 6 M"lyar dolarlık Kumarbazı,” Wall Street Journal; http://onl"ne.
wsj.com/art"cle_ema"l/SB10001424052748704828104576021481410635432
-IMyQjAxMTAwMDEwODExNDgyWj.html

3. Ana fonks"yonlara sah"p ürün ter"m", ürün gel"#t"rmeye a"t pek çok yakla#ı-
mın b"r parçası olarak, en az 2000 yılından ber" kullanılmaktadır. Akadem"k b"r 
örnek "ç"n http://www2.cs.u"daho.edu/~b"lljunk/Publ"cat"ons/Dynam"cBalance.
pdf adres"ne bakın. Ayrıca, potans"yel mü#ter"ye satmak "ç"n "ht"yaç duyulan en 
az özell"!e sah"p üründen bahseden, PMDI’dan Frank Rob"nson’a da bakab"l"rs"-
n"z (http://productdevelopment.com/how"tworks/mvp.html). Bu Steve Blank’ın 
“m"n"mum özell"k” konsept"ne de benzer (http://steveblank.com/2010/03/04/
perfect"on-by-subtract"on-the-m"n"mum-feature-set/). Ben"m buradak" kulla-
nımım, ürünün Yap-Ölç-Ö!ren ger"besleme döngüsünü kullanarak ö!renme 
sürec" ba#latacak her türlü vers"yonu olarak genellenm"#t"r. Daha fazlası "ç"n 
http://www.startuplessonslearned.com/2009/08/m"n"mum-v"able-product-gu-
"de.html adres"ne bakınız.

4. B"rçok k"#", farklı ter"mler kullanarak bu fenomen üzer"nde yazdı. Muhteme-
len en çok okunanı Geoffrey Moore’un Uçurumu Geçmek’" oldu. Daha fazla b"lg" 
"ç"n Er"c Von H"ppel’"n “öncü kullanıcılar” olarak tanımladı!ı k"tleyle "lg"l" ara#-
tırmasına bakab"l"rs"n"z; Inovasyonun Kaynakları adlı k"tabı ba#lamak "ç"n "y" 
b"r yer olab"l"r. Steve Blank, bu "lk mü#ter"ler"n m"syoner güçler"n" vurgulamak 
"ç"n "lk m"syonerler ter"m"n" kullanıyor.

5. “Sıradan b"r gözlemc" "ç"n Dropbox demo v"deosu normal b"r ürün tanıtımı 
g"b" görünüyordu” d"yor Drew, “ama "ç"ne, D"gg "zley"c"ler" "ç"n özel olarak gel"#-
t"r"lm"# onlarca sürpr"z yumurta koymu#tuk. Tay Zonday’a ve “Ç"kolata Ya!mu-
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ru”na referanslar ve Off"ce Space ve XKCD’ye göndermeler. Bu kalabalı!a b"r tür 
#aka yaptık ve bu #aka b"r z"nc"rleme reaks"yon ba#lattı. 24 saat "ç"nde v"deonun 
10.000’den fazla D"gg’" olmu#tu.” http://answers.ore"lly.com/top"c/1372-mar-
ket"ng-lessons-from-dropbox-a-qa-w"th-ceo-drew-houston/ . Gerçek v"deoyu ve 
D"gg toplulu!unun tepk"ler"n" http://d"gg.com/software/Google_Dr"ve_k"ller_co-
m"ng_from_MIT_Startup adres"nde göreb"l"rs"n"z. Dropbox’ın ba#arısıyla "lg"l" 
daha fazla b"lg" almak "ç"n http://tech.fortune.cnn.com/2011/03/16/cloud-com-
put"ng-for-the-rest-of-us/ adres"nde “Dropbox: %"md"ye kadar duydu!unuz en 
etk"ley"c" startup” a bakınız.

6. Bu açıklama L"fehacker’ın katkılarıyla hazırlanmı#tır: http://l"fehacker.
com/5586203/food-on-the-table-bu"lds-menus-and-grocery-l"sts-based-on-your-
fam"lys-preferences

7. Bu l"ste, Harvard Bus"ness School’da görev yapan arkada#ım Professor Tom 
E"senmann tarafından, yen" ders" Teknoloj" G"r"#"mler" Ba#latma "ç"n yazdı!ı, 
Aardvark’ı konu alan vakası "ç"n olu#turulmu#tur. Daha fazla b"lg" "ç"n http://plat-
formsandnetworks.blogspot.com/2011/01/launch"ng-tech-ventures-part-"-cour-
se.html 

8. http://www.robgo.org/post/568227990/product-leadersh"p-ser"es-user-dr"-
ven-des"gn-at

9. http://venturebeat.com/2010/02/11/conf"rmed-google-buys-soc"al-search-en-
g"ne-aardvark-for-50-m"ll"on/

10. Bu Clayton Chr"stensen’ın Yen"l"kç"n"n $k"lem"’n"n temel"d"r.

11. Daha fazla b"lg" "ç"n http://b"t.ly/DontLaunch adres"ne bakınız.

 yJ~K^�^]^dJl~L
1. Aks"ne, Google’ın esas rak"b" olan Overture’nun (n"hayet"nde Yahoo tarafından 
satın alındı) m"n"mum hesap ücret" 50 $’dı. F"yatının çok pahalı olması oraya üye 
olmamızı engelled".

2. Farb’ın g"r"#"mc"l"k yolculu!uyla "lg"l" daha fazla b"lg" almak "ç"n http://m"xergy.com/
farbood-n"v"-grock"t-"nterv"ew adres"ndek" M"xergy röportajına bakab"l"rs"n"z.

 yJ~K^�^�^.GTMR^CBGL^�W?^B?^IMPSWSL�
1. http://www.sl"deshare.net/db"nett"/lean-startup-at-sxsw-vot"zen-p"vot-
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case-study

2. Path "le "lg"l" daha fazla b"lg" "ç"n http://techcrunch.com/2011/02/02/go-
ogle-tr"ed-to-buy-path-for-100-m"ll"on-path-sa"d-no/ ve http://techcrunch.
com/2011/02/01kle"ner-perk"ns-leads-8-5-m"ll"on-round-for-path/ adresler"ne 
bakab"l"rs"n"z.

3. 1 N"san 2011 "t"bar"yle 30 m"lyon $ assets under management, 150 m"lyon $ 
assets under adm"n"strat"on "çer"yor.

4. Wealthfront hakkında daha fazla b"lg" "ç"n http://www.startuplessonslear-
ned.com/2010/07/case-study-kach"ng-anatomy-of-p"vot.html adres"nde Sa-
rah M"lste"n’ın kalem aldı!ı vaka çalı#masına bakab"l"rs"n"z. Wealthfront’un 
yakın zamandak" ba#arısıyla "lg"l" daha fazla b"lg" "ç"n http://b"ts.blogs.nt"mes.
com/2011/10/19/wealthfront-loses-the-sound-effects adres"ne bakınız.

5. IMVU’nun sonuçları b"rkaç yerde herkesle payla#ıldı. 2008 "ç"n http://www.
worlds"nmot"on.b"z/2008/06/"mvu_reaches_20_m"ll"on_reg"st.php; 2009 "ç"n 
http://www."mvu,com/about/press_releases/press_release_20091005_1.php ve 
2010 "ç"n http//techcrunch.com/2010/04/24/"mvu-revenue/ adresler"ne bakınız.

6. $# m"mar"s" konsept" Moore’un Darw"n’le $lg"lenmek (Deal"ng w"th Darw"n) k"-
tabında detaylı olarak "ncelenm"#t"r. “Organ"zasyonel yapılanma "k" "# model"nden 
b"r"n"n öncel"klend"r"lmes"ne dayanır (Kompleks s"stem model" ve Hac"m operas-
yon model"). $novasyon türler", #"rket"n hang" model" kabul ett"!"ne ba!lı olarak 
anla#ılır ve uygulanır.” Daha fazla b"lg" "ç"n http://www.deal"ngw"th darw"n.com/
theBook/darw"nD"ct"onary.php adres"ne bakınız.

 yJ~K^�^]^7¨¦¨L
1. http://lssacademy.com/2008/03/24/a-response-to-the-v"deo-skept"cs/

2. E!er bu gerçe!" kabul etmekle zorlanıyorsanız, bunu b"r v"deo "zleme-
n"z faydalı olacaktır. A#ırı derecede detay odaklı b"r blogger b"r v"deoyu 
almı# ve zamanın nereye harcandı!ını görmek "ç"n bunu san"yelere böl-
mü#: “Malzemeler" adımlar arasında hareket ett"r"rken her sefer"nde 2 "la 
5 san"ye arasında vak"t kaybed"yorsunuz. Ayrıca, "#" yaptı!ınız süre "ç"nde 
malzemeler" b"rkaç kere yen"den toparlamak zorunda kalıyorsunuz, bu [tek 
parça akı#ında] neredeyse h"ç yapmak zorunda kalmadı!ınız b"r #ey. Bunun 
ayrıca b"r fabr"ka net"ces" de var: depolamak, ta#ımak, ger" almak ve yarı 
mamül sto!unu aramak.” Yorumun ger" kalanına buradan ula#ab"l"rs"n"z: 
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http://lssacademy.com/2008/03/24/a-response-to-the-v"deo-skept"cs/

3. IMVU’nun "lk mühend"sler"nden T"mothy F"tz, b"r blog yazısında sürekl" uygu-
lama tab"r"n" kullanmayı ke#fetmes"nden dolayı b"r te#ekkürü hak ed"yor: http://
t"mothyf"tz.wordpress.com/2209/02/10/cont"nuous-deployment-at-"mvu-do-
"ng-the-"mposs"ble-f"fty-t"mes-a-day/. Sürekl" uygulamanın gerçek m"marı olan 
pek çok IMVU çalı#anının çabalarına burada bahsetmeden geçmek "stem"yorum. 
Sürekl" uygulamayı kullanmaya ba#lamak "ç"n http://radar.ore"lly.com/2009/03/
cont"nuous-deployment-5-eas.html adres"ne bakınız.

4. Wealthfront’un sürekl" uygulama kurulumunun tekn"k detayları "ç"n http://
eng.wealthfront.com/2010/05/deployment-"nfrastructure-for.html ve http://
eng.wealthfront.com/2011/03/lean-startup-stage-at-sxsw.html adresler"n" z"-
yaret ed"n"z.

5. Bu konudak" b"lg"ler NewSchools Venture Fund’dan Jenn"fer Carolan tarafın-
dan ver"lm"#t"r.

6. Büyük yı!ın ölüm sp"ral"yle "lg"l" daha fazla b"lg" "ç"n, Donald G. Re"nertsen’"n 
Pr"nc"ples of Product Development Flow: Second Generat"on Lean Product De-
velopment k"tabına bakınız.

7. Yalın sa!lık örnekler" "ç"n Lean Hosp"tals (New York: Product"v"ty Press, 2008) 
k"tabının yazarı Mark Garban’a te#ekkür eder"m. 

8. Bu açıklayıcı h"kâye Pascal Denn"s’"n Lean Product#on S#mpl#f#ed (New York: Pro-
duct"v"ty Press, 2007) k"tabından alınmı#tır.

9. Bu yanlı# anlamayla "lg"l" b"r örnek "ç"n http://www.ore"llygmt.eu/"nterv"ew/
fatboy-"n-a-lean-world/ adres"ne bakınız.

10. Alphabet Energy "le "lg"l" b"lg" Sara Lesl"e tarafından gerçekle#t"r"len röportaj-
lardan alınmı#tır. 

11. Toyota’nın ö!renme organ"zasyonuyla "lg"l" daha fazla b"lg" "ç"n Jeffrey L"-
ker’ın The Toyota Way k"tabına bakınız.

 yJ~K^��^]^ ~W~KC
1. Hotma"l’"n ve d"!er pek çok örne!"n h"kâyes" Adam L. PenenBerg’"n V"ral 
Loop "s"ml" k"tabında bulunab"l"r. Hotma"l "le "lg"l" daha fazla b"lg" "ç"n http://
www.fastcompany.com/magaz"ne/27/neteffects.html adres"ne bakınız.
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2. Dört mü#ter" parab"r"m" olan zaman, para, yetenek ve tutku "le "lg"l" daha 
fazla b"lg" "ç"n http://www.startuplessonslearned.com/2009/12/bus"ness-e-
cology-and-four-customer.html adres"ne bakınız.

3. http://pmarca-arch"ve.posterous.com/the-pharma-gu"de-to-start-ups-
part-4-the-only

4. Bu, Geoffrey Moore’un çok satan k"tabı Cross"ng the Chasm’dan (New 
York: Harper Paperbacks, 2002) b"r derst"r.

 yJ~K^��^]^3W?PJ?K?
1. Ta""ch" Ohno Toyota Product"on System: Beyond Large-Scale Product"on 
(New York: Product"v"ty Press, 1998)

2. Net Destekç" Puanı (Net Promoter Score) "le "lg"l" daha fazla b"lg" "ç"n, 
http://www.startuplessonslearned.com/2008/11/net-promoter-score-ope-
rat"onal-tool-to.html adres"ne veya Fred Re"chheld’"n The Ult"mate Quest"on 
(Cambr"dge, Mass.: Harvard Bus"ness Press, 2006) k"tabına bakınız.

3. Qu"ckbooks "le "lg"l" b"lg"ler Mar"sa Porz"g’"n gerçekle#t"rd"!" röportajlardan 
alınmı#tır.

 yJ~K^��^]^§LMT?QWML
1. Jeffrey L"ker, John E. Ettl"e ve John Cre"ghton Campbell’"n Eng"neered "n 
Japan: Japanese Technology-Management Pract"ces k"tabı (New York: Ox-
ford Un"vers"ty Press, 1995), s. 196

2. B"r örne!" görmek "ç"n http://www.pcmag.com/art"cle2/0,2817,35549,00.
asp adres"nde PC Magaz"ne’de M"chael M"ller’ın “Look"ng Back: 15 Years of 
PC Magaz"ne” makales"ne bakınız.

3. Bu tartı#ma Geoffrey Moore’un Deal"ng w"th Darw"n (New York: Portfol"o 
Trade, 2008) k"tabına çok #ey borçlu. Farklı büyüklüklerdek" pek çok #"rkette 
bu çerçevey" ba#arılı b"r #ek"lde uyguladım.

 yJ~K^��^]^1MLQyX�^§QP?D^#RKCWGL
1. http://www."b"bl"o.org/eldr"tch/fwt/t".html 
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2. http://www.goodreads.com/author/quotes/66490.Peter_Drucker

3. http://www."b"bl"o.org/eldr"tch/fwt/t".html

4. Aslında, bu tür ara#tırmalar yapılmaya ba#landı. Yalın Startup ara#tırma 
programlarıyla "lg"l" daha fazla b"lg" "ç"n, http://nathanfurr.com/2010/09/15/
the-lean-startup-research-project/ adres"nde Nathan Furr’un BYU’dak" Lean 
Startup Ara#tırma Projes"ne ve http://platformsandnetworks.blogspot.
om/2011/01/launch"ng-tech-ventures-part-"v.html adres"nde Harvard Bu-
s"ness School’dan Tom E"senmann’ın Launch"ng Technology Ventures pro-
jes"ne bakın.

�l¨IJ?K?J?P
K"tapta adı geçen a#a!ıda l"stelenen #"rketlerle danı#man, rehber ya da yatı-
rımcı olarak çalı#tım. Her b"r"yle b"r "# "l"#k"m ya da h"sse sah"pl"!"m vardır.

Aardvark   IMVU
Dropbox   Intu"t
Food on the Table  Vot"zen
Grock"t   Wealthfront

R"sk sermayes" #"rketler"yle olan ba!latılarım dolayı çıkar sah"pl"!"m bu-
lunan ba#ka #"rketler de vardır. A#a!ıdak" #"rketler(l)e danı#man ya da l"m"tl" 
ortak olarak yatırım yapmı#lı!ım ve b"rl"kte çalı#mı#lı!ım vardır. Bu #"rketler 
aracılı!ıyla, yukarıdak" l"sted yer alan #"rketlerden ba#ka pek çok #"rketle öz-
sermaye ya da "# "l"#k"s" çıkarlarım bulunmaktadır.

500 Startups   Kle"ner Perk"ns Cauf"eld & Byers
Floodgate   Seraph Group
Greylock Partners

Maltepe Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi



241

2CªCII~P

$lk olarak ve her #eyden önce dünyanın dört b"r yanında, f"k"rler"m" 
test eden, zorlayan, "y"le#t"ren ve gel"#t"ren b"nlerce g"r"#"mc"ye te#ek-
kür eder"m. 

Gerçek startuplar "ç"nde ba#arısızlı!ı, utanç ver"c" hataları ve kaosu 
barındırır. Bu k"tap "ç"n yaptı!ım ara#tırmada, g"r"#"mc"ler"n ve yöne-
t"c"ler"n büyük kısmının günlük "#ler"n"n gerçek taraflarını herkese 
anlatmak "stemed"kler"n" fark ett"m. Bu nedenle, h"kâyeler"n"n anla-
tılmasına "z"n veren ve sıkıcı röportajlara saatler ayıran cesur g"r"#"m-
c"lere müte#ekk"r"m.

Kar"yer"m boyunca kend" ba#ıma yapab"lece!"mden daha fazlasını 
yapmam "ç"n ben" destekleyen mentorlarım ve "# arkada#larım oldu!u 
"ç"n m"nnettarım. W"ll Harvey hem "lk ba#ta ben" S"l"kon Vad"s"’nde 
"#e almı# hem de f"k"rler"m"n pek ço!unu "lk kez IMVU’da denememe 
fırsat verm"#t"r. IMVU’dak" d"!er ortaklarım Marcus Gosl"ng, Matt 
Danz"g ve Mel Guymon’ın yanı sıra bahsett"!"m "#ler"n büyük kısmını 
hayata geç"ren IMVU çalı#anlarına da m"nnettarım. Tab"" k", yıllar "çe-
r"s"nde sayıları m"lyonları a#an IMVU mü#ter"ler" olmasaydı bunların 
gerçekle#mes" mümkün de!"ld". Tüm süreç boyunca bana yardımcı olan 
Dav"d M"llstone, Ken Duda, Fernando Pa"z, Steve We"nste"n, Owen 
Mahoney, Ray Ocampo ve Jason Alt"er"’ye de ayrıca te#ekkür eder"m.

Mü#ter" gel"#t"rme teor"s"n" ortaya çıkarmak "ç"n yaptı!ı çalı#ma-
lar "ç"n hep"m"z Steve Blank’e te#ekkür borçluyuz. G"r"#’te bahsett"!"m 
g"b", Steve IMVU’nun hem "lk yatırımcılarından b"r" hem de danı#ma-
nıdır. Kend"s", son yed" yıldır ben"m k"#"sel danı#manım, mentorum 
ve orta!ım olmu#tur. Cesaretlend"rmes", deste!" ve arkada#lı!ı "ç"n 
kend"s"ne te#ekkür eder"m.

Yalın Startup Hareket" ben"m har"c"mde, dü#ünce adamları, uygu-
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layıcılar ve yazarlar tarafından kurulmu#tur. Dave McClure, Ash Ma-
urya, Brant Cooper, Patr"ck Vlaskov"ts, Sean Ell"s, Andrew Chen, Sean 
Murphy, Trevor Owens, H"ten Shah ve Kent Benk’e f"k"rler", destekler" 
ve m"syonerl"kler" "ç"n te#ekkür etmek "st"yorum. Bazı yatırımcılar ve 
r"sk sermayedarları "lk destekç" ve ben"mseyenler oldular. M"ke Maples 
ve Ann M"ura-Ko (Floodgate), Steve Anderson (Basel"ne), Josh Kopel-
man (F"rst Round Cap"tal), Ron Conway (SV Angel) ve Jeff Clav"er’e 
(SoftTech VC) te#ekkür etmek "st"yorum.

Tahm"n edece!"n"z üzere, bu k"tap çok fazla ger"b"ld"r"m, "lerleme ve 
test gerekt"rd". De!erl" ve detaylı "lk ger"b"ld"r"mler" Laura Cresc"mano, 
Lee Hoffman, Professor Tom E"senmann ve Sacha Judd’tan aldım. M"t-
ch Kapor, Scott Cook, Shawn Fann"ng, Mark Graban, Jenn"fer Carolan, 
Manuel Rosso, T"m O’Re"lly ve Re"d Hoffman’a öner"ler", ger"b"ld"r"m-
ler" ve destekler" "ç"n te#ekkür eder"m. Ruth Kaplan ve Ira Fay’e b"lge-
l"kler" ve arkada#lıkları "ç"n özel b"r te#ekkür borçluyum.

K"tabın hazırlanma sürec" boyunca, k"tabın kapak tasarımından ara 
ba#lıklarına, en küçük detayına kadar her #eyle "lg"l" spl"t test deneyler" 
yaptı!ımız, "ht"yaca göre kurgulanab"len b"r test platformundan yarar-
landım (bu deneyler"n sonuçlarını http://lean.st adres"nden göreb"l"r-
s"n"z). P"votal Labs bu yazılımı ben"m "ç"n yaptı; çev"k ürün gel"#t"rme-
n"n b"r numaralı uygulamacısıdırlar. Yapmak, denemek ve ö!renmek 
"ç"n ben"mle b"rl"kte yorulmadan çalı#an Rob Mee, Ian McFarland ve 
Parker Thompson’a özel te#ekkürler"m" "let"r"m.

Ayrıca, k"tabın kapak tasarımını yapan, IMVU’nun ortaklarından, 
dünyanın b"ld"!"m en yetenekl" tasarımcılarından b"r" olan Marcus 
Gosl"ng’e te#ekkür eder"m.

Önde gelen web ve kullanıcı deney"m" tasarımı #"rket" D"g"tal Te-
lepathy, benzers"z Tekrarlanan Performans Tasarımı (Iterat"ve Per-
formance Des"gn) süreçler"n" kullanarak http://theleanstartup.com 
web s"tes" tasarladı ve kurdu. Bu har"ka. http://www.dtelepathy.com/ 
adres"nden daha fazlasına ula#ab"l"rs"n"z.

Serüven"m"n çe#"tl" noktalarında, üç efsanev" kurulu#tan destek 
alma #ansım oldu. Bu k"taba g"ren ara#tırmaların büyük kısmı Kauff-
man Foundat"on tarafından cömertçe hazırlandı. Kauffman’dan özel-
l"kle Bo F"shback ve N"ck Segu"n’e te#ekkür etmek "st"yorum. Son b"r 
yılı Harvard Bus"ness School’da "#yer" g"r"#"mc"s" olarak geç"rd"m ve 
burada f"k"rler"m" "# dünyasının zek" akıllarından bazılarıyla test etme 
fırsatı buldum. Özell"kle Profesör Tom E"nsenmann ve Profesör M"ke 
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Roberts’a ve HBS Startup Kab"les" ö!renc"ler"ne m"nnettarım. Ayrıca, 
S"l"kon Vad"s"’n"n önde gelen r"sk sermayes" #"rketler"nden Kle"ner Per-
k"ns Cauf"eld & Byres’ın of"s"nde öneml" b"r süre çalı#ma fırsatım oldu. 
Burada g"r"#"mc"l"!"n nasıl yüksek sev"yede beslend"!"n" der"nlemes"ne 
ö!rend"m. Ch"-Hua Ch"en, Randy Kom"sar, Matt Murphy, B"ng Gordon, 
A"leen Lee ve Allen Pao ve of"s arkada#ım olan ve #"rket "ç"n g"r"#"mc" 
Cyr"ac Roed"ng’e te#ekkür eder"m. 

 Ara#tırma ek"b"m vaka çalı#malarının dokümante ed"lmes"nde, 
startuplarla röportajların yapılmasında ve b"nlerce h"kâyen"n ayıklan-
masında bana yardımcı oldular. Dokümantasyon, çapraz referanslar 
ve soru#turmalar "ç"n uzun saatler harcayan Mar"sa Porz"g’e te#ekkür 
eder"m. Ek vaka çalı#maları Sara Gav"ser Lesl"e ve Sarah M"lste"n tara-
fından hazırlandı. 

Geleneksel yayıncılık karma#ık ve ayrı b"r "#. B"rçok k"#"n"n tavs"ye 
ve ba!lantılarından yararlandım. T"m Ferr"ss and Ram"t Seth" ben" ön-
den uyardılar. Peter S"ms, Paul M"chelman, Mary Treseler, Joshua-M"-
chele Ross, Clara Sh"h, Sarah M"lste"n, Adam Penenberg, Gretchen Ru-
b"n, Kate Lee, Holl"s He"mbouch, Bob Sutton, Frank"e Jones, Randy 
Kom"sar ve Jeff Rosenthal’da da m"nnettarım.

Bu k"tabın "lk tasla!ını okuyan herkes, "nanılmaz derecede dar b"r 
zamanda bana ed"toryal anlamda yardımcı olan Laureen Rowland’a ne 
kadar m"nnet borçlu oldu!umu b"l"r. E!er bu k"tabın herhang" b"r par-
çasından zevk aldıysanız, te#ekkürünüzü hak ed"yor.

Müth"# menajer"m, Chr"sty Fletcher, k"tabın yayınlanma sürec" bo-
yunca rehber"m, orta!ım ve danı#manım oldu. Gelece!" tahm"n etme, 
b"r #eyler"n olmasını sa!lama ve tüm payda#ları mutlu etmekle -ve bun-
ların heps"n" aynı anda yapmakla- "lg"l" esrareng"z b"r yetene!e sah"p. 
Modern medya düzen"n" çok "y" anlıyordu ve kar#ıma çıkan engellerde 
bu çılgın sularda nasıl yol alaca!ıma da"r bana yardımcı oluyordu. Flet-
cher and Company’den, yorulmadan avukatlık yapan Alyssa Wolff’a 
ve bu k"tabın yen" d"llerde yayılması "ç"n çalı#an Mel"ssa Ch"nch"llo’ya 
te#ekkür eder"m.

Bunu söylemen"n kl"#e olaca!ını b"l"yorum ama sevg"l" a"lem"n des-
te!" olmadan bunların h"çb"r"n"n olması mümkün de!"ld". Ama bu du-
rumda, bu b"r gerçek. Ebeveynler"m, V"v"an Rezn"k ve Andrew R"es, 
sosyal b"l"mler e!"t"m" almam konusunda ısrarlı olmalarına ra!men 
teknoloj" sevg"m" her zaman destekled"ler. Onların sevg"ler" ve des-
tekler" olmasaydı, g"r"#"mc"l"!e adım atmak "ç"n gerekl" cesarete sah"p 
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olamazdım. Büyükanne ve büyükbabamın bu yolculu!un her anında 
yanımda olduklarını b"l"yorum. Yazının gücüne "nanıyorlardı ve kız 
karde#ler"m"n ve ben"m her ba#arımızdan mutluluk duyuyorlardı. Kar-
de#ler"m N"cole ve Amanda ve kayınb"rader"m Dov’a tek b"r #ey söyleye-
b"l"r"m: Bunca yıldır ben" destekled"!"n"z "ç"n te#ekkür eder"m.

Karım, Tara, her anımda sürekl" key"f ve rahatlık kayna!ım oldu. 
Bu oldukça uzun süreç boyunca bütün stres", bütün çıkı#ları ve bütün 
"n"#ler" tecrübe ett". Tara, sen "nanılmaz derecede zek", güçlü ve #efkatl" 
b"r kadınsın. Kararlı deste!"n", yo!un sevg"n" ve ya#amlarımızı b"r kı-
lan günlük macerayı ne kadar de!erl" buldu!umu anlatmaya kel"meler 
yetm"yor. Te#ekkür eder"m.
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