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GİRİŞ

Her sektörde çıkış yapan firmalar vardır. Bu firmalar yete-
nekli insanları zahmetsizce işe alırlar, sadık müşteriler çekerler, 
harika ürünler yaratırlar ve çok para kazanırlar. Bu şirketler, 
yatırımcıların, ortakların ve medyanın desteğiyle hızla öne çı-
kıp büyüyormuş gibi görünüyorlar.

Ne yazık ki, çoğu şirket bu şekilde performans göstermez. 
Çoğu girişimci değerli bir şey ortaya çıkarmaz. Çok çalışırlar, 
fedakârlıklar yaparlar, mücadele ederler, hayal kurarlar, plan-
larlar ve çabalarlar ama sonunda karşılığını alamazlar.

Girişimciliği ilk keşfettiğimde, gözü kapalı bir iyimserdim ve 
çoğu girişimcinin başarılı olduğuna, büyük paralar kazandığına, 
özgürlüğün tadını çıkardığına ve bir etki yarattığına inanıyor-
dum. İşin içinde iş olduğunu biliyordum ama insanların neden 
girişimci olmayı seçmediklerini anlayamıyordum; hırslı, azimli 
ve değer katmaya odaklanmışsanız başarı kaçınılmaz bir şeydi.

Sonraki 15 yıl boyunca binlerce girişimciyle röportaj yapma 
şansım oldu ve genel olarak onların canının yandığını keşfettim. 
Çoğu, işe başladıklarında kendinden son derece emindi -aynı 
zamanda akıllı, çalışkan ve kendilerini adamışlardı- ancak işleri 
gerçek anlamda kâr getirmiyordu. Bu oyun onları alt ediyordu 
ve birkaç yıl sonra eskisi kadar özgüvenleri kalmıyordu.

İstatistiksel olarak, serbest meslek sahibi bir kişiyseniz ma-
aşlı bir işte olduğunuzdan daha fazla çalışacak ve daha az kaza-
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nacaksınız. İnsanların daha fazla kazanmak, daha az çalışmak 
ve daha büyük bir etkiye sahip olmak gibi iş kurma nedenleri-
nin gerçekleşmesinin olasılığı daha düşük.

Neyse ki, hayallerini gerçekleştiren çok sayıda başarılı giri-
şimciyle de yakınlaşma şansım oldu. Onlarla birlikte özel jet-
lerle uçtum, saraylara benzer evlerini ziyaret ettim, işlerinde 
vakit geçirdim ve uzun tatillerinde onlara eşlik ettim. Bu ki-
tapta yer alan fikirleri keşfetmemi ilk sağlayan şey, bu kontrast 
deneyim oldu.

İşletmelerin büyümesini, büyük para kazanmasını, zamana 
meydan okumasını ve çalışmak için eğlenceli yerler yaratma-
sını sağlayacak yöntemleri kodlamak için yola çıktım. Cevap, 
Başarılı Girişimcinin 24 Varlığı’dır. Bir işletmenin geliştirmesi 
gereken 24 varlık vardır ve bu değer ekosistemi ölçek, sağlam-
lık ve keyif üretir.

Varlık, sen olmasan da değerli olacak her şeydir. Geleneksel 
varlıkları düşünün. Kapıdan çıktığınızda evinizin değeri değiş-
mez. Bir hissedar tatile çıkarsa, sınıfının bir numaralı şirketin-
deki hisseler düşmez. Sanat, şarap ve metal gibi varlıklar, sa-
hiplerinin ne yaptığından bağımsız olarak değerini korur.

Kendi işinizde, varlıkları görmek zordur. Onlara o kadar 
yakınsınız ki, muhtemelen göreceğiniz tek şey, dönerek do-
laşan görev, sistem, belge, web sitesi ve listelerden oluşan bir 
karmaşadır. Bir gün satış yaparsınız, sonra stratejik bir ortak-
lıkla ilgili bir toplantıdasınızdır, sonra bir ekip üyesiyle beyin 
fırtınası yapıyorsunuzdur ve sonra kendinizi kredili mevduat 
için bankaya finansal bilgiler sunarken bulursunuz. Siz olma-
dan gerçekleşen herhangi bir şeyi fark etmek zordur.

Bu kitap, varlıkların gizemini çözecek. Sonunda, neyin bir 
varlık olduğunu ve neyin işe yaradığını öğreneceksiniz. Var-
lıkları nasıl oluşturacağınızı ve geliştireceğinizi bileceksiniz. 
Önemli bir sayı olan kişi başına düşen geliri nasıl sürdürece-
ğinizi bileceksiniz. Bu sayı ne kadar yüksek olursa, o kadar ka-
liteli varlık inşa etmiş olursunuz. Gelirin varlıkları takip etti-
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ğini, işletmenizin geliştirmesi gereken 24 varlık olduğunu ve 
günümüz ekonomisinde sahip olunabilecek en iyi varlıkların 
“maddi olmayan” veya “gayri maddi” varlıklar yani dijital var-
lıklar olduğunu öğreneceksiniz.

Hayatlarını değiştirecek bir meblağ karşılığında şirketini 
satan girişimcileri sık sık duyarız ancak böylesine yüksek bir 
değer elde etmek için işletmenin sahip olduğu varlıkların dö-
kümünü nadiren alırız. Bugünün ekonomisinde önemli olan 
24 varlığı oluşturmak ve geliştirmekte size bir çerçeve sunmak 
için çok daha derin bir anlayışla işinizi ve rakiplerinizin işlerini 
anlamanıza yardımcı olacağım.

Bu planı uygularsanız, kişi başına gelirinizin arttığını göre-
ceksiniz ve etrafınızda daha fazla para akışı olacak. Bir seçe-
neğiniz olacak; kısa vadeli bir kazanç elde etmek, temettüler 
ve ikramiyeler ödemek ya da oyunun bir adım önünde olmak 
için daha fazla araştırma ve varlık geliştirmeye yatırım yap-
mak, bunlardan bazılarıdır.

Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor ve hızlanıyor. Bu 
kitap, her sektörde bir değişim tsunamisi yaratan çeşitli fak-
törleri kapsayacaktır. Doğru konumlanmış bir işiniz varsa, o 
dalgada sörf yapma, etki yaratma, yaşamları değiştirme ve ge-
leceği şekillendirme şansınız var.

Aksine, bu kitabın içerdiği 24 işletme varlığını yaratamaz-
sanız, dalganın sizi terk etmesi ve açık denize savrulma riskiyle 
karşı karşıya kalacağınıza inanıyorum; parçalanma nedeniyle 
başarısız olan başka bir iş daha.

Bu kitaptaki planı izler ve varlık ekosisteminizi geliştirmek 
için çalışırsanız, ya bir yaşam tarzı işi ya da bir performans işi 
kurabileceksiniz. Önümüzdeki yıllarda, butik bir yaşam tarzı 
işletmesi size seyahat etme, bir topluluk oluşturma, fark yarat-
ma ve yüksek gelir elde etme fırsatı verecek.

Bir performans işletmesi büyüyecek, büyük ve anlamlı so-
runları çözecek, milyonlarca gelir elde edecek ve on milyonlar-
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ca (veya daha fazla) hissedar değeri yaratacaktır. Bu kitaptaki 
araçları dilediğiniz türde bir iş yaratmak için kullanabilirsiniz 
ancak aynı zamanda özel bir şey de eklemelisiniz.

Yöntemde Bir Şey Eksik

Oluşturulacak 24 varlık var ancak tüm bu varlıkları hayata 
geçirecek işiniz için hayati önem taşıyan bir şey daha var. Bu eş-
siz varlığı keşfedemezseniz, büyük ihtimalle teknik olarak doğru 
ama yine de işe yaramayan, ruhsuz, yavan bir işiniz olacaktır.

Girişimcilik simyadır ve biraz sihir olmadan yoktan bir şey 
yaratamazsınız. Eksik varlığınızın ne olduğunu size söyleye-
mem; bu, size özgüdür.

Kitabı okurken, eksik olan şeyi keşfetme konusunda açık 
fikirli olun ve keskin bir gözle bakın. Bunu keşfetmenizi isti-
yorum. Henüz bir şey olmadı; bir şey ortaya çıkmak üzere; bir 
şey yapılmayı bekliyor. Bu şeyi sadece siz fark edebilirsiniz.

“Sıfırıncı Varlık’’ dediğim şeyi bulduğunuzda, “Cesur olun, 
eğlenin ve başarıya ilk adımı atın,’’ dediğimde ne demek iste-
diğimi anlayacaksınız.



1. KISIM

GİRİŞİMCİ
YOLCULUĞU



Müşterilerinizin istedikleriyle gerçekten bağlantı kurduğunuzda 
onlar için gerçek değeri olan ürünler yaratabileceksiniz. 
İnsanlar ne yediklerini veya ne kadara mal olduğunu unuttuktan 
çok sonra bile restoranda kendilerine nasıl davranıldığını 
hatırlıyorlar.

İş dünyasında uzun vadede başarılı olmanın mutlak anahtarı, 
olağanüstü değer sunmak ve müşterilerinizi beklentilerinin ötesin-
de şaşırtmak ve memnun etmektir.

Başarılı Girişimcinin 24 Varlığı, tüm fedakârlıklarınızın neden bir 
sonuca ulaşmadığını, hangi değerlere sahip olursanız başarılı bir 
girişimci olabileceğinizi adım adım açıklıyor.

Daniel Priestley, pek çok girişimcinin hayal kurduğunu, planlar 
yaptığını ve uzun süre mücadele ederek bu planları hayata geçir-
meye çalıştığını ancak değerli bir işletme için oluşturulması gere-
ken 24 varlığın farkında olmadığını dile getiriyor. Tam da bu 
sebeple Başarılı Girişimcinin 24 Varlığı kitabında, hızla değişen 
dünyada başarılı olacak dijital, ölçeklenebilir, değerli ve eğlence-
li bir işletmeyi nasıl yaratabileceğinizin sırrını paylaşıyor!

9 786256 974265




