Modülün içeriğine giriş
İşbu modül, Almanya, Avusturya ve Türkiye’de sigortacılık eğitimine dair Almanca ve
Türkçe lisanlarında verilecek temel eğitim planının bir parçasıdır. Hedef gruplar,
sigorta kuruluşlarında Almanca ve Türkçe lisanlarında çalışan ve müşterilere hizmet
veren yeni personeldir. Bu modül temel olarak – işbu temel eğitim planının diğer
modülleri gibi aynı şekilde – Almanya, Avusturya ve Türkiye’de göçmen geçmişine
sahip çalışanlara yöneliktir.
Bu eğitim planının esası, Avusturya’da hali hazırda sigorta şirketlerinde uygulanan
şirket içi mesleki sigortacılığa giriş eğitimidir. Avusturya’daki temel eğitim programı bir
çok alanda, Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki sigortacılık eğitimi ile örtüşmektedir.
Türkiye’de sigorta uzmanlığına ilişkin devlet tarafından veya resmi olarak
sertifikalandırılmış bir mesleğe giriş eğitimi bulunmamaktadır. Türkiye’de sigortacılık
alanında verilen eğitim iki şekilde yapılmaktadır: bir yandan sigortacılık konusunda
detaylı uzmanlaşmanın mümkün olmadığı genel işletme
eğitimi, bu eğitim
mezunlarına sigorta şirketlerinde orta düzey yönetici olarak girişi mümkün kılmaktadır
ve sigortacılık konusundaki uzmanlaşma şirket içi eğitimlerle sağlanmaktadır. Sigorta
kuruluşlarında çalışan bu personelin görevleri, Almanya’da ve Avusturya’da çalışan
bir sigortacının görevleriyle örtüşmektedir. Türkiye’de diğer yandan sigorta
acenteliğine yönelik bir eğitim mevcuttur. Bu eğitim, sigorta kuruluşlarında alınan üç
aylık bir temel eğitimi kapsamaktadır ve tümüyle satışa yöneliktir. Bu üç ayın
bitiminde genelde, şirket içi gelişim ve mesleki eğitim tarafından eşlik edilen bir yıllık
bir uygulama aşaması takip eder.
İki yıldan beri Türkiye’de faaliyet gösteren AB kaynaklı birçok sigorta kuruluşu,
Almanya, Avusturya veya Fransa’dan devralınan bir eğitim müfredatı ile
çalışmaktadırlar. Sigortacılık branşında faaliyet gösteren uluslararası büyük
kuruluşlardaki bu gelişim, eğitimin tanımından veya mesleki temel eğitimin kontrol
sistemine
entegrasyonundan
bağımsız
olarak
eğitim
içeriklerinin
standartlaştırılmasına yol açmıştır.
Almanca konuşulan bölgede, sigortacılığa ilişkin mesleki eğitim mevzuatı
kapsamında, Almanca ve Türkçe lisanlarında geliştirilen modüller, özellikle Türkçe ve
Almanca kültür bölgelerinde yaşayanlara yönelik sigorta teklifleri, uluslar arası
sözleşmeler ve kültürlerarası yeterlilikle ilgilidir.
Bu esasa dayanarak işbu münferit modüller, Almanya, Avusturya ve Türkiye’de
sigortacılığa ilişkin Almanca ve Türkçe lisanlarında verilen temel eğitim planı
kapsamında geliştirilmiş ve denenmiştir.
Modüller Avusturya’da sigorta kuruluşlarında şirket dahilinde verilen mesleki temel
eğitimde kullanılmaktadır. Modülün tamamlanmasından sonra kişiler önce şirket
içerisinde, akabinde Avusturya’da genelinde devlet tarafından düzenlenen bir sınava
katılmaya hak kazanmaktadırlar. Bu sınavda “Türkçe” bilmek ayrıcalık sayılmakla
birlikte, 2008 Nisan itibariyle henüz sertifikalanmamaktadır. Buna ilişkin 2008 yılı
sonu itibariyle sertifikalandırma hazırlıkları başlatılmıştır. İşbu sertifikalandırma
değerlendirmelerinin sonuçları, Almanya’da da benzerdir.
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Türkiye’de çift dilli bu modüllerin kabulü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2008
sonbahar / 2009 ilkbaharında gerçekleştirilecektir.
Eğitimin birinci bölümüyle ilgili olarak Almanya, Avusturya ve Türkiye’deki müşterek
kısımlar büro uygulamaları ve büro organizasyonunun özellikleri, bu üç ülkedeki
sigortacılık ile ilgili temel esasları, iletişim kültürü ve poliçelerdir.
Eğitimin ikinci ve üçüncü bölümlerinde, kişisel sigorta ve mal sigortası alanında
detaylı bilgilendirme, kültürler arası yetkinlik ve serbest sigortacılığa giden yollar
hakkındaki bilgilerin iletilmesidir.
Mevcut modül, Avusturya, Almanya ve Türkiye’de faaliyet gösterilen sigortacılıkla
Almanca ve Türkçe lisanlarında meşgul olmaktadır. Bu modül, temel modül olarak
kabul edilmelidir.
Eğitim alanlara aşağıdaki konula sunulmaktadır
-

Avusturya, Almanya ve Türkiye’de sigortacılığın esaslarına ilişkin bir önsöz
Sigorta denetiminin yapılarına ilişkin bir önsöz
Sigortaların işleme alınmasına ve organizasyonuna ilişkin bir önsöz
Sigortaların türleri ve şekillerine ilişkin bir önsöz
Ulusal bir düşünce çerçevesi dahilinde sigortaların kültürel özelliklerine ilişkin
bir önsöz
Alıştırmalı çalışma malzemesi.

Modül hem Almanca hem Türkçe olarak mevcuttur. Eğitmenler için hazırlanan
dokümanların yanı sıra, modül sözlük ve lisana ilişkin açıklamalara sahip bir ek
içermektedir.
Modül, Almanya, Avusturya ve Türkiye’de faaliyet gösteren çift dilli sigorta acenteleri
ve sigorta kuruluşlarının ek ders elementi olarak uygundur. Modül, Almanya,
Avusturya ve Türkiye’de sigortacılık eğitimi için Almanca ve Türkçe hazırlanan temel
eğitim planına tamamlayıcı ve bütünleyici olarak düşünülmüştür.

Modülün temel eğitim planının bir kısmı olarak uygulanması
Modül, sigortacılığa ilişkin Almanca – Türkçe dillerinde hazırlanan geniş kapsamlı bir
temel eğitim planının bir parçasıdır. Modül, mevcut eğitim müfredatının ve eğitim
materyallerinin yerine geçmemektedir, daha ziyade bunları Alman – Avusturya – Türk
özelliklerine mukayeseli olarak bir takviyedir.
Modül, Almanca ve Türkçe konuşan sigorta kuruluşlarında seçilen uzmanlık
alanlarındaki toplam 15 adet içeriksel modülün bir unsurudur. Modül, Türkiye,
Avusturya ve Almanya’da kullanılabilir.
Mevcut Almanca – Türkçe çift dilli çerçeve müfredatı, aşağıdaki modüllerden
oluşmaktadır:
-

Almanya / Avusturya ve Türkiye’de sigortacılığın ana hatları
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-

Sigortacılıkta büro uygulamalarının ana hatları
Sigorta ve sigorta hukukuna ilişkin sözleşme yönetiminde gizlilik
modülü
Sigortacılıkta Almanca ve Türkçe konuşan kültür sahası arasında
kültürler arası yetkinlik modülü
Almanca – Türkçe lisanda iletişim alıştırmaları modülü
Almanca – Türkçe lisanda telefon alıştırmaları modülü
Müşteri hizmetleri, komünikasyon ve danışmanlık modülü
Sosyal sigortacılık modülü
Hayat sigortacılığı modülü
Yapı tasarrufu sigortası / yapı tasarrufu sözleşmeleri modülü
Motorlu araç mali sorumluluk sigortacılığı modülü
Ev eşyası ve mülkiyet sigortaları modülü
Sağlık sigortası modülü
Emeklilik sigortası modülü
Sigortacılıkta iş kurma modülü

Modüller, dil kursları değil, bilakis mesleki eğitim modülleridir. Başlangıçta, Avrupa
Referansı Çerçevesinde B1 seviyesinde Almanca ve Türkçe lisanlarına hakimiyet
şart koşulmaktadır. İşbu müfredat kapsamında Almanca ve Türkçe lisanlar için bir
lisan sınıflandırma testi mevcuttur.
Modül, bir sigorta kuruluşunda direkt kullanım için tasarlanmıştır. Modül 90
dakikalıktır ve düzenli bir eğitim süreci kapsamında öğrenim birimi olarak
kullanılabilir. 90 dakikalık süre içerisinde, iki alıştırma öngörülmüştür. Modül gerekli
görülmesi halinde tekrarlanabilir ve yapılan alıştırmalar alanında çeşitlendirilebilir ve
bu sayede de 45 dakikaya indirgenebilir. Temel bilgi veren eğitim içeriği dolayısıyla,
müfredat oluşturanların sayısız deneyleri ve önerileri, modülün eğitim hedefine
ulaşmak için iki kez kullanılmasının yeterli olduğunu göstermiştir.
Her bir modül aşağıdakilerden oluşmaktadır:
-

Eğitim içeriğinin tanımlanması ile konuya giriş
Eğitim materyalleri ile birlikte eğitim içeriğine ilişkin gerekli bilgiler
Alıştırmalar
Takviye materyaller ve dokümanlar
Literatür bilgileri

Hazırlık için eğitim alanlara aşağıdakileri öneryoruz:
-

Modül için eğitim alanlarla, 90 dakikalık sürede eğitim içeriğinin
benimseneceği kesin bir saatin kararlaştırılması gerekmektedir;
Eğitmenler modüle, “eğitim içerikleri” altındaki bilgilerin yardımı ile
hazırlanabilirler;
Eğitim alanlara esasları ve tanımları içeren (ekteki) veri sayfaları teslim
edilebilir;
Konuya giriş yaptıktan sonra, bir-iki alıştırma yapılabilir;
Alıştırmalar değerlendirmeleri ile birlikte tamamlandıktan sonra, bunu günlük
mesai içerisinde pratik bilgileri ile birlikte tekrar özet yapabilirler.
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Çalışma malzemesi olarak kağıt ve kalem, eşlik eden materyaller ve de bir kara tahta
ya da büyük boyutlu kağıtlar (Flip Chart) önerilmektedir.
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Eğitmenler için didaktik bilgiler
Modül çift dilli düzenlenmiştir ve Almanca ve Türkçe dillerinde hazır olarak mevcuttur.
Modülün hedefi, sigortacılığa, sigortacılığın yapısına ve gelişimine ilişkin içeriksel bilgi
aktarımının yanı sıra, Avusturya, Almanya ve Türkiye’de bulunan çift dilli acentelerde
sigortacılık alanında çalışanlar için mesleki sözcük dağarcığının güçlendirilmesi ve
geliştirilmesidir.
Modül hem Alman hem Türk mesleki sözcük dağarcığını ve formülasyon yardımlarını
vermektedir. İşbu mesleki sözcük dağarcığı, her iki dilin güncel dili içerisine
yerleştirilebilir. Almanya veya Avusturya’daki Alman – Türk geçmişe sahip eğitmenler
için hedef, genelde bilinmeyen Türkçe sözcük dağarcığını edinmek olmalıdır.
Türkiye’de yaşayan eğitmenler için Almanca teknik terimlerin iletilmesi gerekmektedir.
Modül, sigortacılar için mesleki ihtisasın iletilmesinde didaktik olarak önce eğitmen
tarafından verilen sözlü açıklamalar vasıtasıyla klasik yöntemi takip eder. Bunu pratik
alıştırmalar, öğrenilen bilgilerin denetlenmesi ve bir özet takip eder.
Modül, çift dilli eğitim alanlarda dilsel yeteneğin geliştirilmesinde didaktik olarak, “full
immersion“ yönteminin esasına dayalı standart dil kapsamı içerisinde “task-based
earning” yani “göreve yönelik öğrenim” yöntemi takip eder.
Modülün ön şartı, eğitim görecek şahsın her iki ldile, yani Türkçe’ye ve Almanca’ya
yeterli derecede hakim olmasıdır. Eğitmenler için Avrupa Referansı Çerçevesinde B2
veya C1 esasında bir lisan seviyesi önerilmektedir.
Modül alternatif olarak iki eğitmen veya ders veren şahıs tarafından uygulanabilir. Bu
durumda 1. şahıs Türkçe dilde, 2. şahıs Almanca dilde ders verir.
Modüler sınamasında edinilen tecrübeler, hedef dilin KARIŞTIRILMAMASI gerektiğini
ortaya çıkarmıştır. Cümle yapıları asgari olarak (bir dilin tam söz dizimi, bir dilin
türdeş sözlüğü ile) bir dil değişikliği gerçekleştirilmeden komple bir dilde
tamamlanmalıdır. ÖNEMLİ olan, dillerin birbirine karıştırılmasının kesinlikle
engellenmesi gerektiğidir. Aynı koşul, bir şahsın bir dilde mevcut kavramı bilmemesi
ve bunu diğer dilden devralması durumu için de geçerlidir. Bu durumda kavramın
öncelikle hedef dilden başka sözcüklerle açıklanmaya çalışılması gerekmektedir.
Öğretmen aranan kelimeyi hedef dilde sözlü olarak söyleyebilir ve aynı zamanda
tahtada yazılı olarak not edebilir.
Eğitim modülünün ideal olarak uygulanması için, mantık kısımlarına veya öğrenme
kısımlarına bölünmesini tavsiye ederiz. Bu kısımların her biri komple TEK BİR dilde
iletilir. Akabinde bu kısım İKİNCİ dilde tekrarlanır. Birinci kısım için, eğitmenin daha iyi
vakıf olduğu dili kullanması maksada daha uygundur. Almanya ve Avusturya’da bu
genelde Almanca ve Türkiye’de Türkçe olacaktır. Bunun tekrarı akabinde her
defasında diğer dilde gerçekleştirilecektir. Yapılan bu tekrarda, ilave ağırlık noktası
mesleki kavramların ve mesleki sözcük dağarcığının iletilmesinde yatmaktadır.
Soruların her zaman öğretme dili olarak kullanılan dilde sorulması gerekmektedir. Bu
şu anlama gelir, şayet öğrenim görülen kısım Türkçe işleniyorsa, soruların da Türkçe
sorulması gerekmektedir. Cevaplar da, açık bir biçimde Avusturya ya da Alman
sigortacılık koşullarına dayansalar dahi, Türkçe olacaktır.
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Gidişat için aşağıdakiler önerilmektedir:
-

1. dilde öğretim içeriğine giriş
2. dilde öğretim içeriğine giriş
Kelime haznesi ve sözlüğe ilişkin sorulan soruların cevaplandırılması (her
zaman sorunun sorulduğu dilde cevap verin!)
1. dilde mesleki öğretim içeriğinin iletilmesi
2. dilde mesleki öğretim içeriğinin iletilmesi
Mesleki öğretim içeriğine ilişkin sorulan soruların cevaplandırılması (her
zaman sorunun sorulduğu dilde cevap verin!)
1. dilde 1. alıştırma
2. dilde 2. alıştırma
Özetleme / 1. dilde değerlendirme
Özetleme / 2. dilde değerlendirme
Eğitmenin dil veya içeriğe dair tuttuğu notlar

Modül alternatif olarak bir ders saatinde komple 1. dilde ve ikinci bir ders saatinde 2.
dilde kullanılabilir. Ancak edinilen deneyimler, modülün tavsiye edilen çift dilli
versiyonunda en büyük dil başarısının ve mesleki kelime haznesinin öğrenilmesinin
her iki hedef dilin direk mukayesesi esasına dayalı olarak, çalışma uygulamalarında
mümkün olacağını göstermektedir.
Eğitmenin dilsel niteliğine bağlı olarak – şayet mümkünse – eğitim alanın fiili ifadesi
içerisinde yaptığı önemli dilbilgisi hatalarının derhal düzeltilmesi gerekmektedir. Bu
meyanda, devamlı olarak hedef dilde kalınması ve HİÇ BİR ZAMAN bir dilin gramer
yapısının diğer bir dilden yardım alınarak açıklanmaması önemlidir. Somut olarak,
Almanca konuşulan bölgede Türkçe’de yapılan hataların hiç bir zaman Almanca
olarak açıklanmaması ya da Türkiye’de Almanca dilinde yapılan hataların hiç bir
zaman Türkçe açıklanmaması gerektiği söylenmektedir.
Çift dilli eğitim modülünün sınanmasından ortaya çıkan diğer bir deneyim, hedef
dillerden birinde dile ilişkin önemli noksanlar olması durumunda, işbu temel eğitim
planına ait modüllerin çift dilli eğitim alanların kapasitesini aşabileceğini
göstermektedir. Bir derecelendirme testi, örneğin 1. dilde B2 yeterliğini ama 2. dilde
yalnızca A1 yeterliğini gösteriyorsa, çift dilli müfredatın bir tarafa bırakılması
gerekmektedir. Eğitim alanların, 2. dili Avrupa Referans Çerçevesi’nin esasında aynı
şekilde B1 seviyesine yükseltmeleri için önce klasik dil kursunu ziyaret etmelidirler.
Bu çerçeve eğitim planı çerçevesinde uzman büro çalışanları için Almanca ve Türkçe
dillerinde derecelendirme testleri mevcuttur.
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Eğitim içeriği
Kendi işini kurmaya giden yol
Kendi işini kurmak iyi bir planlama gerektirir ve bunun için atılacak adımlar aşağıda
sıralanmıştır.
Önce iş kurma fikrinin oluşması gerekir, bu esastır. Her fikir terazide tartılmalı,
olurluluğu ve şansı araştırılmalıdır. Fikir cazip ve siz bütün gücünüzle çalışıp bu işi
kurmak istiyorsanız, önce bazı şeyleri bilmeniz gerekir. İlk olarak fikrinizi kâğıda
dökerek iyi bir program hazırlamalısınız. Bu program kısa ve uzun dönemde size yol
gösterecek şekilde olmalı ve hem sayısal, hem de yapacağınız işin kalitesi hakkında
bilgiler içermelidir. Bunu yapınız, çünkü bir bankadan para istediğiniz zaman size ilk
soracakları şey, bu konuda yazılı bir programınızın olup olmadığıdır. Bu sizin işe
başlarken yaptığınız ilk, ama son plan değildir.
İş kurma fikri
Kafanızdan iş kurma ve kendi işinizi yapma fikri geçiyor
İş kurma aşamasında sorulması gereken 3 soru:
-

Bu fikir bir firma kurmak için yeterli mi?
Ben iş sahibi olacak kapasitede miyim ve bunu gerçekten istiyor muyum?
Fikrimi gerçekleştirmek için şirket kurmam en iyi yöntem mi?

Yeni bir iş kurmanın 3 yollu vardır;
-

Yeni bir iş yeri açmak
Kurulu bir işe ortak olmak
Kurulu ve oturmuş bir işi devralmak

Yeni bir iş yeri açmanın diğer iki alternatifin önüne geçmesi için aşağıdaki soruların
hepsinin cevabı evet olmalıdır:
Yeni bir iş kuracak bilgi ve beceriye sahip miyim? Her yeni kurulan iki şirketten biri en
geç dört yıl içinde iflas etmektedir.
Bunun altı önemli sebebi:
1- İş adamı alt yapısının bulunmaması
Yeterli bilgi, beceri ve tecrübeye sahip olmamak - hem işle ilgili hem de işin
bürokrasisi-muhasebe vs. Gibi

2- Yeterli plan ve projelerin olmaması

Bila-Train in practice – İşyeri açma ve kurma (TR) – Versicherungsfachmann / frau – DE-TR

7

Hiç bir plan, strateji ve vizyonun olmaması 5-10 sene sonrasında nerede olmak
istendiğinin bilinmemesi

3- Yeterli mali kaynakların bulunmaması
Özellikle sıkıştıkları zaman ne kendi yeterli öz kaynakları var, nede bankalardan
kredi alabilecek kredibiliteleri.

4- İş kontrolünün yetersiz olması

Rizikoları çok geç fark etmek, iş işten geçtikten sonra hataların farkına varmak,
muhasebe ve diğer kontrol araçlarının dikkate almamak

5- İyi elemanlara sahip olamamak

İyi elemanlar iyi para isterler, yeni iş kuran kişiler çoğu zaman yanlış ve ucuz
elemanlarla çalışırlar ve bu durumda da işin olamayacağını geç anlarlar

6- İşin yeri
Lokasyon çok önemlidir. Fikir ne kadar iyi olursa olsun, yer uygun değilse her şey
boştur
Hazırlık
İş kurmaya karar verdiyseniz, iyi bir hazırlık ve plan yapmalısınız, bu işin beş ayağı
vardır:
1-İş yerinin tespiti
2-Şirketin türü
3-İş Kurma ve bunu geliştirme sürecinin zamansal planlanması
4-İşletme planlaması
5-Sermayenin temini
Bunların karışımından ve detaylı hazırlanmasından “İş planı” doğar. Şirket türünden
kasıt adi şirket mi?, Limitet mi, anonim şirket mi? ne tür bir şirket kurulacağıdır.
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Avusturya Ticaret Hukukuna göre şirketler şahıs ve sermaye şirketleri olarak iki ana
başlığa ayrılırlar
Şahıs şirketleri
Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts-kısaca GbR veya BGB-GesellschaftTürkçeleştirmeye kalkarsak, Vatandaşlık hukukuna göre kurulmuş şirket diyebiliriz.
Offene Handelsgesellschaft-OHG- açık ticari şirket
Kommanditgesellschaft-KG-Komandit Şirket
Die Stille Gesellschaft- “sessiz şirket” ve bir kaç daha...

Sermaye şirketleri
Gesellschaft mit beschränkter Haftung-GmbH-Limitet şirket
Kommanditgesellschaft auf Aktien-KgaA- hisse senetli komandit şirket
Ve birçok başka şirket türü…
Şahıs ve sermaye şirketleri arasındaki en büyük fark, şahıs şirketlerinde en az bir
şirket ortağının şirketin borçları karşısında tam sorumluluğunun bulunmasıdır.
Sermaye şirketleri ise tüzel kişiler olarak kendi borçlarından kendileri sorumludur.
Sermaye şirketleri tüzel şahıs olarak kendi hak ve sorumlulukları olan şahıslardır.
Şahıs şirketlerinden KG ve OHG de bu yönden aynı özelliğe sahiptirler.
Zamanın planlanması
İş kurmak zaman ister, burada kasıt sadece bir takım bürokratik işlemler -örneğin
ruhsat almak- değildir, şirket kurmak, örneğin küçük bir anonim şirket kurmak bütün
formalitelerle beraber bazen bir kaç ay sürebilir. Önemli olan kafanızda yavaş yavaş
bir planın oluşmasıdır, bu da genellikle öğrencilik yıllarında veya iş hayatına atıldıktan
sonra kafanızda oluşmaya başlar. Fikrin oluşmasından işin finanse edilme
aşamasına kadar aşağı yukarı bir senelik bir süreye ihtiyaç vardır. Bu süreci etaplara
bölününüz ve her bir etap için hedefler koyununuz. İş planı aşağı yukarı üç ayınızı
alır, işin finansal kısmı ise bazen aylarınızı alabilir.
İşletme planlaması
İşletme planlamasından kasıt,
işin pazarlama ve satış rakamlarının, finans
kaynaklarının ve alınacak bütün önlemlerin birbiriyle örtüşmesidir. Bu bize şirketimizin
gelecek yıllarda ne yönde gelişeceği hakkında bir fikir verir. Planlarınızın doğru,
gerçekçi ve ulaşılabilir olması ve sizin de işi iyi yönetmeniz, size iş ve finans
piyasasında saygınlık kazandırır.
Bu işi yaparken dikkat edilecek hususlar
Finansman ihtiyacının tespitinde bilanço, kar-zarar hesabı bize yol gösterir. Bu
belgelerin toplamına çoğu zaman finans ihtiyaç planları da denir. Pratikte bu belgeler
sayesinde 3-5 yıllık finansal planlar yapılır.
Şirket Konsepti
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Finans planı gibi birçok planın birleşmesinden şirket konsepti çıkar ki, burada bir çok
detaysal hesaba yer verilmiştir. Bu tür planlara örnek olarak yatırım ve amortizasyon
tabelası, cironun planlanması, personel planlaması, nakit akışının planlanması, kar
ve zarar planlanması vs. verilebilir.
Sermaye
Burada şirketin kurulması ve faaliyete geçebilmesi için gerekli sermaye kastedilmiştir.
Burada öz kaynaklar kadar birçok başka kaynakta söz konusu olabilir. Örneğin
ortaklık sermayesi, bir takım teşvikler ve krediler, banka kredileri vs. Bunların yanında
ortaklardan alınan sermaye dışı borçlar, sermaye ortaklıkları, leasing, mezzazine
sermaye, yatım indirimi ve teşviklerini de sıralayabiliriz.
Kuruluş
Karar aşamasından sonra kuruluş aşamasında bir takım sözleşmeler, gerekli
ruhsatların çıkması, mekânın kiralanması, çalışacak elemanların bulunması ve
gerekli sigortalar yapılması gelmektedir.
Sözleşmeler
Her ne kader sözlü yapılan sözleşmeler yasalar önünde geçerli olsalar da, ileride bir
takım problemlerin doğmaması için sözleşmelerin her zaman yazılı yapılmalısı ve
imzalanmadan önce konunun uzmanına gösterilmesi uygundur.
Sermaye şirketleri sözleşmelerini noterde tasdik ettirmeli ve şirketi eyalet ticaret
mahkemesinde bulunan şirket kütük dairesine kayıt ettirmelidirler. Çalışanlarla
yapılan iş sözleşmeleri, sigorta sözleşmeleri, leasing anlaşmaları, satış sözleşmeleri
ve gerekirse iş yapabilme ruhsatını kiraladığınız kişi ile yapacağınız sözleşme akla
gelen diğer belli başlı sözleşmelerdir.
İşe başlamadan önce birçok resmi daire ve makama iş yeri açtığınızı bildirmeniz
gerekir. Ticaret sicil kaydı için ticaret mahkemesine, ruhsat için belediyeye, iş yeri
numarası için iş ve işçi bulma kurumuna, vergi numarası içinde vergi dairesine
müracaat etmeniz gerekir. Bunun dışında meslek odalarına, Sosyal güvenlik
kurumuna da bilgi verilmelidir. Bazı tür işler için ruhsat almak zor olup, bazı
yeterlilikler aranmaktadır.
Şirket belgeleri, fatura, anketli kâğıt gibi belgelerde şirket unvanı, adresi, hesap
numarası ve vergi numarası gibi bilgiler bulunmak zorundadır. Ticari sicile kayıtlı
şirketlerin sicil numaraları vs. de bu belgelerde ibraz edilmelidir. Ayrıca kira
sözleşmelerinde kiranın ve genel masrafların miktarı, süresi, sözleşmenin ne zaman
ve hangi şartlarda feshedileceği bulunmalıdır. Kiralar bazen ciroya göre artarlar, kira
sözleşmesinde iş yerinin üçüncü şahıslara hangi şartlarda devri gibi konularda detaylı
olarak yer almalıdır. Kira miktarı arz ve talep sonucu oluşur, yapılacak tamirat ve
yatırımların sözleşme sonunda devri, ödenmesi gibi detaylarda kira sözleşmesinde
yer almalıdır.
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Elemanların işe alınması
İşveren olarak çalışanlarınıza karşı bir takım hak ve yükümlülükleriniz bulunmaktadır.
Bu konular iş hukukunda, toplu iş sözleşmelerinde ve işçilerle yaptığınız bireysel
anlaşmalarda açıklığa kavuşturulmuştur. Eleman bulmak için gazeteye ilanlar
verebilirsiniz veya çalışanlarınızı internet ortamında bulabilirsiniz. İş ve işçi bulma
kurumu ile özel eleman bulma şirketlerinden yardım alabilirsiniz. İş akitlerinde
kanunların ve toplu iş sözleşmelerinin koyduğu kurallar geçerlidir. Burada işe
başlama ve işten çıkartmalar, ücret, tatil, hamilelik ve hastalık gibi birçok hayatsal
konu kurallara bağlanmıştır. Bunun yanında işçi sağlığı ve diğer birçok sosyal
konuyu içeren kanunlarda sizi bağlar. Çalışanların sigorta primleri ve vergileri
ödenmelidir.

Sigortalar
Siz iş yerinizi, kendinizi ve çalışanlarınızı birçok rizikoya karşı sigortalamak
zorundasınız. Alacakların sigortalanması, mal ve eşyalarınızın sigortalanması da çok
önemlidir. En önemli sigortalar; Firma ve taşıt sorumluluk sigortası, işin kesintiye
uğramasına karşı sigortayla, hukuksal sigortalardır. İlk başta bu sigortalar kısa
süreler için yapılmalı, düşük ve yetersiz sigortalamadan kaçınılmalıdır. Kendinizi de
hastalığa, kazaya, ölüme ve sakatlığa karşı sigortalayabileceğiniz gibi, emeklilik
sigortasıda yaptırabilirsiniz.
İşi geliştirme
Herkes bir iş yeri açarken işinin uzun ömürlü olmasını ve zamanla gelişmesini arzu
eder. Ama birçok şirket açıldıktan kısa bir süre sonra kapanmaktadır. Bunu ancak
düzenli bir muhasebe, işinizi iyi kontrol etmek, rizikoları erken fark etmek, teşvik ve
yardımlardan yararlanmak ve iyi bir organizasyon sayesine önleyebilirsiniz.
Muhasebe bir şirket için çok önemli olup, şirketin faaliyetlerinin kayıt altına alınması
sayesinde sizi şirketinizin gidişatı hakkında bilgilendirir. Senelik yapılan bilanço
sayesinde gelişmeler gözlenmelidir. Birçok iş yeri sahibi muhasebenin önemini henüz
kavrayamamış olup, bu işe yeterli önemi vermemektedir. Hâlbuki muhasebe o iş
yerinin aynası olup, işin gelişmesi ve durumu hakkında bize en iyi bilgi verebilecek
kaynaktır. Muhasebe, sade, doğru, anlaşılır ve yasaların ön gördüğü şekilde
olmalıdır. Ticaret defterleri, bilançolar ve envanterler 10 sene, yazışmalar ve
muhasebe belgeleri 6 yıl yasa gereği saklanmalıdır. Bu süreler belgenin veya kâğıdın
yazıldığı senenin bitiminden itibaren başlar.
İş sahibi vergi mevzuatını bilmeli ve kanunlar çerçevesinde gerekeni yapmalıdır. İş
kurmadan önce bir muhasebecinin fikrini almak size bazı şeyler kazandırır. Gelir ve
kurumlar vergisi dışında, katma değer vergisi, işçi primleri ve bir takım başka iş yeri
vergileri vardır.
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Strateji
Kuruluş esnasında uzun vadeli planlar
Her yeni bir iş yeri açan uzun dönemli planlar yapmak zorundadır, işin ne şekilde
gelişeceği, en ufak detaylarına kadar planlanmalı ve zaman zaman da bu planlar
revize edilmelidir. Bir işin başarılı olması o işi yapan kişinin bilgi ve çabasına bağlı
olduğu gibi, finansal durumu ve zamanda önemli birer faktördür. İyi bir analiz,
özellikle neyi ve neleri en iyi yaptığınızı iyi bilmelisiniz ve müşterinin arzu ve isteklerini
de iyi analiz etmelisiniz. Belirlenen strateji bütün çalışanlar tarafından ortak
benimsenmeli ve hayata geçirilmelidir. Ayrıca açık hedefler belirlenmeli ve bu
hedeflere ulaşmak için ortak gayret gösterilmelidir. Şirketin iş sahası net belirlenmeli;
daha doğrusu iş alanının özellikle hangi bölgelerine yoğunlaşacağı, firmanın gücü ve
yetenekleri de göz önüne alınarak tespit edilmelidir.
Bu arada kendinize de neyi yapıp, neyi yapmak istemediğinizi iyi sorun, yapmak
istemediğiniz bir iş de başarılı olmanız söz konusu olamaz. Şirketinizin piyasada
nerede olmasını istediğinizi iyi belirleyin ve her alanda faaliyet göstermek yerine
kendinize güçlü olabileceğiniz alanlar seçin. Şirketin pozisyonun iyi tespit edilebilmesi
için piyasanın ne istediğini, sizin hedeflerinizi, bu işi yapabilme gücünüzü ve yan
etkenler iyi analiz edin. Rakiplerinize müşterinin gözünde fark atmak ve diğerlerinden
farklı olmak için çalışın. Her şeyden önce kendi işinizi kurmaya karar verdiyseniz, bir
kavram hazırlamak için bu işe zaman ayırın, yapmak istediğiniz işi, hedeflerinizi ve
zaman içinde gelmek istediğiniz yeri tespit edin. Bu hedeflere ulaşmak için
stratejilerinizi ve imkânlarınızı gözden geçirin. Halen faaliyet gösteren bir firma iseniz,
işinizi ve hedeflerinizi büyütmek için yukarıdaki enstrümanları planlama ve kontrol
amaçlı kullanabilirsiniz. Bu sizin dışarıdaki imajınızı belirler.
Rakamlarla süslenmiş ve detaylandırılmış iş planı ise size bankalardan ve diğer
finansörlerden kredi almanızı sağlar. Size para verecek kişileri ikna etmek size
düşüyor. Siz yapacağınız işe inanacaksınız ki, başkalarını inandırın. Bu arada riziko
ve tehlikeleri de aklınızdan çıkarmayın.
İş planı
İş planı sizin kartvizitinizdir. Bu sizi başkalarına tanıtan işinizi rakamlara döken bir
belgedir. Aynı zamanda bir planlama ve kontrol aracı olup, işinize geliştirmede de
size yol gösterir. İş planı yıllık gözden geçirilmeli, revize edilmeli ve hedeflere ne
kadar ulaşıldığı tespit edilmelidir. Bu plan çeşitli bölümlerden oluşur, örneğin kısa
içerik, şirketin tanıtılması, yapmak istedikleri ve rakamlarla hedef ve imkân tespiti. İyi
bir fikrin bile başarılı olabilmesi için, bu işin rakamlarla ifade edilebilir olması, hedef –
imkân- kabiliyeti bölümlerin de de rakamsal değerlerin bulunması gerekir. Ayrıca bu
konsepti gerçekleştirebilmek için imkân ve kabiliyetiniz olması de gerekir. İş planı
anlaşılır ve kullanacağınız alana – örneğin bankadan kredi almak için- uyarlanmalıdır.
Kısa içerik de özet olarak yapılması düşünülen proje, gerekliliği, sizin özellikleriniz,
gerekli sermaye ve başarı - risk analizi olmalıdır. Şirketin tanıtım bölümünde şirketle
ilgili bilgiler, hedefler, şirket şekli, organizasyon şeması, detaylı olarak anlatılmalıdır,
yapmak istenenler bölümünde ürün portföyü, müşteri durumu ve iş alanları
anlatılmalı, analiz ve planlamada rakamlarla yapılması istenen işin altı çizilmeli, ciro
beklentisi, yatırım-, eleman-, nakit-, sermaye planları sayısal açıklanmalıdır.
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İşin finansmanı
Sermaye temininden önce stratejinizi, finans ihtiyacınızı, temin kanallarını iyi tespit
etmeniz gerekir size para verecek banka ve benzeri yerleri ikna etmek için önce ne
istediğinizi iyi bilmeniz şarttır.
Sermaye ihtiyacı
İş açmak için noter, avukat, resmi daireler emlak komisyoncuları gibi birçok yere
harcamalarınız olacağı gibi, iş yerinizin organizasyonu için gerekli aletler-telefon, faks
vb. harcamalarınız da olacaktır. Ayrıca eleman giderleri, kira, reklam, telefon, büro
malzemeleri gibi sürekli giderlerde iyi hesaplanmalıdır.
Sermaye kaynakları
Genellikle yeni kurulan bir iş yeri bir kaynaktan değil, birçok değişik kaynak
vasıtasıyla finanse edilir, kendi öz kaynağınızın dışında ortaklıklar, yardımlar, banka
kredileri, leasing ve hibeler size iş yerinizi açmakta yardımcı olabilirler. İlerleyen
zamanlarda kazanılan paraların tekrar işe yatırılması ve sermaye artırımı da işinizi
büyütmede size yardımcı olabilir. Bu konuyla ilgili yatırım ortaklığı da bir yoldur, size
parası ile ortak olan kişi ve şirketler işinizde söz sahibi olamadıkları halde, kara ortak
olup, sizin ihtiyaç duyduğunuz sermayeyi size verebilirler. Bu yöntem daha çok hızlı
gelişen ve büyüyen işlerde öz sermayenin yetersiz kaldığı yerlerde – örneğin hızlı
şubeleşme- gibi alanlarda kullanılır-mezzazine sermaye- . Burada 15-20% faizler söz
konusudur. İşin çok hızlı büyümesi ve az rizikolu olması para verenleri yeterli
güvenceniz olmasa da size para yatırmaya yönlendirir. Bu arada çeşitli yardımları ve
teşvikleri de göz ardı etmemek önemlidir.
Bankalarda kredi alırken uzun vadeli ve mümkün olan en düşük faizle kredi almanın
yolları araştırmalıdır. İyi bir tanıtım ve etkileyici konuşma bankayı ikna etmekte size
yardımcı olur, aksi takdirde yeni kurulacak ve yeterli güvencesi olmayan işlere
bankaların zor kredi verdikleri bilinen bir gerçektir. Hiç kendi kaynağınız yoksa iş
kurmak bir hayalden öteye gidemez. Borç veya kredi alabilmek için kendi öz
sermayenizin de olması gerekir.
Bu arada kısaca leasing konusuna da değinmek istiyoruz, aslında leasing bir finans
yöntemi olmamakla beraber, kredi borçlanmalarına bir alternatif teşkil edebilir.
Yapılacak bir yatırımın kredi vasıtasıyla mı yoksa leasing yöntemi ile mi olacağı iyi bir
araştırma gerektirir. Leasing yöntemi ile bir yatırımı gerçekleştirmek için büyük öz
kaynaklara sahip olmaya gerek yoktur. Başka dir deyişle kendi öz kaynaklarınızı
başka yatırımlar için kullanabilirsiniz. Leasing yolluyla kira öder gibi bir yatırımı
gerçekleştirmek mümkündür, hangi yöntemin seçileceği maliyet hesaplamasından
sonra ortaya çıkar. Bazı yatırımlar vergi mevzuatına göre devlet tarafından teşvik
edilmektedir. Bu mevzuat her ülkede ayrı olup, yapılacak yatırımdan önce konunun
uzmanından bilgi almak yararlı olacaktır. Zaman içinde yapılan karlarda yatırım
finansmanı da kullanılabilir. Yapılan yatırımların yıllık yıpranma ve değer kayıpları da
muhasebede gider olarak senelik bilançoda yerlerini alırlar. Bankalar müşterilerine
bazen hesaplarında olmayan bir parayı belli sınıra kadar kullanma imkânı tanırlar.
Burada i- kısa dönemli- bir kredi söz konusudur. Kısa dönemler için oluşabilecek acil
para ihtiyacı bu şekilde karşılanır. Zaman içinde güven ortamının oluşması ile
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karşılıksız kullanılabilecek para sınırı da artabilir. Burada faizler yüksek olmakla
beraber kredi anlaşması olmadığından diğer masraflar söz konusu değildir.
Bankaların şartları ve kondisyonları birbirleriyle kıyaslanmalıdır. Eğer kredi için yeterli
güvenceyi temin etmekte zorlanıyorsanız, bazı eyaletlerde yeni iş yeri açanlara
devlette alınan krediye kefil olmaktır. Kefil sisteminin çeşitli türleri olmakla beraber
özel şahıslarında sizin kredilerinize kefil olması söz konusu olabilir.
Elemanlar
Çalışanların masrafları yeni açılan bir iş yeri için önemli bir masraf grubudur. Diğer
masraflarda da olduğu gibi personel masrafları kontrol altında tutulmalı, gereksiz
personel alımları yapılmamalıdır. İş yerindeki her bir pozisyon için detaylı o işin tarifi
ve çalışacak kişinin özelliklerini içeren bir plan olmalıdır. O işte çalışacak elemanda
aranacak özellikler, yapması gereken görevler, bilgi ve beceri seviyesi, yetki ve görev
tanımları, kazancı ve bu pozisyonun zaman içindeki gelişimi detaylarıyla hazır
olmalıdır. İşe eleman alırken Full-time, Part-time gibi çeşitli imkânlar olmakla beraber
çalışacak personelin bütün bu konularla olan ilişkileri değerlendirip, en doğru karar
verilmelidir. Bazen ihtiyaç durumunda profesyonel kiralık eleman temin eden
şirketlerin hizmetlerinden de yararlanılabilir.
Eleman bulmanın birçok yolu olduğu gibi istatistikler en iyi yolun basın ilanları
olduğunu göstermektedir. Burada seçilecek gazetede çok önemlidir, ayrıca, internet,
özel danışmanlık şirketleri, direk yapılan müracaatlar da belli başlı diğer yöntemlerdir.
Müracaat şekli, hayat hikâyesi ve bonservisler bize doğru elemanı bulmamızda
yardımcı olan etkenlerdir. Ayrıca mülakat esnasında davranış biçimi ve sorulara
verilen yanıtlar ve bilgi beceri düzeyini tespit eden çeşitli testlerde bize doğru elemanı
bulmamızda yardımcı olur. Mülakat esnasında yeterli zaman bu işe ayrılmalı ve
mülakat kesintiye uğratılmamalıdır, sorulacak sorular ve konuşmanın içeriği önceden
tespit edilmeli, gerekirse elemanın bilgi düzeyini ölçecek sorular sorulmalıdır. İş ve
işçi bulma kurumu tarafından, yaşlı, özürlü ve bazen de genç elemanlar için çeşitli
teşvikler verilmektedir. Doğru karardan sonra çalışacak kişi ile bir yazılı iş mukavelesi
yapılmalı bu sözleşmede, işe başlama tarihi, ücret, iş saatleri, tatil, çıkış süresi gibi iş
akdinin önemli maddeleri yer almalıdır. Sözleşmede iki tarafından imzası bulunmalı
ve işe başlama esnasında çalışan kişinin sigorta ve diğer kayıtları yapılmalıdır. Bu
tür sözleşmelerde deneme süreleri ve iş akdinin hangi durumlarda ne şekilde fes
edileceği açıkça belirtilmelidir.
Şirketlerin birbirleriyle olan ilişkileri ticaret hukukunda düzenlenmiştir. Burada günlük
iş hayatında olabilecek bir takım olaylar karşısındaki hukuki mevzuat düzenlenmiştir.
Ticaret hukuku yanında vergi hukuku ve mevzuatı da iş yeri açanları yakından
ilgilendiren hukuki kurallardır. Vergi mevzuatında muhatabınız vergi daireleri olup, iş
yeri vergileri düzenli olarak vergi dairesine ödenir. İşe ilk başladığınızda ciro ve kar
hakkında kesin bir veri olmadığından ön ödemeler sizin tahmin ettiğiniz ciro ve kara
göre hesaplanır, sene sonunda farkı ya öderseniz ya da vergi dairesi bu farkı bir sene
sonrası için sizin lehinize alı koyar, dilekçe verdiğinizde ise bu para size geri ödenir.
Şirketlerin ödedikleri çeşitli vergiler vardır, katma değer, gelir, kurumlar vergisi gibi.
Doğru muhasebeciyi bulmak için iyi bir araştırma yapmanız kendisine vekâlet
vermeden önce ücret konusunu konuşmanız sizin yararınızadır. Muhasebeciden
kaynaklanan kayıplar için kendisini sorumluda tutsanız bile, muhasebecinin
sorumluluğu vergi kararının gelmesinden üç yıl sonra zaman aşımına uğrar. Körü
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körüne söylenenleri yapmaktansa yaptığınız şeyi anlamaya çalışın. Kanun sınırlarını
aşmamak şartıyla vergi tasarrufu her vergi mükellefinin hakkı olup, muhasebecinizi iyi
seçin. Çeşitli şirket tipleri olduğundan daha önce de bahsetmiştik, buradaki farklar
kuruluş
masraflarından,
kullanışlı
olmasından,
imajdan,
sorumluluğun
sınırlandırılmasından,
gerekli sermayeden, vergi mevzuatından, defter tutma
şeklinden ortaya çıkar. Kısaca özetleyecek olursak; bir kişilik şirket ortağı
bulunmayan iş yeri anlamına gelir. Şirket sahibi İş yeri için sınırsız sorumlu olup, bu
tür şirket kurmanın masrafı çok azdır. GbR lerde ise bir kaç ortak yazılı bir
sözleşmeye ihtiyaç duymadan ve şirketin ticaret sicile kaydı gerekmeksizin beraber
şirket kurarlar. Burada her ortak üçüncü şahıslara karşı sınırsız sorumluluk taşır.
Açık ticaret şirketinde-OHG- ise en az iki ortak tarafından yazılı bir sözleşme ile
kurulan ve şirket ünvanı ortakların soyadlarını ve iş alanlarını taşıyacak şekildedir.
Ortaklar dışarıya karşı sınırsız sorumlu olup, şirket ticaret siciline kayıtlıdır. Komandit
şirkette –OHG- benzemekle birlikte burada iki tip ortak olup, bunlardan bir grup sınırlı
sorumlu-yatırdığı sermaye kadar- diğer grup ise sınırsız sorumludur. Sınırlı sorumlu
ortağın işleri idare etme hakkı yoktur ve sadece işleri kontrol edebilir. Ticari sicilde
sınırlı sorumlu ortağın kaç paraya kadar sorumlu olduğu ismi ve adresi de bulunur.
Limitet şirket kendi başına bir tüzel kişiliği olduğu için ortakların şahsi sorumlulukları
yoktur, kuruluş masraflarının yüksekliği ve kurumlar vergisi gibi nedenlerden tercih
edilmese de sorumluluğun sınırlandırılması açısından avantajlıdır. Limitet şirket
sözleşmeleri noter taktikli olmak zorundadır ve şirket ticari sicile kaydedilir. Anonim
şirketinse en az € 50.000 sermayesi olmalıdır, ortaklar hisse senetleri oranında
şirkete ortak olup hisseleri kadar sorumludurlar. Burada şirket yönetim kurulundan ve
denetim kurulundan başka birde bütün hisse senedi sahiplerinin oluşturduğu genel
kurul vardır. Şirket yönetim kurulu denetim kurulu tarafından kontrol edilir ve her yıl
genel kurul yaparak bütün ortakları bilgilendirir. Yönetim kurulu denetim kurulu
tarafından en fazla 5 yıl için seçilir, denetim kurulu sadece kontrol görevi icra eder ve
yönetime emir veremez. Denetim kurulu ise genel kurul tarafından seçilir, aynı genel
kurul karın ne şekilde kullanılacağına da karar verir. Yeni mevzuata göre bir kişinin
de anonim veya limitet şirket kurması mümkündür. Şirket hisseleri ele değiştirebilir
veya borsa üzerinden işlem görebilir.
Joint Venture bir şirket türü olmamakla beraber ortakların birbirlerinin bilgi ve
imkânlarından yaralanmak için bir araya gelmelerinden oluşan ortaklıklardır. Firma
yöneticiliği doğuştan oluşan bir özellik değildir kişilik, kabiliyet ve bilginin
birleşmesinden oluşur. “iyi kaptanlar gemilerini her havada limana götürürler”. İyi
yönetici olabilmek için iyi bir motivasyon, zorluklar göğüs gerebilmek, sağlık sorunları
olamaması ve yönetici bilgi ve becerisinin bulunması gerekir. Her iş de riziko bulunur
önemli olan bunları zamanında görüp önlem alabilmektir. Rizikonun sebepleri iyi
analiz edilmeli ve gerekli önlemler zamanında alınmalıdır.
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Bölümdeki öğrenim hedefleri
Serbest çalışmanın şekilleri
Serbest çalışmanın hukuksal boyutları
Bu konuda yardım alınabilecek yerler
Bayilik ve acentelik
Sorumluluklar ve rizikolar
Büro organizasyonu
Türkçe ve Almanca mesleki kelimeler
öğretilmiştir.
Bu seminer içerik olarak Almanya ve Avusturya’da bu konuyla ilgili verilen eğitime eş
değerdedir.
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Ders planı
Bu bölüm 90 dakika olup tekrarlanabilir veya içindeki alıştırmalar değiştirilebilir.
Süre –
dakika
olarak1-2
3-8

Dersin içeriği
Öğretmen tarafından iki dilde de öğrencilerin
selamlanması
Almanca olarak sigorta sektöründe iş yeri
açmak ve kendi işini kurmak konusuna girişi

9-13

Türkçe olarak sigorta sektöründe iş yeri
açmak ve kendi işini kurmak konusuna girişi

14-20

41-60

Almanca olarak iş yeri açma konusunda
detaylı bilginin ve kuralların açıklanması ve
anlatılması
Türkçe olarak iş yeri açma konusunda detaylı
bilginin ve kuralların açıklanması ve
anlatılması
Almanca ve Türkçe soruların
cevaplandırılması
Almanca örneklendirme ve alıştırmalar

61-75

Türkçe örneklendirme ve alıştırmalar

76-80

Öğretmenin tercihine kalan tek bir dilde
alıştırmaların konuşulması
Öğretmenin tercihine göre tek bir dilde kısa
toparlama kapanış tartışması ve
değerlendirme

21-28
29-40

81-90

Derste kullanabilecek
yardımcı öğeler

Öğretmenin
kullanacağı ders
notları
Öğretmenin
kullanacağı ders
notları
Öğretmenin
kullanacağı ders
notları
Öğretmenin
kullanacağı ders
notları
Grup çalışması veya
ferdi çözümler
Grup çalışması veya
ferdi çözümler
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Test ve Değerlendirme
Bu sorular öğrencilerin bilgisini ölçmek amacı ile öğrencilere dağıtılır.
1- Yeni iş yeri açaraken karşılaşılan en önemli 6 zorluk nedir?

2- Kuruluş planlamasının 5 ayağı nelerdir?

3- Ticaret hukuku hangi konuları kapsar?

4- İş kurarken hangi sermaye kaynaklarını kullanabiliriz?

5- Risiko envanteri ne demektir?

6- Yeni açacağınız işyeri için personel ihtiyaç planlaması nasıl yapılır?

7- İşyeri krizinin 12 özelliği nelerdir?
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Cevaplar:
1- 1- Yetersiz iş verenlik bilgisi
2- Yetersiz planlama
3- Yetersiz sermaye
4- Yetersiz ve eksik kontrol
5- İşçi problemleri
6- İş yerinin yeri ve konumu
2- 1- İş yeri ve konumu
2- Şirket türü
3- Kuruluş ve geliştirmenin zamansal planlaması
4- İşletme planlaması
5- Sermaye tedariki

3- Ticaret hukuku iş verenlerin kendi aralarındaki ilişkiyi düzenlediği gibi, rekabet
ve piyasa kurallarını da düzenler. Bunun dışında ticaret hukukunda muhasebe
ve belgelendirmenin temel ilkeleri kurallara bağlanmıştır.

4- Katılım sermayesi
Direk teşvikler
Kredi teşvikleri
Banka kredileri
Mezzanine –sermaye
İşveren tarafından öz kaynakların artırılması

5- Riziko nedenleri
a) Sebeplerine göre
b) Gerçekleşme yüzdesine göre
c) Rizikonun şirket için oynadığı role göre
d) Neticelerine göre
e) Iç faktörlere göre
f) Dış faktörlere göre sınıflandırılırlar.

6-A) Hangi işlerin yapılaması gerekiyor
B) Bu iş için kaç kişi gerekir
C) Çalışanlarda aranan özellikler
D) Ne zaman çalışmaları gerekiyor
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7)
1- Dönüm noktasını anlamak
2- Acil önlem alınmasını gerektiren durumlar
3- Hedefe ulaşmak engeleniyor
4- Zararlı büyük etkileri olacak
5- Bir çok faktörün birleşmesi sonucu yeni şartlar oluşuyor
6- Durum tesbiti ve yol tesbiti yapmak zor
7- Olacaklar üzerinde söz sahibi değiiz
8- Stres, korku ve aciliyet duygusu kabarıyor
9- Önümüzü göremiyoruz
10- Zaman kısalıyor
11- İlişkiler değişime uğruyor
12- Politik çalkantılar
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Bölümde geçen mesleki terimler
İş kurma
Kuruluş planlaması
Ticaret Hukuku
Sermeye kaynakları
Riziko kataloğu
Serbest, kendi hesabına çalışma
Şube
Ofis
Personel
İş veren risikosu
Şirket şekli
Limitet şirket
Franchising-Bayilik sistemi
Bağımsız sigorta bürosu
Sigorta acentası
Aracı kuruluş
Danışman
Acenta
Temsilci
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