
 
 

  

 
 
 
YALIN KANVAS MODELİ 
HAZIRLAYAN: BÜLENT YÜCE 
  



 
 

  

 

YALIN KANVAS NEDİR? 
 

İsviçre’li yönetim teorisyeni Alex Osterwalder tarafından İş Modeli Kanvası ismiyle geliştirilen çalışma,  
daha sonra yine bir iş teorisyeni ve yazar Ash Maurya tarafından Yalın Kanvas şeklinde uyarlandı. 

Bir Girişimi oluştururken sezgisel yollarla ilerlemek yerine; riskleri, problemleri ve çözümlerini,  
girişim fikrini hayata geçirmeden önce tanımlamak için bir modeldir. 

Kapsamlı bir iş planı çıkarmadan önce, fikrinizi özet şekilde anlatabilmek ve önemli noktaları görebilmek  
için bir araçtır. 

 
YALIN KANVAS NEDEN TERCİH EDİLİR? 
 

İşletmeler genellikle belirsizlik koşulları altında iş hayatlarına başlama eğilimindedirler.  
Bu da onların doğaları gereği çevik düşünme ve hızlı karar alabilme kabiliyetlerini tetikler.  

Bu pratik yaklaşımlar ve süre kısıtı, uzun ve maliyetli iş planları yerine daha basit ama tek seferde 
görülebilen bir iş planı oluşturma ihtiyacı doğurur.  



 
 

  

YALIN KANVAS MODEL 

  

PROBLEM 2 ÇÖZÜM 3 BENZERSİZ  
DEĞER ÖNERİSİ 

4 REKABET AVANTAJI 5 MÜŞTERİ SEGMENTİ  
(HEDEF KİTLE) 

1 

Hedef müşteri segmentinize ait 
çözmeyi planladığınız 3 problem 
 

Belirlediğiniz hedef kitlenin, çözümü 
sizde arayacağı 3 problem 

Belirlediğiniz problemlere  
yaratacağınız 3 çözüm 
 

Belirlediğiniz 3 adet probleme, sizin 
tarafınızdan getirilecek olası 
çözümler 

Sizi rakiplerinizden bir adım öne 
taşıyacak, hedef kitlenizin ürününüzü 
tercih etmesini sağlayacağını 
düşündüğünüz en önemli, ayırt edici 
ve öne çıkan özelliğiniz 

Girişiminize özel, rakiplerinizden 
ayrıldığınızı düşündüğünüz ve onların 
kolaylıkla kopyalayamayacağı 
özellikleriniz 

 

Problemlerini çözmeyi düşündüğünüz 
hedef kitle 
 

Girişim fikrine ait hedef kitle 

Varolan Alternatifler KİLİT METRİKLER 8 KANALLAR 9 Erken Benimseyenler 

Hedef kitlenizin, belirlediğiniz 
problemleri çözebildikleri 
3 alternatif yol 
 

Hedef kitlenizin çözümünü sizde 
arayacağı 3 problemi, şu anda hangi 
alternatiflerle çözdükleri 

İşletme için önemli olan kilit 
performans göstergeleri 
 

Girişiminize ait başarı parametrelerini 
tanımlayabilecek sayısal hedefler 

Müşteri ile iletişim sağlamak için 
kullanacağınız iletişim kanalları 
(sosyal medya, dijital pazarlama, web 
sitesi, vb.) 
 

Hedef kitlene, hangi yollarla / 
kanallarla ulaşacağını bu alanda 
listeleyebilirsin. 

Hedef kitleniz arasından pazara hızlı 
giriş yapmanızı sağlayacak kitle 
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Maliyet oluşturacak tüm unsurlar  
(hammadde/yardımcı malzeme, personel, kira, enerji, genel gider, vb.) 

 

Girişim fikrinizi hayata geçirirken ve sonrasında ortaya çıkacak tüm maliyetler 

 

Gelir modeli, gelir sağlayacak kaynaklar (ürünler/hizmetler), birim fiyatlar 

 

Her bir müşteri segmentinden elde edilen nakit  
(karı bulmak için maliyetlerin gelirlerden düşülmesi gerekir) 



 
 

  

YALIN KANVAS (ÖRNEK: UBER) 

PROBLEM 2 ÇÖZÜM 3 BENZERSİZ  
DEĞER ÖNERİSİ 

4 REKABET AVANTAJI 5 MÜŞTERİ SEGMENTİ  
(HEDEF KİTLE) 

1 

Taksi pahalı 

Taksiye istediğin zamanda 
erişemiyor 

Şoför güvenilir mi? 

-- 

Yolcu güvenilir mi? 

Yarı zamanlı iş fırsatı 

Mobil Uygulama 

- Çok sayıda araç 

- Şoför puanlama 

-- 

- Esnek çalışma 

- Sürücü puanlama 

Mobil uygulama üzerinden 7/24 
ve 365 gün  

- Çok sayıda araç  

- Güvenilir şoför 

-- 

- Size uyan saatte çalışarak  
gelir elde edin 

 

 

 

Sözün kısası 

Yeni nesil araç hizmeti 

Deneyim 

 

Yolcular 

-- 

Sürücüler 
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Toplu taşıma 

Taksi 

 

Şoför kazanım hızı 

Yolcu edinme hızı 

 

Ağızdan ağıza 

Uygulama dükkanı 

 

 

Metropoller 

Taksi müşterileri 

-- 

Taksi şoförleri 
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Ürün geliştirme 

Maaşlar 

Pazarlama masrafları 

 

%25 komisyon ücreti 


