
On Hiper Yıkıcı İş Modeli 

1. Freemium model - Skype  
 

Freemium modeli “ücretli içerik satabilmek için oluşturulan ücretsiz temel 

hizmet” şeklinde tanımlayabilmek mümkün. Bu sistemlere doğrudan kayıt olup 

ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. İhtiyacınız doğrultusunda ömür boyu 

ücretsiz olarak kullanmanız da mümkün. Fakat sistem sizde bir bağlılık uyandırmaya 

başladığı zaman bir sonraki seviyeye geçmek için belirli bir ücret ödemeyi göze 

alabilirsiniz. Freemium modelinin en büyük örnekleri olarak Clash Of Clans, 

Linkedin ve Spotify’i gösterebiliriz. 
 

2. Free Model - Facebook, Google 

 

Free modeli, kullanıcıyı iki nedenden dolayı ücret istemeden servis veya ürün 

sunabilir: Bu modelde asıl değerli olan veri ve reklamdır. Ürün veya hizmeti 

ücretsiz olarak sunup çok sayıda kullanıcı kazanmak kolaydır. Daha çok kişi, 

ürünle etkileşime girdikçe, kullanıcılar tarafından gelen daha fazla veri bulunur. 

Verilerin yanında reklam, bu şirketler için büyük bir varlıktır. Son kullanıcı 

normalde free model şirketin müşterisi değildir.  

 

3. Access Over Ownership - Zipcar  Sahilpenmeye Ulaşım 

 

Paylaşımlı iş modeli, paylaşım ekonomisinin gücünü kullanarak gelir elde eder. 

Pazar yeri (marketplace) şirketleri gibi, mülkiyet modeli erişimi de insanlar 

arasındaki eylemleri kolaylaştırmakta ve böylece bu şirketlerin ürüne veya kişilere 

yatırım yapmasına gerek kalmamaktadır. 

 

4. Pazar Yeri - Ali Baba 

 

Pazar yeri, alıcılar ile satıcıların üçüncü bir taraf vasıtasıyla dijital ortamda bir 

araya getirilmesi ve bu şekilde ürünlerin sergilenmesi ya da satışının 

gerçekleşmesine olanak veren platformlardır. Pazar yeri iş modeli platformları, 

insanlar arasındaki herhangi bir işlemin yüzdesini alarak gelir elde eder. 

 

5. Hyper Market - Zolando, Amazon 

 
 

Genelde e-ticaret siteleri olarak karşımıza çıkar. Büyük ölçeklerinden dolayı, 

büyük miktarda ürün veya hizmete sahip olurlar, buda büyük ölçekli avantajlara 

sahip olmalarını sağlar ; bu şirketler çoğu zaman, pazar yerini genişletmek için 

piyasa fiyatının altında hizmet veya ürünlerini sunarlar. 



 

6. Deneyim – Tesla, THY 

 

Olan üstü ürün veya hizmet deneyimi sunarak müşteriler ile güçlü bağ kurarlar. 

Bu model genelde rakabetçi ortamlarda kulanılır. Ürün veya hizmetleri üstün 

seviyede olduğundan dolayı pazara göre daha yüksek fiyatlandirilir 

 

 

7. Piramit - Amazon  
 

Komisyon bazlı çalıştıkları bayiler ve partnerlerden oluşan bağ kurarak geniş satış 

ağı kurarlar. Bu işinizi büyütmenin uygun maliyetli bir yoludur, çünkü “satıcılara” 

maaş ödemenin yerine tedarik ağınıza kârın yalnızca bir yüzdesini ödersiniz. 
 

8. Anlık Servisler - Uber (On-Demand) 
 

On-Demand modeli bazende paylaşım ekonomisi olarak adlandırılır  On-demand 

modeli, talep üzerine çalışma anlamına geliyor. Çalışanlara esneklik sağlıyor; 

müşterilerin teknoloji vasıtasıyla ürünlere ve hizmetlere anında erişmesini sağlıyor 

 

9. Eko Sistem - Apple  

Eko sistem, en güçlü ve karışık iş modellerinden biridir. Şirketler, müşterilerin 

farkında olmadan içinde kayboldukları ürün ve hizmet evreni oluştururlar. 

Eko sistem iş modeli, yeterince sayıda hizmet ve ürün sunulduğu durumda etkili 

olur. Müşteri, eko sisteme çok fazla sürüklendiğinde, neredeyse geri çekilemez. 

Örneğin: Apple, Ekosistem Modeli için en doğru şirkettir. Apple ürünleri birbirini 

tamamlayıcı halde geliştirilmişlerdir ve Apple ürünlerinin kullanıcıları genelde 

birden fazla Apple ürününe sahiptir (Iphone, Iwatch, Macbook, Ipad gibi). Bundan 

dolayı Iphone telefonunuz bozulduğunda Iwatch’ınız varsa tekrar Iphone almanız 

büyük olasıktır. 
 

10. Üyelik Modeli - Netflix,  
 

Abonelik modeli, adından da anlaşıldığı gibi müşteri ile önceden anlaşılmış bir 

hizmet veya ürün sunulmasını ve buna karşılık sabit ve her ay tekrarlanan bir fiyat 

ödenmesini gerektiren iş modelleridir. 

Yeni müşterileri takip etmek ve gelir tabanını genişletmek, herhangi bir 

işletmenin büyümesi için pahalı ve zaman alıcı görevlerden birisidir. Abonelik iş 

modeli müşterilerden üzün dönemli taahhüt  aldığından dolayı müşterinin sistemde 

kalma sürecini uzatıp, müşteri edinme maliyetinin düşmesini sağlar. 
 


