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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Modern işletme yönetimini ele alarak tüm boyutlarıyla incelemek üzere hazırlanan bu ders
notları ondört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde işletme ile ilgili temel kavramlar ve
ekonomik bir birim olarak işletme ele alınarak incelenmektedir. İkinci bölümde işletme türleri,
çeşitli kriterler temel alınarak sınıflandırılmaktadır. Üçüncü bölümde hukuki açıdan işletme çeşitleri
daha ayrıntılı olarak ele alınmakta; dördüncü bölümde işletmenin kuruluş çalışmaları, beşinci
bölümde işletme büyüklüğü, altıncı bölümde kuruluş yeri seçimi gözden geçirilmekte ve yönetim
konusuna giriş yapılarak ilk yönetim fonksiyonu olarak “planlama” ele alınmaktadır.
Yedinci bölümde yönetimin diğer fonksiyonları olan “örgütleme ”, “yöneltme”,
“koordinasyon” ve “denetim” ile modern sonrası yönetim yaklaşımları incelenmektedir. Bundan
sonra sekizinci bölümde üretim, dokuzuncu ve onuncu bölümlerde pazarlama; onbirinci bölümde
finans ele alınmakta; onikinci bölümde insan kaynakları, onüçüncü bölümde halkla ilişkiler ve
ondördüncü bölümde de araştırma ve geliştirme fonksiyonu gözden geçirilmektedir.
İşletme ders notlarının ilgilenenlere faydalı olması dileği ile…
Prof. Dr. İsmet Mucuk
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TTK: Türk Ticaret Kanunu
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu
TZÜ: Tam Zamanında Üretim
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YAZAR NOTU
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1. İŞLETMEYLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR ve
EKONOMİK BİR BİRİM OLARAK İŞLETME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1.1. İşletme ve İşletme İle İlgili Temel Kavramlar
1.2. İşletme Yönetiminin Gelişimi
1.3. Ekonomik Bir Birim Olarak İşletme ve İşletmenin Çevresi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İşletme nedir? tanımlayınız ve işletme yönetimine Sanayi devriminin etkilerini
açıklayınız.
2. İşletme yönetiminin gelişiminde F. Taylor’un “Bilimsel Yönetim” yaklaşımını ve bu
yeni yönetim felsefesinde yöneticilere yapılan önerileri açıklayınız.
3. İşletmenin faaliyet halinde incelenmesi, halinde, başlıca faaliyet grupları olarak temel
işletme fonksiyonları hangileridir? Şematik olarak göstererek açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İşletme kavramı

İşletme yönetimi

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
Okuyarak
İşletme ve ilgili kavramları
kavramak

nasıl
veya

İşletme
yönetiminin Okuyarak ve fikir yürüterek
gelişimini öğrenmek

İşletmenin
amaçları, kaynakları ve
çevresi

Amaçların,
kaynakların
ve
çevre
faktörlerinin kavranması

Okuyarak

İşletme Fonksiyonları

İşletmenin
ana
faaliyet
gruplarını öğrenmek

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
Bilimsel Yönetim: 20. y.y. başlarında A.B.D.’de işletme yönetiminin gelişimi
bağlamında F. Taylor’un geliştirdiği yaklaşım.
Yönetim süreci: 20. y.y. başlarında Fransa’da İşletme Yönetimi bağlamında H.
Fayol’un geliştirdiği yaklaşım.
İşletme Fonksiyonları: İşletmenin ana faaliyet grupları.
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Giriş
“İşletme yönetimi” veya daha genel bir ifadeyle “işletme”, bir bilim dalı olarak,
işletme içi ve işletmeler arası olaylar ve faaliyetlerle ilgili nedensellik (sebep-sonuç)
ilişkilerini ve eğilimlerini inceleyerek, bir işletmenin başarılı bir şekilde yönetilmesinde
geçerli ilkeleri ortaya koymaya çalışır. Bu derste, önce işletme ve işletme ile ilgili bazı
kavramlar açıklanarak işletmenin tanımı yapılacak; sonra da, bir bilim dalı olarak işletme
yönetiminin tarihsel gelişimi kısaca gözden geçirilecektir. Diğer kısımda ise, önce işletme
dersinde model olarak incelenecek işletmelerin bazı özellikleri; sonra sırasıyla, işletme
amaçları, işletmenin kaynakları, dış çevresi ve ekonomi içindeki yeri gözden geçirilecek; son
olarak da işletme fonksiyonları ele alınacaktır.
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1.1.

İŞLETME VE İŞLETME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

İşletmeler, bir ülke ekonomisini oluşturan ve sayıları yüzbinlerle, hatta milyonlarla
ifade edilebilen küçük (mikro) birimlerdir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK’in) son
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri araştırmasına göre, Türkiye’de 2009 yılında, 2.483.200
adet girişim faaliyet göstermiştir. Bu rakam 2003 yılında 2.065.023 idi. Bunlar, bir bakıma
canlı organizmaları oluşturan hücreler gibi ekonominin hücrelerini oluştururlar; ancak
birbirlerinden oldukça ayrı tip, şekil ve büyüklüktedirler. Her ülkede sağlıklı ve kuvvetli bir
ekonomiye sahip olma açısından bunların iyi yönetilmeleri büyük önem taşır.

1.1.1. İşletme İle İlgili Temel Kavramlar
"İşletme" kelimesi Türkçe’de dört ayrı anlama gelmektedir:
1. İşletmek işi
2. Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kâr sağlamak amacıyla bir sermaye
yatırılarak kurulan kurum
3. Bir kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç sağlama yöntemi
4. İş yeri.
Bunlardan birincisi daha çok “teknik” anlamda olup, bir alet ve makine veya aracın
çalıştırılmasını; üçüncüsü kâr amaçlı bir kuruluşun kazanç sağlamasını; dördüncüsü işlerin
yapıldığı fiziksel yeri ifade etmektedir.
İkincisi ise, asıl burada üzerinde durulacak anlam olup, maddi, finansal ve insan
kaynakları ile oluşturulan, kâr sağlama amacını güden bir kurum ya da kuruluşu işaret
etmektedir. Bu anlamıyla işletme, bir ekonomik kuruluş, mal veya hizmet üreten bir üretim
birimi, “sosyal ve teknik bir yapı” olarak kendini göstermektedir.
İşletmeyi tanımlamak için öncelikle birkaç temel kavramı açıklamak gerekecektir ki,
bunlar, "fayda", "iktisadi mal ve hizmetler", "üretim" ve "üretim faktörleri"dir.
-Fayda: Mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme niteliğine "fayda" denilir.
-İktisadi Mal ve Hizmetler: İnsanların ihtiyaçlarını giderme niteliği, ya da "faydası"
olan madde ve hizmetlere "iktisadi mal ve hizmetler" denilir.
-Üretim: İktisat biliminde her türlü fayda yaratmaya, diğer bir deyişle, iktisadi mal ve
hizmetler meydana getirmeğe "üretim" denilir. Üretim, ihtiyaç karşılayacak malların
miktarlarının veya faydalarının arttırılmasını kapsayan geniş bir bakış açısıyla ele alınmalı;
sadece fiziksel mal üretimi olarak düşünülmemelidir. Ancak genelde üretim denilince,
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hizmetlerden çok, aşağıda belirtilen başlıca fayda yaratma şekillerinden fiziksel mal
üretimiyle ilgili olan birincisi akla gelir.
Fayda yaratma, başlıca dört şekilde gerçekleştirilir:
1. Şekil değişikliği yoluyla. Girdilerin veya malların ekonomik, fiziksel, kimyasal veya
bunların karışımı olan değişimlere uğratılmasıyla fayda yaratılır. Bu anlamda üretim, şekil
faydası yaratan bir faaliyettir.
2. Zaman değişikliği yoluyla. Malların, kıt olduğu zamanlarda pazara sunulmak üzere
depolanması ve muhafaza edilmesiyle ilgili faaliyetlerle zaman faydası yaratılır.
3. Yer değişikliği yoluyla. Malların taşınıp kıt olduğu bölgelere ve yerlere ulaştırılmasıyla
yer faydası yaratılır.
4. Mülkiyet değişikliği yoluyla. Malların mülkiyetinin (sahipliğinin) değiştirilmesiyle
ilgili olan mübadele (değişim) faaliyeti ile de mülkiyet faydası yaratılır.
Daha sonra da görüleceği üzere, ilk fayda yaratma şekli daha dar ve teknik anlamda
üretim faaliyeti; diğer üçü (zaman, yer ve mübadele faydaları) ise; pazarlamayla ilgili olup,
sadece fiziksel malların değil, ticari ve diğer hizmetlerin üretimini ifade eder.
-Üretim Faktörleri: Üretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için biraraya getirilmesi
gereken bazı temel nitelikli unsurlar vardır ki, bunlara üretim faktörleri denilir. Klasik
iktisatçılardan beri, geleneksel bir biçimde, üretim faktörleri dört grupta toplanırlar:
1. Emek
2. Sermaye
3. Doğal kaynaklar
4. Girişimci ya da müteşebbis.
Bunlar, işletmelerin değişik karma veya kombinasyonlarla biraraya getirerek kullandıkları
başlıca kaynaklardır.

1.1.2. İşletmenin Tanımı
İşletme çeşitli şekillerde tanımlanabilir. Hitler Almanya'sının ülkemize kazandırdığı
birçok bilim adamından biri olan Alfred İsaac'a göre, "üretim faaliyetlerinde bulunan ve
ihtiyaçların tatminine doğrudan veya dolayısıyla katılan her iktisadi birime (üniteye) işletme"
denilir.
Genellikle bu tanımı temel alan ve işletme eğitiminde Türkiye'de öncü konumdaki
bazı bilim adamlarına göre, işletme: "başlıca görevi insan ihtiyaçlarını tatmine elverişli
iktisadi mal ve hizmetleri üretmek olan, ekonomik, teknik ve hukuki birim" (Cumhur
Ferman); "insanların ihtiyaçlarını doğrudan veya dolayısiyle karşılamak amacı ile işleyen
veya işletilen her iktisadi birim"dir. (Mehmet Oluç).
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Yukarıdaki tanımların ortak yanları ele alınarak, "işletme" geniş kapsamlı ve basit
olarak:
"Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal veya hizmet üreten ekonomik
birimdir", şeklinde tanımlanabilir. Yukarıda belirtildiği üzere, fiziksel mal üretimi ile fayda
yaratılabileceği gibi, hizmet üretimi ile de insanların ihtiyaçlarının karşılanmasına
çalışılabilir. Örneğin, bir mali müşavirlik bürosu veya bir avukatlık bürosu da fayda
yaratmakta, sırasıyla mali bilgiler ve hukuk hizmeti sunmaktadır.
Bir ülke ekonomisinin mikro organizmaları veya küçük birimleri olarak işletmeler,
faydalı mal ve hizmet üreterek bunları ihtiyacı olanlara arz ederler. Diğer bir deyişle, işletme
"başkaları için", "pazar için" üretim yapar; dolayısıyla, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere
üretim yapan kişi ya da kuruluşlar bir işletmeyi oluşturamazlar.
İşletmenin konusu olan mal ve hizmetler -ki bu ikinci gruba fiziksel mal karşıtı olarak
soyut mallar da denir- iktisadi mallar ve hizmetlerdir. İnsanların "ihtiyaçlarını giderme
niteliğine sahip olmaları" yanında, "kıt" ya da "sınırlı olma" özellikleri de vardır. Doğada bol
miktarda bulunup da, hiçbir çaba sarfetmeden insan ihtiyacını karşılayan mallar iktisadi mal
olmayıp "serbest mallardır" ve işletme faaliyetlerine konu olmazlar. Bir ülke ekonomisini
meydana getiren ekonomik birimler olarak işletmelerin konusu olan mallar genellikle bir
üretim faaliyeti sonucu ortaya çıkarlar.

1.1.3. Girişimci (Müteşebbis) ve Profesyonel Yönetici Kavramları
Girişimci (müteşebbis), -emek, sermaye ve doğal kaynaklar olarak belirtilen- üretim
faktörlerini, başkalarının ihtiyacını karşılayacak mal ve hizmetler üretmek üzere tedarik eden
ve uygun şekilde birleştiren kimsedir. Girişimci, genelikle kâr etme ana amacı ile hareket eder
ve riske (zarar etme tehlikesine) de katlanır. Kendisi de bir üretim faktörüdür.
Yönetici (profesyonel yönetici) ise, aynı faaliyeti başkaları adına, bir ücret karşılığında
yapar; ama kâr da, zarar tehlikesi de işletmenin sahibine aittir. Şu halde, yönetici, kâr ve riski
başkalarına ait olmak üzere, üretim faktörlerini tedarik ederek, mal veya hizmet üretimi için
yöneten kişidir.
Yönetim, en basit ve kısa şekliyle, "başkalarının aracılığı ile amaçlara ulaşma" olarak
ifade edilebilir. Profesyonel yöneticilik de, yönetim işinin bir meslek haline gelmesiyle
ilgilidir. Girişimci adına hareket eden ve bir işletmeyi yöneten profesyonel yöneticinin bu
konuda uzmanlaşmış olması gerekmektedir.
İşletmeler küçük iken, sahiplik ile yönetim genellikle birbirinden ayrılmamıştır;
işletmenin kurucusu sahip - yöneticidir. İşletme büyüdükçe tüm işleri tek başına planlayıp,
yürütemeyen girişimci, yönetim görevlerini kısmen, büyük ölçüde veya tamamen yöneticiliği
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meslek olarak seçen kimselere devredebilir. Gelişmiş ülkelerde sermaye şirketlerinin özellikle anonim şirket şeklinin- yaygınlaşması ve şirketlerin çok ortaklı, büyük kuruluşlar
halini almaları, yönetim görevlerinin büyük ölçüde girişimcilerden (sahip - yöneticilerden),
yöneticiliği meslek edinmiş ücretli yöneticilere geçmesine yol açmıştır.

1.2.

İŞLETME YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ

Daha 18. yüzyıl sonlarında başlayıp 19. yüzyılda daha da gelişerek üretimde büyük
artışlar sağlayan ve sanayide devrim olarak nitelendirilen bir ekonomik olgu, genel olarak
ekonomik hayat üzerinde olduğu gibi, işletmeler üzerinde de önemli etkiler yaratmıştır.
Sanayi devrimi denilen bu gelişme daha ilk ortaya çıktığı ülkelerde, temelde mal ve hizmet
üreterek kâr sağlama amacı peşinde faaliyet gösteren kuruluşlar olarak işletmelerin hızla
büyümelerine yol açmış, böylece ekonomik güç olarak da toplumdaki yerlerini ve önemlerini
arttırmıştır.

1.2.1. Sanayi Devriminin İşletme Yönetimine Etkileri
18. yüzyılın sonlarıyla 19. yüzyılda buharlı makinelerin icadı ve sanayiye
uygulanması, küçük ölçekli atölye tipindeki işletmelerin yerini, önce makinelerle üretim
yapan büyük atölyelerin, sonra da giderek artan ölçüde kitle üretimi yapan fabrikaların alması
sonucunu doğurmuştur. "Sanayi devrimi" olarak anılan ve çeşitli icatlarla desteklenerek
büyük üretim artışları sağlayan gelişmeler, doğal olarak yer aldığı ülkelerde konumuz olan
işletme yönetimi yanında, tüm ekonomik ve toplumsal hayatı da etkilemiştir.
İşletme yönetiminin bir bilim dalı olarak gelişmesinde uzun bir süre nisbî bir gecikme
görülmesinin çeşitli sebepleri vardır. Bunların arasında, işadamının toplum içindeki itibarının
düşük olması ve ancak 19. yüzyıl sonlarıyla, 20. yüzyılda itibar kazanması; işadamlarının,
"yönetimin bir bilim olmaktan çok bir sanat olduğu" şeklindeki düşünceleri ve özellikle
iktisatçı düşünürlerin işletme sorunları üzerinde durmayıp, çalışmalarını makro planda, genel
iktisat ve iktisat politikası üzerinde yoğunlaştırmaları sayılabilir.
Uzun bir süreç olarak ele alındığında sanayi devriminin işletmelerde ve işletmelerin
yönetim sorunları üzerinde önemli değişikliklere yol açtığı daha iyi görülebilir. Herşeyden
önce, fabrikaların ortaya çıkmasıyla, üretici ile tüketicinin karşılaşması imkânları azalmış;
işçiler arasında usta -kalfa- çırak ilişkisi ortadan kalkmış; işçi, artık dar bir çevrenin üyesi
değil, geniş bir grubun uzmanlaşmış üyesi durumuna gelerek kendi başına buyruk olmaktan
çıkmıştır. Yönetici de, küçük bir grup yerine, uzmanlık alanlarıyla birbirlerini bütünleyen
büyük bir grubu ortak amaç doğrultusunda yönetmek görevini üstlenmeye başlamıştır. Öte
yandan, işçi-işveren çıkar zıtlığı belirgin bir hale gelmiş; sermaye şirketlerinin, özellikle
anonim şirket şeklinin gelişmesiyle, işletme sahipliği ile yöneticiliği birbirinden ayrılmaya
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başladığı gibi, doğal olarak işletmede çalışan işçi sayısında artışlar olmuş ve işçiler
sendikalarda toplanmaya başlamışlardır.
Daha geniş bir çerçevede ele alındığında, buharın keşfedilmesi ve sanayiye
uygulanmasıyla, fabrika üretimine yol açan "sanayi devrimi"nin, çeşitli özellikleri ve bazı
etkileri şöyle belirtilebilir:
1. Buharın keşfiyle makine ile ve pazar için üretim ekonomik hayata girmiştir.
2. İşbölümü zorunluluk haline gelmiştir.
3. El işi yeteneğinin yerini, makine kullanarak üretim verimini arttırmak almıştır.
4. Fabrikalarda çok kişinin çalışması, yönetim ve örgütlenme sorunlarını ön plana
çıkarmış; ücret sistemleri ortaya çıkmaya başlamıştır.
Bütün bunlar ve benzeri değişiklikler işletmelerin yönetimini oldukça karmaşık ve güç
bir iş haline getirirken, bir yandan da işletmelerde yöneticilerin belirli bilgilerle donatılmış
olmaları yolundaki ihtiyaç artan ölçüde kendini hissettirmeye başlamıştır. İşletme yönetiminin
tarihsel gelişiminde çeşitli kimselerin katkıları olmuştur. Bunların arasında ciddi ve bilimsel
nitelikli çalışmalarıyla dikkati çeken iki uygulamacı yazar, Amerikalı F. W. Taylor ile Fransız
H. Fayol modern işletme biliminin kurucuları olarak kabul edilirler. Aşağıda, yönetimde
klasik yaklaşımı temsil eden bu iki yazarın görüşleri kısaca gözden geçirilecektir.

1.2.2. Frederick W. Taylor ve "Bilimsel Yönetim"
İşletme yönetimiyle ilgili olarak daha önce de bazı ilkeler geliştirilmişse de, modern
yönetimin Frederick Winslow Taylor (1856-1912) ile başladığı görüşü genel kabul görmüştür.
ABD’nin Philadelphia kentinde önce işçi, sonra usta, ustabaşı ve mühendis olarak bir çelik
işletmesinde çalışan Taylor teknik öğretimindeki teorik bilgileri başarıyla uygulamaya
koyduğu için 1884'de başmühendisliğe yükseltilmiştir.
1911 yılında, kendisini yönetim konusunda büyük bir üne kavuşturan "Bilimsel
Yönetimin İlkeleri (The Principles of Scientific Management)" adlı eserini yayınlayan
Taylor'un bilimsel yaklaşımları daha ustabaşılık döneminde başlamıştır. Uzun yıllar süren
çalışmalarında, zamanının büyük bir kısmını imalathanedeki üretim faaliyetlerini incelemekle
geçirerek, işçilik, hammadde ve malzemede büyük ölçüde israf olduğunu saptamış; bunu
önleyerek verimliliği arttırmanın yollarını araştırmıştır.
İşçilerin malzeme ve makineleri kullanış tarzını ve bununla ilgili hareketlerini ölçüm
aletleriyle ölçme yoluna gitmiştir. Örneğin, tornada çalışan bir işçinin önündeki tezgaha kadar
bir metalin gelişini, işçi tarafından işlenmeye ve kesilmeye başlanması ve işin bitimine kadar
olan bütün aşamaları ölçüp analiz ederek, faaliyetleri etkileyen faktörleri belirlemeye
çalışmıştır. Kronometre ve çeşitli mühendislik ölçüm aletleriyle yaptığı çalışmalarla, gereksiz
zaman ve materyel kaybını minimum düzeye indirmiş; yapılan işin kalitesini ve miktarını
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arttırarak daha fazla üretim yanında, daha yüksek ücretin kazanılmasına yönelik metodlar
geliştirmiştir.
Özellikle, "zaman etüdü" adı verilen çalışmaları, parça başına ücret uygulaması ile
fazla üretim yapan kimselerin yüksek ücretle ödüllendirildiği teşvikli ücret sistemlerinin
geliştirilmesiyle, sanayi üretiminde ortalama % 400'ü aşan verimlilik artışı sağlayabilmiştir.
Ancak bu çalışmaları onu işçi sendikaları ile karşı karşıya getirmiştir.
Belki de en önemli özelliği yönetim problemlerine bilimsel metodu uygulama
yolundaki ısrarlı çalışmaları olan Taylor, temelde üretim faaliyetleriyle ilgilenmiş olmasına
rağmen yönetime büyük katkılarda bulunmuştur. Bunun için de, basit düzeyde de olsa
gözlem, ölçme ve deneysel karşılaştırma usullerini kullanarak, bilimsel nitelikli çalışmalar
yapmıştır.
Taylor yeni bir yönetim felsefesi geliştirdiğini belirterek, bu yeni yönetim tarzında,
görevin planlanması işinin, onun performansı (yerine getirilmesi) işinden ayrılması
gerektiğini vurgulamıştır. Planlama yanında denetlemeye de büyük önem vermiş ve ayrıca,
yöneticilere şu önerilerde bulunmuştur:
— Her işçinin yaptığı işi unsurlarına (ögelerine) ayırınız.
— Göz kararı, parmak hesabı usuller yerine, bilimsel metodlar kullanınız.
— İşçilerin seçimi ve eğitimini bilimsel yollardan yapınız.
— İşlerin bilimsel yollardan yapılması için işçilerle işbirliği yapınız.
— Sorumlulukları, yönetenler ve işçiler arasında adil bir şekilde dağıtınız.
Görüldüğü gibi yönetimin bilimsel esaslara bağlanması yolunda büyük katkıları olan
Taylor, temelde üretim sorunlarıyla ve üretimin verimliliğinin arttırılmasıyla uğraşmıştır.
Diğer bir ifadeyle, genel yönetimden çok, günümüzde üretim yönetimi olarak anılan;
yönetimin belirli bir alt dalı üzerinde yoğun ve başarılı çalışmalar yapmış; ancak, yüksek
kademe yönetimi hakkında fazla birşey söylememiştir. Bu husus onun başarısını sınırlayan bir
konudur.

1.2.3. Henri Fayol,
Evrenselliği"

"Yönetim

Süreci

Yaklaşımı"

ve

"Yönetimin

Bir Fransız maden mühendisi olan Henri Fayol (1841 - 1925), Taylor ile hemen hemen
aynı zamanlarda, ama ondan habersiz büyük bir işletmenin genel yönetim ilkelerini sistemli
bir şekilde ortaya koyarak, bilimsel yönetimin gelişmesine büyük katkılarda bulunmuştur.
Fayol, 1860'da girdiği bir maden ve metalurji işletmesinde, şirketin büyük maddi
kayıplara uğrayarak, iflasa doğru sürüklendiği 1888 yılında genel müdürlüğe getirilmiştir. Bu
görevde kaldığı 30 yıl boyunca, şirketi çok güçlü bir mali duruma kavuşturmuş; her zaman bu
başarısının kendi kişisel nitelikleriyle değil de, uyguladığı yöntemlerle ilgili olduğunu
belirtmiştir.
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Yönetim olayını tepe yönetimi bakış açısıyla ele alan Fayol, yönetim biliminin
evrensel olduğunu ve birtakım ilkelere bağlı olarak birtakım fonksiyonlarca yürütüldüğünü
ileri sürmüştür. Yönetim ilkelerini koyarken, kendisininkilerin yol gösterici olduğunu; başka
ilkelerin de varolabileceğini belirtmiştir.
Fayol, 50 yılı aşan başarılı tecrübelerinin ürünü olan ünlü eseri, "Genel ve Sınai
Yönetim (Administration Industrielle et Générale)"i 1916 yılında yayınlamıştır. Bu eser, bir
sanayi işletmesinde bulunan başlıca faaliyetleri sınıflandırarak 6 fonksiyon halinde
göstermektedir:
1. Teknik (üretim)
2. Ticari (satınalma, satma ve mübadele)
3. Malî (finansal)
4. Muhasebe (istatistik dahil)
5. Güvenlik (mülkiyetin ve kişilerin korunması) ve
6. Yönetim.
Bunlardan ilk 5'ini "kolayca anlaşılır" olarak nitelendirerek yönetim üzerinde ayrıntılı
olarak duran Fayol, yönetimi, birbirini izleyen aşamalardan oluşan bir süreç (yönetim süreci)
olarak ele almış; bu sürecin aşamalarını da, yönetim fonksiyonları olarak 5 grupta toplamıştır:
1. Planlama (ileriyi görme)
2. Örgütleme ( organize etme; organizasyon)
3. Yöneltme (yürütme)
4. Koordinasyon (düzenleştirme - ahenkleştirme)
5. Denetim (kontrol etme).
Yazar, planlama ve örgütlemeyi en önemli; diğer üçünü ise ikinci derecede önemli
yöneticilik fonksiyonları olarak kabul etmiş; dolayısıyla denetime yeterince önem
vermemiştir.
Fayol da Taylor gibi, yöneticiliğin teknik bilgiden farklı olduğunu; işçi için gerekli
bilginin teknik bilgi olup, orta ve üst kademelere doğru çıkıldıkça teknik bilgi ihtiyacının
yerine giderek artan ölçüde yönetim bilgisi ihtiyacının aldığını ileri sürmüştür. Bu ana
fikirden hareket edip, yönetim ilkelerinin öğretilebileceğini belirterek, yöneticilik eğitiminin
önemi ve gereği üzerinde ısrarla durmuştur.
Fayol'un yönetim ilkeleri esnek olup, değişen şartlara göre farklı olarak
uygulanabilecek niteliktedir. Söz konusu ilkelerin çoğu yer yer Taylor'da -hatta aynen olmasa
da benzer şekilde daha önceki bazı yazarlarda da- vardır. Ancak, Fayol onlardan farklı olarak,
ileri sürdüğü yönetim ilkelerini ilk kez, daha bilimsel bir biçimde ve kavramsal bir çerçeve
içinde derli toplu olarak biraraya getirmiştir.

24

Fayol'un altı grupta topladığı işletme faaliyetlerinden 5. sıradaki "güvenlik" bir yana
bırakılırsa, diğerleri günümüzde işletmecilik disiplininin alt disiplinleri olan, "üretim",
"pazarlama", "finansman", "muhasebe" ve "yönetim" fonksiyonlarıdır ve herbiri ayrı bir
uzmanlık dalı olmuştur.
Ayrıntılı olarak ele aldığı yönetim fonksiyonunu da bölümlendirip, yöneticilik (ya da
yöneticinin) görevlerini, "planlama", "örgütleme", "yöneltme", "koordinasyon" ve "denetim"
fonksiyonları şeklinde sınıflandırması da, hemen hemen bugünkü ayırımın aynıdır. Diğer bir
deyişle, Fayol, 100 yıl kadar önce yaptığı çalışmalarla bugünkü "işletme fonksiyonlarını" ve
"yönetimin fonksiyonlarını" isabetli bir biçimde ortaya koymuştur.
İşletme yönetiminin gelişiminde geçen asrın sonları ile bu asrın başlarında çalışmalar
yapan ünlü Alman bilim adamı Max Weber (1864-1920)’in de önemli katkıları olmuştur.
Aslında sosyolog olup, sosyoloji, din, iktisat ve siyaset bilimi gibi çeşitli dallarda önemli
eserler veren Weber, bürokrasi modeli veya bürokrasi yaklaşımı adıyla anılan bir
organizasyon teorisi geliştirmiştir. Weber’in üzerinde durduğu bürokrasi, günlük dilde
kullanılan “işlerin yokuşa sürülmesi”, “geciktirilmesi” anlamının aksine, etkinlik açısından
ideal bir organizasyon yapısını göstermektedir. Bunun için geliştirdiği ilkeler de bir ölçüde
Fayol’ün ilkelerine benzemektedir. Weber de yönetimde klasik veya geleneksel yaklaşımı
temsil etmektedir.
İşletme yönetiminde başlıca diğer yaklaşımlardan biri, beşeri ilişkiler (veya insan
ilişkileri) yaklaşımı; diğeri ise, sosyal bilimler dışında geliştirilmiş olup sonradan işletme
organizasyonuna uygulanan sistem yaklaşımıdır. 1920’ler ortalarından 1930’lar başlarına
kadar yaptıkları “Hawtorne Araştırmaları” diye bilinen deneysel çalışmalarla, Harvard
Üniversitesi Davranış Bilimleri Profesörleri Elton Mayo ve arkadaşları işletme yönetiminde
beşeri ilişkiler yaklaşımını geliştirmişlerdir. 1960’larda, yine ABD’li Douglas McGregor da,
yine bu doğrultuda, sırasıyla geleneksel yaklaşım ve beşeri ilişkiler yaklaşımını formüle ettiği,
“X” ve “Y” teorilerini geliştirmiştir. McGregor beşeri ilişkiler yaklaşımını anlatan “Y”
teorisini savunmuştur. Söz konusu yaklaşım “yönetim” konusunda ele alınacaktır.

1.3. EKONOMİK BİRİ BİRİM OLARAK İŞLETME ve İŞLETMENİN
ÇEVRESİ

1.3.1. İşletmenin Bazı Özellikleri
Geniş kapsamlı ve basit olarak ele alınarak, "işletme", başkalarının ihtiyaçlarını
karşılamak üzere mal veya hizmet üreten ekonomik birim (iktisadi ünite)dir" şeklinde
tanımlanmıştı. Bu tanıma göre, hayır cemiyetleri, vakıflar, hatta devlet ve devletin çeşitli
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daireleri işletme sayılabilir. Zira bunların hepsi halka mal veya hizmet satıyor olabilirler, ama
genellikle amaç ekonomik olmaktan çok sosyaldir.
Konuyu biraz daha dar anlamlı olarak ele almak suretiyle, işletme veya firma:
"Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal veya hizmetleri üretmek ve sahibine
kâr sağlamak amacıyla faaliyet gösteren iktisadi birimdir" şeklinde tanımlanabilir. Böyle
olunca da, bir müteşebbis veya işadamının iktisadi rasyonellik ilkesine uyması, diğer bir
deyişle, imkânlarıyla maksimum (azami) kâr sağlama yolunda çaba göstermesi; bunun için
de, kaynaklarını en ekonomik bir biçimde kullanmaya ve maliyetleri minimum (en düşük)
düzeyde tutmaya çalışması sözkonusu olur.
Şu halde, dar anlamda düşünüldüğünde, işletmenin kârlılık (rantabilite) ve verimlilik
(prodüktivite) esaslarına göre faaliyette bulunması temel alınmaktadır; bu açıdan herhangi bir
devlet kurum ya da kuruluşu "işletme" olarak görülmemekte, ancak bunlardan bazıları iktisadi yanı ağır basanlar- işletme sayılmaktadır. Ayrıca, daha sonra görüleceği gibi, kârlılık
ilkesi, katı bir biçimde "mutlaka maksimum kâr" anlamına alınmamakta ve kâr
maksimizasyonu iktisadi amaçlar arasında birinci amaç olmaktan çıkabilmektedir.
Özetleyecek olursak, iktisadi bir birim olarak işletme, ister özel sektörde, ister kamu
sektöründe olsun; tek veya çok sahipli olsun; kişi veya sermaye şirketi şeklinde bulunsun;
kapitalist veya sosyalist bir ekonomik düzende faaliyet göstersin, müteşebbise veya devlete
üretim faktörlerine yaptığı harcamaların üstünde bir net gelir sağlamak durumundadır. Bu net
gelirin (kârın) seviyesinin ne olacağı konusunda ana ilkeden ayrılmalar -özellikle kamu
işletmelerinde- olabilmektedir. Ama kârlılık ve verimlilik yine temel ilkelerdir. Esasen, sosyal
amaçlı hayır cemiyetlerini, vakıfları, devlet örgütünü (ki geniş anlamda, en büyük işletmedir)
ve çeşitli devlet kuruluşlarını, üzerinde duracağımız işletme modelinden ayırmada, "güdülen
amaç" veya "hedef" önemli bir rol oynamaktadır.
İşletme derslerinde, "model" olarak temel alınacak işletmede birtakım özellikler
bulunacaktır. Söz konusu işletme:
1.Piyasa (pazar) ortamında ve pazar için faaliyet gösteren
2.Başkalarının ihtiyacını karşılarken sahibine kâr sağlama amacı bulunan
3.Varlığını sürdürmek ve büyümek için çaba sarfeden dinamik bir yapıya sahip ve
4.Büyük ve dolayısiyle kompleks (karmaşık) yapılı bir işletme olacaktır. Ayrıca, çeşitli
faaliyetleri içermesi açısından, hizmet üreten veya sadece malları pazarlayan değil de, mal
üreten (endüstriyel) işletme üzerinde durulacaktır. Böylece, ele alınan işletme modeli
çerçevesinde malların üretimi ve pazarlanması başta olmak üzere tüm işletme faaliyetleri bir
arada incelenebilecektir.

1.3.2. İşletmenin Amaçları
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İşletme amaçları çok çeşitli olabilir. Ancak genellikle kabul edilen bellibaşlı amaçlar
şöyle sıralanabilir:
1. Kâr sağlama
2. Satış geliri sağlama
3. Sosyal sorumluluk
4. Varlığını sürdürme ve büyüme.
1. Kar sağlama: Klasik iktisatçılardan beri, geleneksel olarak işletmenin "kâr
sağlamak amacıyla" kurulduğu ve "müteşebbisin maksimum kâr peşinde koştuğu" varsayımı
genellikle kabul edilmiştir. Pazara dayalı, kapitalist -ya da daha doğru bir ifadeyle "serbest
teşebbüse dayalı" ekonomilerde özel işletmelerin ana amacının kârın maksimizasyonu oluşu
nedeniyle, yatırımların en kârlı alanlara yöneleceği; kârlı çalışabilen işletmelerin büyüyüp
gelişeceği, aksi halde pazardan çekilecekleri ileri sürülür.
Daha önce de belirtildiği gibi kâr, işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyet sonucu
olup, genellikle toplam gelirlerin toplam giderlerden farkı olarak düşünülür. Kârı arttırmak
için, ya gelirlerin arttırılması, ya da giderlerin azaltılması veya bunların her ikisinin birden
gerçekleştirilmesi gerekir.
Kâr amacı gütmeyen işletmelerden de bahsedilebilir. Ancak geniş kapsamlı tanıma
girmekle beraber, bunlar farklı yapıdadırlar ve "kâr amacı gütmeyen örgütler
(organizasyonlar), kurum veya kuruluşlar" olarak isimlendirilmeleri belki daha yerinde olur.
Yine, kamu ve özel sektörün yanyana yeraldığı ülkemizin karma ekonomi düzeninde, Kamu
İktisadi Teşebbüsleri (KİT'ler)'nin bir kısmının da aynı nitelikte olduğu söylenebilir.
2.Satış gelirleri sağlama: "Satış geliri sağlama", veya daha doğru bir ifadeyle, "satış
gelirlerinin maksimizasyonu"da işletme amaçlarından olup, bazen amaçlar sırasında kârın
yerini alabilmektedir. Bu görüşe göre, özellikle az sayıda işletmenin pazara hakim olduğu
oligopol piyasalarında, işletme yöneticileri, en çok kârı değil, belirli düzeyde kârı sağlamak
kaydıyle, satış gelirlerini maksimum düzeye çıkarmaya çalışmaktadırlar. Böylece, maksimum
kârdan kısmî bir fedakârlıkla daha çok satış sağlamayı yeğlemektedirler.
3.İşletmenin sosyal sorumluluğu: "İşletmenin (ya da yöneticinin) sosyal
sorumluluğu" da, modern işletmecilikte giderek önem kazanan amaçlardan biri olmaktadır.
Sahiplik (ya da sermaye) ile yönetimin gitgide ayrılmakta olması ve profesyonel yöneticinin
yukarıda değinilen çokyönlülüğü çerçevesinde, hissedarlar yanında toplumun işletme ile ilgili
çeşitli menfaat (çıkar) gruplarına hizmet kaygısının güçlenmesi de kâr amacını
zayıflatmaktadır. Sanayileşmiş ülkelerde sermaye şirketlerinin, yaygınlaşması bu gelişmede
önemli rol oynamaktadır.
Özellikle anonim şirket şeklindeki büyük işletmelerde kişi değil, konulan sermaye
büyük önem kazandığı için, aynı işletmeye yüzlerce, hatta binlerce kişi ortak olabilmekte;
böylece yönetime getirilen yönetici, müteşebbisin kâr amacı yanında, ilgili tüm menfaat
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gruplarının çıkarlarını gözetip, onları uzlaştırmaya, aralarında en uygun veya "optimal" bir
denge kurmaya çaba gösterme yoluna gitmektedir. İktisadî işletmelerin bir ölçüde kamu
kurumlarına benzemesine yol açan "işletmenin (yöneticinin) sosyal sorumluluğu" kavramı:
(1) Ortaklara (hissedarlara), uygun veya adil kâr payı
(2) Personele, uygun ücret ve iyi çalışma şartları
(3) Tüketicilere, uygun fiyat ve kaliteli mal
(4) Hammadde ve malzeme satıcılarına, uygun fiyat
(5) Çevre halkına karşı, çevreyi koruma ve iş imkânı sağlama
(6) Devlete, vergi verme
gibi, yer yer özellikle kısa vadede birbirleriyle çelişen çıkarları uzlaştırma görev ve
sorumluluğunu yüklemektedir.
İşletmeler büyüyüp karmaşıklaştıkça ve ilgili çıkar gruplarının sayısı arttıkça
sözkonusu optimal dengeyi sağlamak daha da zorlaşmaktadır. Ama, modern işletmecilikte,
işletme yöneticisinin bu kurulması güç dengeyi gerçekleştirmesi ve sürdürmesi de gitgide
daha büyük bir önem kazanmaktadır.
4.Varlığını devam ettirme: "İşletmenin varlığını sürdürmesi, büyüme ve gelişmesi"
de vazgeçilmez nitelikte bir işletme amacıdır. İşletme varlığını tehdit eden sayısız tehlikelerle
dolu bir iktisadî çevre oluşturan piyasa ortamında faaliyet gösterir; bu çevrenin her zaman
büyük değişmeler gösteren koşullarına ayak uydurarak yaşamını sürdürmesi ve büyüyüp
gelişmesi gerekir. Büyüme "kârlarda", "satışlarda", "pazar payında", "üretimde veya bunların
birkaçında artışlar şeklinde kendini gösterebilir.

1.3.3. İşletmenin Kaynakları
Daha önce, işletmenin üretim faaliyetinde kullandığı üretim faktörleri denilen
unsurların klasik iktisatçılardan beri "emek", "sermaye", "doğal kaynaklar" ve "müteşebbis"
şeklinde bir ayırıma tabi tutulduğu belirtilmişti.
Üretim, işletmenin kullandığı kaynakların bir fonksiyonu olup, basit olarak,
sembollerle gösterilebilir. Diğer bir ifadeyle, üretim miktarı (çıktı veya output) üretimde
kullanılan kaynaklara (girdi veya input) bağlı olarak değiştiğine göre, "üretim fonksiyonu":
Q = (E,S,Dk, G)
şeklinde ifade edilebilir. Eşitliğin sembollerinden,
Q = Üretim miktarını
E = Emeği
S = Sermayeyi
Dk = Doğal kaynakları
G = Girişimciyi (Müteşebbisi)
göstermektedir.
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Burada emek, insan emeği olup en önemli üretim faktörüdür. Aslında, işletmede
tümüyle "insan" en önemli unsurdur. İşçi, yönetici veya patron-yönetici olması bu niteliği
değiştirmez. Zira, en modern araç, gereç ve makinelerin kullanıldığı bir işletmede bile onları
kullanan, yönlendiren ve tüm faaliyetleri yöneten insan unsurudur.
Sermaye terimi ile, özellikle iktisatçılarca kastedilen, fiziksel sermaye olup, iktisatta
basit olarak üretime tahsis edilen (konulan) üretim araçları (araç-gereç-makine v.b.
kaynakları)nı ifade eder.
Doğal kaynaklar, çoğunlukla, toprak, arazi veya tabiat şeklinde ifade edilirse de
(tarihsel olarak, tarım işletmesinde, işgücü, kullanılan araç ve işlenen toprak biçimindeki
faktörler düşünüldüğünden olsa gerek) daha geniş kapsamlıdır; maden, orman, petrol, su ve
benzeri kaynakları kapsar.
Girişimci ya da müteşebbis, önceki bölümde belirtildiği üzere genellikle kâr etme
ihtimali yanında zarar etme tehlikesine de katlanmak suretiyle üretim faktörlerini tedarik eden
ve üretime yönlendiren kişi olarak düşünülür. Küçük bir imalathanede müteşebbis açık seçik
belirli olan patrondur. Ama çok sayıda ortağı olan büyük bir anonim şirkette aynı açıklık
sözkonusu değildir.
İşletmenin kaynaklarını geleneksel ayırımla kısaca gözden geçirdikten sonra, diğer
sınıflandırma şekillerini de belirtmekte yarar vardır. Genellikle, işletme literatüründe sıkça
görülen ayırımlar: “maddi faktörler” ve “beşeri faktörler” şeklinde ikili ve “maddi faktörler”,
“nakdi faktörler” ve “beşeri faktörler” şeklinde üçlü ayırımdır. En basit ayırım bunlardan ilki
olup, tüm faktörleri maddî ve beşerî (insan faktörü) olarak iki gruba ayırırken; üçlü ayırım
maddî faktörleri iki ayrı kısımda ele almaktadır.

1.3.4. İşletmenin Dış Çevresi ve Ekonomik Yapı İçindeki Yeri
İşletme, birbirleriyle ilişkili çok sayıda değişkenin karşılıklı etkileşim içinde olduğu
bir dış çevrede faaliyet gösterir. "Çevre", genel olarak, bir kişi veya topluluğu etkileyen
fiziksel ve sosyal şartların toplamı olarak düşünülür. "İşletme çevresi veya iş çevresi" ise,
işletmeleri ve onların faaliyetlerini etkileyen işletme dışı her türlü şartların toplamıdır.
Sistem, en basit ifadesiyle, birbirleriyle ilişkili elemanlar topluluğu olup, aralarında
belirli ilişkiler bulunan parçalardan (alt sistemlerden) oluşan bir bütündür. Şu halde, her
sistemin alt sistemleri vardır. Sistemler birçok bakımdan sınıflandırılabilirse de, işletmecilikle
ilgili olarak çok önemli bir ayırım, açık sistem / kapalı sistem şeklindedir. Açık sistem, dış
etkilerden etkilenen sistem; kapalı sistem dış etkilerden etkilenmeyen sistemdir. İşletme bir
açık sistemdir; bölümleri alt sistemleridir, üretim sistemi, pazarlama sistemi gibi.
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İşte “açık bir sosyal sistem olan işletme örgütü veya organizasyonu”nu incelerken, onu
etkileyen tüm faktörleri, özellikle oldukça fazla olan çevre faktörlerini bütünlük içinde,
birlikte göz önünde bulundurmak gerekir. İşletmeyi etkileyen çevre faktörleri çeşitli şekillerde
sınıflandırılabilirse de, kolaylık amacıyla iki ana grupta ele alınabilir: Genel dış çevre; yakın
dış çevre.

1.3.4.1.

İşletmenin Genel Dış Çevresi

İşletmenin genel dış çevresi, toplumun geniş kesimlerini, ekonominin sektörlerini ve
her sektördeki işletmeleri dolaylı olarak etkileyebilecek fırsat ve tehditler yaratabilecek
unsurlardan oluşur. Bunlar tüm işletmeleri etkileyebilecek genel faktörler oldukları için
“makro çevre faktörleri” olarak da anılırlar. İşletmelerin kontrol edemediği, yönetemediği bu
dış çevre faktörlerinin başlıcaları şunlardır: Politik ve hukuki çevre, ekonomik çevre,
demografik çevre; sosyal ve kültürel çevre, teknolojik çevre ve rekabetin yapısı. Ayrıca,
bunlara uluslararası çevreyi de eklemek gerekir.
1. Politik ve Hukuki Çevre: Politik ve hukuki çevre faktörleri iş hayatını ve işletme
faaliyetlerini önemli ölçüde etkilerler. Zira tüm ekonomik faaliyetler toplumda yasaların,
yönetmeliklerin, kural ve prosedürlerin oluşturduğu yasal çerçeve içinde yürütülür. Vergi
yasaları, rekabet ve tekelleşme karşıtı yasalar, tüketiciyi koruma ve çevre koruma yasaları,
gümrük ve dış ticaret mevzuatı vb. işletmeler için izlenip uyulması gereken konuları kapsar.
2. Ekonomik Çevre: İşletmeler, parçası oldukları ekonomik sistemden, kendi
sektöründen hatta dünya ekonomisindeki dalgalanmalardan etkilenirler. Ekonominin makro
göstergeleri olan faiz oranları, para arzı, işsizlik, dış ticaret, ödemeler, bütçe açığı, enerji
kaynakları vb. çok önemlidir.
3. Demografik Çevre: Demografik çevre faktörleri, ülkede nüfusun miktarı ve
yoğunluğu, yaş yapısı, coğrafi dağılımı, gelir dağılımı, eğitim düzeyi vb. özellikleriyle ilgili
olup işletmeleri etkilerler.
4. Sosyal ve Kültürel Çevre: Sosyokültürel çevre faktörleri, başta eğitim ve kültür
olmak üzere toplumsal inançlar, gelenekler, görenekler, değer yargıları vb., bireylerin tüketim
kalıplarını, eğilimlerini, tercihlerini ve satın alma alışkanlıklarını etkiler.
5. Teknolojik Çevre: Ülkedeki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, işletmelerin mal ve
hizmetlerini, üretim süreçlerini, makine ve malzemelerle ilgili yeni buluşlara veya gelişmelere
yaptığı harcamaları, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge)ye yaklaşımını etkiler.
6. Rekabetin Yapısı: Bir işletme için rekabet durumu, içinde yer aldığı sektörün pazar
yapısıyla yakından ilgilidir ve bu yapıdan geniş ölçüde etkilenir. Bilindiği gibi başlıca dört
temel pazar yapısı vardır: tam rekabet; tekelci (monopollü) rekabet; oligopol ve tekel (veya
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monopol) piyasası. Bunlardan tam rekabet, gerçek hayatta pek rastlanmayan, iktisatçılar için
daha çok ideal bir pazar yapısı modelidir. Diğer uçtaki tekel piyasası da pek az rastlanan bir
rekabet yapısı olup; daha çok ikinci ve üçüncü yapı görülür.
7. Uluslararası (Küresel) Çevre: Küresel çevre, iş hayatını ve işletmeleri etkileyen
uluslararası güçleri ifade etmektedir ki, başlıcaları uluslararası ticari andlaşmalar, uluslararası
ekonomik şartlar, politik istikrarsızlıklar, krizler vb. dir.

1.3.4.2.

İşletmenin Yakın Dış Çevresi

Dış genel çevrenin altında ve onun bir parçası olan yakın dış çevre, işletme üzerinde
doğrudan bir etkiye sahiptir. Sektörel çevre de denilen bu grup faktörlerin başlıcaları,
tüketiciler ve endüstriyel alıcılar, rakipler, tedarikçiler, kredi kuruluşları ve sendikalardır.
1. Tüketiciler ve Endüstriyel Alıcılar: İşletmelerin pazara sundukları malların
potansiyel alıcıları ya nihai tüketiciler ya da endüstriyel alıcılardır. İkinci grup, malları kendi
üretimlerine katmak veya tekrar satmak için talep ederler (fabrika sahipleri veya bayiler gibi).
2. Rakipler: Rakipler aynı sektör içinde, aynı müşteriler için ben-zer mal ve hizmetler
üreten diğer işletmelerdir. Rekabet, serbest piyasa ekonomisinin en önemli unsurlarından
biridir.
3. Tedarikçiler: Bunlar, işletmeye hammadde, yarı mamul, insan gücü, enerji vb.
üretim girdilerini sağlayan kişi ya da kuruluşlardır. Üretilen malların kalitesi kullanılan
girdilere önemli ölçüde bağlı olduğundan, işletme tedarikçilerle iyi ilişkiler içinde olmak
zorundadır.
4. Kredi Kuruluşları: İşletmeye belirli koşullara bağlı olarak kredi veren bu finans
kuruluşları işletmenin iyi çalışıp kâr etmesini; böylece verdikleri kredinin zamanında geri
ödenmesini isterler.
5. Sendikalar: Sendikalar, çalışanların sosyal haklarını elde etmek için kurdukları ve
onlar adına sözleşme yapan, grev kararı alan örgütlerdir. Tatminkâr ücret, iyi çalışma şartları,
sosyal güvenlik hakları ve iş güvencesi gibi konularda işletme ile yakın ilişki içinde olur,
toplu sözleşmeler yaparlar.

1.3.4.3.

İşletmenin Ekonomik Yapı İçindeki Yeri

Temel fonksiyonu ekonomik nitelik taşıyan bir üretim birimi olan işletme için
ekonomik çevrenin çok önemli olması doğaldır. Pazara dayalı ekonomilerde piyasa (pazar)
mekanizması ekonomik sistemin temelini oluşturur ve nelerin kimin için üretileceğini belirler.
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Diğer bir deyişle, pazarda arz ve talep güçleri veya değişkenleri fiyata bağlı olarak değişirken,
bu ikisini birbirine eşitleyen fiyat, piyasa fiyatı olarak kendini gösterir. Şekil 2-1'de ekonomik
sistemin işleyişi içinde işletme, üretim faktörleri sahipleri olarak ve mal ve hizmetlerin alıcısı
olarak halk ile arz - talep ilişkileri çerçevesinde iki ana piyasa grubu olarak mal ve hizmetler
piyasası ve üretim faktörleri piyasası görülmektedir.
İşletmenin tüketici ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmet üretme yolundaki çalışmalarını
bazı soruların cevapları yönlendirecektir. Bunların başlıcaları:
1. Ne üretilecek?
2. Nasıl üretilecek?
3. Ne miktar üretilecek?
4. Ne maliyetle üretilecek?
sorularıdır.
İşletme sahip veya yöneticisi birinci veya üçüncü soruya cevap ararken tüketici istek
ve ihtiyaçlarını, bunların miktarını ve değişme eğilimlerini belirlemeye çalışacaktır. Başta
fiyat olmak üzere çeşitli faktörlerin etkili olduğu bu soruların cevapları ciddi araştırmaları
(pazarlama araştırmaları) ve tahminler yapmayı gerektirir. İkinci soru, bir teknoloji veya
üretim metodu seçimi sorunu olup, dördüncü soru da, hem teknoloji ile hem de "ne" ve "ne
miktar" üretileceği ile yakından ilişkilidir.
Şekil 1–1

İşletme, Piyasalar ve Ekonomik Sistemin İşleyişi

Bir ülke ekonomisi çeşitli büyüklükte ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren
işletmelerden meydana gelir. Bu yüzden, ekonominin büyümesi, gelişmesi ve böylece halkın
refahının yükselmesi, işletmelerin büyüyüp, gelişmeleri ve güçlenmeleri ile yakından
ilişkilidir. Nitekim, günümüzün en gelişmiş ülkeleri, miktar itibariyle çok, büyük ölçekli ve
verimli çalışan işletmelerle bu hale gelmişlerdir. Ayrıca, halkın refah düzeyi ve ekonomik güç
yanında, bir ülkenin, siyasal, sosyal, askeri ve bilimsel yönüyle gelişerek, güçlü bir hale
gelmesinde etkin ve verimli çalışan, büyük ve çağdaş tekonolojiyi kullanan işletmelere sahip
olmasının önemi açıktır.
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1.3.5. İşletme Fonksiyonları
İşletmelerin çeşitli yönleriyle incelenmesi tıpkı canlı bir organizmanın veya daha
spesifik olarak tıpta insanın incelenmesi gibi iki şekilde olabilir: 1. Statik bakımdan veya
durgun halde iken; 2. Dinamik bakımdan veya faaliyet halinde iken. Statik inceleme tarzında,
tıpkı insan vücut yapısının anatomi dersinde kadavra olarak ele alınması gibi işletmenin yapısı
(bünyesi), kısımları ve organları üzerinde durulur. İşletmenin üretim faktörleri, maddi ve
beşerî faktörler olarak ele alınır, organizasyon (örgüt) yapısı incelenir.
Dinamik inceleme tarzında ise, yine tıpta insan vücudu ve organlarının çalışırken
incelenmesi (fizyolojisi) gibi, işletmenin çeşitli kısım ve organlarının fonksiyonlarını,
gördükleri iş ve faaliyetleri ele alma yoluna gidilir. Konunun dinamik bakımdan incelenmesi
sözkonusu olunca, işletmelerin yerine getirdikleri faaliyetlerin üzerinde durulması yoluna
gidilir. Ancak bu faaliyetler çok ve çeşitli olduğundan, birbiriyle yakın ilişkisi olanları
gruplandırmak gerekir; böylece, gruplandırılmış işletme faaliyetleri, işletme fonksiyonlarını
oluşturur.
Genel olarak, bir işletme üretim faktörlerini tedarik eder; bunlarla üretimi
gerçekleştirir ve üretilen malları, onlara ihtiyacı olan kimselere arzeder (sürüm). Bir bakıma,
bu faaliyet grupları, sırasıyla "tedarik", "üretim" ve "pazarlama" adlarıyla işletmenin temel
fonksiyonları olarak düşünülebilir. Başta genel olarak "yönetim” olmak üzere, işletmelerin
daha birçok fonksiyonları vardır. Mal üreten (endüstriyel) bir işletmeyi model alarak kitabın
büyük bir kısmını oluşturacak olan işletme fonksiyonları hakkında burada kısaca genel bir
bilgi verilecektir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki aşağıdaki fonksiyonlardan bazıları
belirli türdeki işletmeler için, bazıları ise tüm işletmeler için geçerlidir.
Günümüzde artık herbiri işletmeciliğin ayrı bir uzmanlık dalı haline gelmiş bulunan
temel işletme fonksiyonları altı grupta ele alınabilir:
1. Yönetim
2. Üretim
3. Pazarlama
4. Finans (Finansman)
5. İnsan Kaynakları (Personel)
6. Muhasebe
7. Halkla İlişkiler
8. Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge).
Yönetim, -işletmenin yapısı bir piramit şeklinde ele alınırsa- üst (tepe), orta ve alt
kademelerin hepsindeki faaliyetleri kapsadığı için genel nitelikli bir fonksiyondur.
Diğerlerinin aksine ayrı bir bölümü oluşturmaz ama tüm fonksiyonel bölümlerin
33

faaliyetlerinde mevcuttur; özellikle tepe yönetimi açısından diğerlerininin üzerinde, onları
düzenleyen ve yürüten bir niteliğe sahiptir.
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Uygulamalar

35

Uygulama Soruları

36

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu hafta, önce genel işletme dersini anlayabilmek için gerekli olan kavramlardan
işletme ve yine işletme ile ilgili bazı kavramlar açıklanmış; daha sonra işletmenin tanımı
yapılarak; bir bilim dalı olarak işletme yönetiminin tarihsel gelişimi kısaca gözden
geçirilmiştir. Diğer kısımda ise, önce işletme dersinde model olarak incelenecek işletmelerin
özellikleri; sonra sırasıyla, işletme amaçları, işletmenin kaynakları, dış çevresi ve ekonomi
içindeki yeri gözden geçirilmiş; bunlara ek olarak da işletme dersinin önemli konularından
biri olan işletme fonksiyonları ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörleri unsurlarından biri değildir?
a. Müteşebbis
b.

Doğal kaynaklar

c. Emek
d. Sermaye
e. Yönetici
2) “Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmetleri üretmek ve sahibine
kâr sağlamak amacıyla faaliyet gösteren ekonomik birime ne ad verilir?
a.

İşletme

b. Yönetim
c. Ekonomi
d. İktisadi mal
e. Serbest mal
3) Aşağıdakilerden hangisi fayda yaratma şekillerinden biri değildir?
a. Zaman değişikliği yoluyla
b. Şekil değişikliği yoluyla
c. Yer değişikliği yoluyla
d. Mülkiyet değişikliği yoluyla
e. Emek değişikliği yoluyla

Cevaplar
1-e, 2-a, 3-e.
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2. İŞLETME TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

2.1. İşletmelerin Ekonomik Yapı Bakımından Sınıflandırılması
2.2. İşletmelerin Faaliyet Konuları Bakımından Sınıflandırılması
2.3. İşletmelerin Sermaye Mülkiyeti Bakımından Sınıflandırılması
2.4. İşletmelerin Hukuki Şekilleri Bakımından Sınıflandırılması
2.5. İşletmelerin Uluslararası Olup Olmama Bakımından Sınıflandırılması
2.6. İşletmelerin Uluslararası Anlaşmalar Bakımından Sınıflandırılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. İşletmeler başlıca hangi kriterlere göre sınıflandırılabilir? açıklayınız.
2. Sermaye mülkiyeti bakımından işletme türlerini açıklayınız.
3. Karteller ile tröstleri karşılaştırmalı olarak açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İşletme türleri

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
Okuyarak
Başlıca
sınıflandırma
kriterlerini kavramak

Kamu işletmeleri

Okuyarak
Bu
işletmelerin
karşılaştırarak
farklılıklarını öğrenmek

Çokuluslu işletmeler

Okuyarak
Çokuluslu işletmeleri
yürüterek
ve
başlıca
özelliklerini
kavramak

nasıl
veya

ve

ve

fikir
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Anahtar Kavramlar

Sınıflandırma kriterleri: İşletmelerin hangi bakımlardan sınıflandırılabileceği.
Konsorsiyum: Büyük çaplı ihaleleri kazanmak için aynı veya farklı dalda çalışan
işletmelerin oluşturduğu birlik.
Holding: Farklı konularda çalışan işletmelerin yönetimini elinde tutan işletmeler
topluluğu.
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Giriş
İşletmeler çeşitli bakımlardan sınıflandırılabilir. Örneğin sermaye mülkiyetinin kime
ait olduğunun önem kazandığı durumlarda, sermaye mülkiyetini temel alan; "özel işletme",
"kamu işletmesi" ve "yabancı sermayeli işletme" ayrımı en uygun olanıdır. İşletme çeşitleri
değişik bakımlardan yapılabilecek sınıflandırmalarla ele alınıp incelenebilir. Bu Bölümde
işletme çeşitleri aşağıdaki altı ayrı bakımdan ele alınacaktır:
1.

Ekonomik yapı bakımından

2. Faaliyet (Çalışma) konuları bakımından
3. Sermaye mülkiyeti bakımından
4. Hukuki şekilleri bakımından
5. Uluslararası olup olmama bakımından
6. İşletmelerarası anlaşmalar
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2.1. İŞLETMELERİN
SINIFLANDIRILMASI

EKONOMİK

YAPI

BAKIMINDAN

Bir ülke ekonomisinin yapısı bakımından işletmeler üç ana grupta toplanabilir:
1.Mal üreten (üretici) işletmeler
2.Satıcı işletmeler
3.Hizmet üreten işletmeler.

1. Mal Üreten İşletmeler, tarım, inşaat ve sanayi sektörlerinde, faaliyet gösteren ve
fiziksel mal üreten büyük-küçük bütün işletmelerdir.
2. Satıcı İşletmeler, genellikle ticaret sektöründe çalışan, toptancılık, yarı toptancılık
ve perakendecilik yapan işletmelerdir. Bunlar, üretici işletmelerin ürettikleri mallarla ilgili
olarak fayda yaratmakta, tüketicilere "ticari hizmetler" sunmaktadırlar.
3. Hizmet Üreten İşletmeler, ise doğrudan doğruya hizmet üretimi ve satışı ile
uğraşan işletmelerdir. Ulaştırma, malî (finansal) kurumlar (banka, sigorta şirketi vb.) turizm
ve çeşitli diğer serbest meslekler (doktorluk, avukatlık, malî müşavirlik büroları) bu gruba
girerler.

Ülkeler sanayileştikçe ve geliştikçe genelde üretici işletmelerin sayıları ve
büyüklükleri artmakta ise de, sayıları en hızlı artan işletmeler hizmet işletmeleri olmaktadır.
Bu ayırım, ülke ekonomisinin yapısını, ekonomik kalkınma düzeyini ve gelişme eğilimlerini
gösterdiği gibi özellikle uluslararası karşılaştırmalar için yararlı olmaktadır.

2.2.İŞLETMELERİN
SINIFLANDIRILMASI

FAALİYET

KONULARI

BAKIMINDAN

İşletmeler, faaliyet konularına veya hangi faaliyet dalında mal ve hizmet ürettiklerine
göre de çeşitli şekillerde sınıflandırılabilirler. Bu bakımdan üç ana sektöre göre, tarımla
uğraşan, sanayi ile uğraşan ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler olarak üçlü
ayırım yapılabildiği gibi, daha ayrıntılı olarak sekiz grupta da toplanabilir:
1. Tarımla uğraşan işletmeler
(Çifçilik ve hayvancılık, ormancılık ve balıkçılıkla uğraşanlar)
2. Sanayi ile uğraşan işletmeler
(Madencilik, imalat sanayii, elektrik, su ve havagazı alanlarında çalışanlar)
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3. İnşaat sanayii ile uğraşan işletmeler
4. Ticaretle uğraşan işletmeler
(Mal ve hizmet ticareti yapan işletmeler)
5. Ulaştırma ve haberleşme ile uğraşan işletmeler
(Kara, Deniz ve Hava Taşımacılığı, Posta, Radyo ve TV ve basın alanlarında çalışan
işletmeler)
6. Finansal kuruluşlar
(Banka, sigorta, bankerlik vb. alanlarında çalışanlar)
7. Serbest meslek ve hizmetler
(Çeşitli serbest meslekle uğraşan işletmeler)
8. Konut geliri sağlayan işletmeler
(Gayrimenkûl sahibi olup bunları kiraya veren işletmeler)

Ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milli gelir, daha doğrusu Gayrı Safî
Milli Hasıla (GSMH) hesaplarında bu sınıflandırmayı kullanmaktadır.

2.3. İŞLETMELERİN SERMAYE MÜLKİYETİ BAKIMINDAN
SINIFLANDIRILMASI
Sermayenin kime ait olduğu gözönünde tutularak işletmeler üç gruba ayrılabilir:
1.Özel sektör işletmeleri
2.Kamu sektörü işletmeleri
— Sermayesinin tümü devletçe konulan işletmeler
— Kamu İktisadi Teşebbüsleri
— Yerel yönetim işletmeleri.
3.Yabancı sermayeli işletmeler.

Özel sektör işletmelerinde sermayenin tamamı veya büyük kısmı özel kişilere aittir.
Ülkemizde karma ekonomi düzeni bulunduğundan irili ufaklı çok sayıda özel işletme vardır.
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Kamu sektörü işletmeleri daha az sayıda ve genellikle daha büyük işletmelerdir.
Bunlarda sermaye tamamen veya çoğunlukla kamunun olup bir kısmının sermayesi merkezi
devlete, bir kısmınınki ise yerel yönetimlere (belediyelere ve özel idarelere) aittir. Diğer bir
grup da Kamu İktisadi Teşebbüsleridir.

Türk ekonomisinde kamu işletmeleri olarak "Kamu İktisadî Teşebbüsleri (KİT'ler)"
önemli bir yer tutar. KİT'ler, (1984 yılında çıkarılan 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile), İktisadi Devlet Teşebbüsleri (İDT) ve Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK) olmak üzere iki
ana gruba ayrılmışlardır.

Yabancı sermayeli işletmelere gelince, bunlar dış ülkelerin müteşebbislerinin
girdikleri ülkede özel veya kamu işletmeleri ile işbirliği yaparak kurdukları işletmelerdir.
Türkiye'ye yabancı sermaye girişi çok düşük düzeylerde olmakla beraber, özellikle 2005-2008
döneminde gerçekleşen yabancı sermaye girişleri önemli ölçüde artarak 8,5 - 19,0 milyar
dolar arasında değişkenlik göstermiş; 2009-2010 yıllarında 6 milyar düzeyine düşmüş, ama
2011’de 15,9 milyar doları bulmuştur.

Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapan ülkeler ağırlıklı olarak AB
ülkeleridir. Son üç yılın verilerine göre, Hollanda, Fransa, ABD ve Almanya en ön sıralarda
yer almaktadırlar. Tablo 2-1’de görüldüğü üzere, diğer AB ülkeleri, Yakın ve Ortadoğu
ülkeleri ile Körfez Ülkeleri yabancı sermaye yatırımı için ülkemize gelen diğer ülkelerdir.

Tablo 2-1 Doğrudan Yabancı Sermaye Girişlerinin Başlıca Ülkelere
Göre Dağılımı (2013-2015/Milyon Dolar)
ÜLKELER
AB Ülkeleri
Hollanda
İngiltere
Almanya
İtalya
Diğer AB Ülkeleri
(AB Hariç)
ABD
Asya Ülkeleri
Diğer Ülkeler
TOPLAM

2013

YILLAR
2014

2015

918
300
1 968
146

2 017
1 049
693
490

1 126
596
384
179

1 128
326
2 899

1 054
325
1 946

952
1 566
2 475

9 866

8 884

11 778
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Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkelere göre dağılımına gelince, 2013 ve
2015 yılları ortalamasına bakıldığında, geleneksel olarak başta AB üyesi ülkeler gelmekte;
sırasıyla, milyon dolar olarak, Hollanda, İngiltere, Almanya ve İtalya yer almaktadır.

2.4. TÜRKİYE'DE İŞLETMELERİN HUKUKİ ŞEKİLLERİ BAKIMINDAN
SINIFLANDIRILMASI
Türkiye'de bir işletmenin alabileceği hukuki şekiller gözönünde tutularak, hukuki
bakımından işletmeler Tablo 2-2'de görüldüğü şekilde sınıflandırılabilir.

Tablo 2–2 Türkiye'de İşletmelerin Hukuki Şekilleri Bakımından Sınıflandırılması
1. ÖZEL İŞLETMELER
—TEK KİŞİ İŞLETMELERİ
—ŞİRKETLER (ORTAKLIKLAR)
Adi Şirketler
Ticaret Şirketleri
 Şahıs Şirketleri
• Kollektif Şirketler
• Komandit Şirketler
 Sermaye Şirketleri
• Anonim Şirketler
• Limited Şirketler
• Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
—KOOPERATİFLER
—DERNEK VE VAKIFLARIN (TESİSLERİN) İŞLETMELERİ

2.KAMU İŞLETMELERİ
—KATMA BÜTÇELİ İŞLETMELER
—DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
—MAHALLİ İDARELER (YEREL YÖNETİMLER) İŞLETMELERİ
İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT)
Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)

3.YABANCI SERMAYELİ İŞLETMELER
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—YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK KANUNUNA GÖRE KURULAN İŞLETMELER
—PETROL KANUNUNA GÖRE KURULAN İŞLETMELER
—İKİ VE ÇOK TARAFLI ULUSLARARASI ANLAŞMALARA GÖRE KURULAN İŞLETMELER
—TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KURULAN İŞLETMELER

2.5. İŞLETMELERİN ULUSLARARASI
BAKIMINDAN SINIFLANDIRILMASI

OLUP

OLMAMA

İşletmeler, uluslararası olup olmama bakımından ikili veya uluslararası işletmelerin
özel bir türünü -çok uluslu işletmeleri- ayrıca ele almak suretiyle üçlü olarak ayrılabilir: ulusal
işlemeler; uluslararası işletmeler ve çokuluslu işletmeler.

Bunlardan ulusal işletmeler, ülke içinde kurulmuş, sermaye ve yönetim bakımından
dışa bağımsız özel veya kamu işletmeleridir.

Uluslararası işletmeler, yalnız ülke içinde değil, yabancı ülkelerde de çeşitli faaliyet
dallarından biri veya birkaçında üretim veya satış yapan özel veya kamu işletmeleridir. Bunlar
dış ülkelerde faaliyet göstermekle beraber, dışarıda sınırlı yatırımları olan, çoğunlukla ana
firma ülkesi vatandaşının yönetiminde bulunan işletmelerdir.

Çokuluslu işletme, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişen ve özellikle 1960'larda
çok yaygınlaşan bir işletme türüdür; uluslararası işletmelerin, büyümüş, gelişmiş bazı kendine
özgü niteliklere sahip bir çeşididir. Milletlerarası Ticaret Odası' (International Chamber of
Commerce)nın 1969'da İstanbul'da toplanan 22. Kongresi'nin Raporu’na göre, bir uluslararası
işletmenin yabancı ülkelerdeki üretimi, toplam üretimin en az % 25-30'unu geçtiği zaman;
veya üretim bilinmiyorsa, yabancı ülkelerdeki kârlar, toplam kârların önemli bir oranına veya
bunlar da bilinmiyorsa, yabancı ülkelerdeki personeli, toplam personelin önemli bir oranına
ulaştığı zaman bu işletmeye "çokuluslu işletme" denilebilir. Şu halde, yabancı ülkelerdeki
"üretim" "kâr" veya "istihdam edilen personel" olmak üzere üç ayrı kriterden birinin temel
alınarak toplam içindeki önemli bir orana ulaşması halinde, uluslararası işletme "çokuluslu
işletme" olarak kabul edilmektedir.

Çokuluslu işletme, çeşitli ülkelerde yer alarak faaliyetlerini mülkiyeti kısmen veya
tamamen kendisine ait üretici veya pazarlamacı bağlı kuruluşlarla yürüten bir girişimdir. Ana
şirkete ve birbirlerine ortak mülkiyet yanında, ortak stratejilerle bağlıdırlar; ana şirket
niteliğindeki işletme bağlı kuruluşlara dağıttığı (sermaye, teknoloji, patent ve insangücü gibi)
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kaynaklar ve kısa ve uzun dönemli plan ve bütçelerini onaylama hakkı vasıtasıyla kontrol
eder. İlk çokuluslu işletme, Hollanda'lı "Unie Margarin" ile İngiliz "Lever Brothers"
şirketlerinin birleşmesiyle 1929'da ortaya çıkan "Unilever" olup, bugün gıda alanında dünya
devlerinden biridir. Shell, Philips, IBM, Coca Cola, Sony, AEG, Siemens, General Motors,
Ford, Nestle önde gelen bazılarıdır.

Sayıları itibariyle Avrupa kökenli çokuluslu işletmeler daha fazla olmakla beraber,
finansal güçleri açısından Amerikan kökenli olanlar çok daha önemlidir; ancak son yıllarda
bazı dev Japon işletmeleri de bunların önlerine geçmiştir. Genellikle birçok ülkede birden
faaliyet gösteren, finansal bakımdan birçok geri kalmış ülkeden güçlü olmaları nedeniyle
dünya ekonomisinin yönlendirilmesinde önemli bir rol oynayan bu işletmelerin bazı
karakteristik nitelikleri şöyle belirtilebilir.
— Sermaye payları iki veya daha çok ülkeye dağılmıştır.
— Yüksek düzeydeki (tepe) yöneticileri genel merkezden sağlanır; bunlar, karar,
koordinasyon ve denetim organları olup, çeşitli uluslardan olabilir.
— Her ülkedeki birim belirli bir bağımsızlık içinde çalışır; ama uzun vadeli politika ve
stratejiler genel merkezden belirlenir.
— Üretim birçok dış ülkede birden yapılır ve bunlar toplam içinde önemli bir oranı
bulur. İşgücü yoğun teknolojileri gerektiren hallerde geri kalmış ülkeler; aksi halde, gelişmiş
ülkelerde üretim tercih edilir.
— Yatırımların finansmanında uluslararası sermaye piyasalarından en düşük faizlerle
kredi sağlarlar.
— Gittikleri ülkelerin kalkınma sorunlarıyla hiç ilgili olmayıp, gelir ve kâr sağlamak,
bunun için üretimi ve pazarları ellerinde tutmak kaygısıyla hareket ettiklerinden, zaman
zaman geri kalmış ülkelerin ulusal menfaatleriyle ve ülke yönetimleriyle ters düşerler.
Nitekim, 1970'ler başlarında Birleşmiş Milletler'de bu işletmelerin geri kalmış ülkelerdeki
faaliyetlerinin onların kalkınmalarına olan etkilerini araştıran komisyon çalışmaları
yapılmıştır.
Bu işletmelerin bazılarının yıllık satış gelirlerinin birçok geri kalmış ülkenin yıllık
geliri veya GSMH'sının birçok katı olduğunu söylemek finansal güçleri hakkında bir fikir
verebilir.

2.6. İŞLETMELERİN İŞLETMELERARASI
BAKIMINDAN SINIFLANDIRILMASI

ANLAŞMALAR

İşletmeler, genellikle kâr ana amacıyla faaliyet gösterdiklerinden daha çok kâr
edebilmek için kendi aralarında çeşitli ölçülerde anlaşmalar yaparak rekabeti sınırlandırma
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yoluna giderler. İşletmelerin, en gevşek ilişkiden başlayarak, tam birleşmeye kadar giden
çeşitli düzeylerdeki anlaşma veya birleşmeleri altı grupta toplanabilir:
1. Centilmen Anlaşması Yapan İşletmeler
2. Konsorsiyumlar
3. Karteller
4. Tröstler
5. Holdingler
6. Tam Birleşme (Merger, Füzyon)ler.
Bunlar aşağıda ayrı ayrı ele alınacaktır.

2.6.1 Centilmen Anlaşması Yapan İşletmeler
Anlam olarak, "centilmen anlaşması, buna taraf olanların karşılıklı söz vermelerine
dayanan ve tarafların veya bunlardan birinin vazgeçmesi halinde hiçbir yaptırımın sözkonusu
olmadığı" anlaşmadır. Centilmen anlaşması politikada ve hukukta da sözkonusu olur; yazılı
veya sözlü olabilir. İki ve daha fazla işletme, hammadde kaynaklarını veya pazarları
paylaşmak; yahut fiyat rekabetini kaldırarak fiilî tekeller kurmak için geçici veya sürekli
olarak centilmen anlaşması yapabilirler. Böylece anlaşma ile satıcılar, alıcı veya rakipler
karşısında daha güçlü duruma gelirler. Zira amaç, içinde bulunulan şartları, anlaşmaya katılan
işletmelerin lehine değiştirerek ekonomik açıdan yarar sağlamaktır.

2.6.2. Konsorsiyumlar
Konsorsiyum, kelime olarak "belirli bir iş için kurulan birlik veya ortaklık" anlamına
gelir İşletmeler, uluslararası finans kuruluşları veya devletler belirli bir amaç için biraraya
gelirler. Genellikle büyük çaplı taahhüt işlerinde ihaleyi kazanabilmek için aynı veya farklı
ülkelerden, aynı dalda veya farklı ihtisas dallarındaki işletmeler finansal olanaklarını veya
teknolojik ya da diğer üstünlüklerini birleştirip, işbirliği yaparlar. İstanbul'daki Boğaz
Köprüsü, Keban Barajı ve Tunçbilek Termik Santralının ilk ünitesi, hep çeşitli yabancı
firmaların oluşturduğu konsorsiyumlarca gerçekleştirilmiştir. Çünkü, birlikte hareket ederek
rakiplerine üstünlük sağlamasalardı, bu büyük ihaleleri kazanamayabilirlerdi. Ayrıca,
“Marmaray Projesi” de Türk ve Japon şirketlerinin konsorsiyumudur.

Özellikle çeşitli sanayi projelerinde finansman sağlayan kuruluşlar olarak yatırım
bankaları, uluslararası finans çevreleri (IMF, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası gibi)
konsorsiyum oluşturma yoluna giderler. Finansal amaçlı, üretim veya satış amaçlı olan
konsorsiyum anlaşmalarında ilgili işletmelerin bağımsız kalarak, sadece belirli işi almak ve
bitirmek için işbirliği yapmaları sözkonusudur.
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2.6.3. Karteller
Kartel, aynı dalda çalışan iki veya daha fazla işletmenin rekabeti azaltmak veya
ortadan kaldırmak için hukuki bağımsızlıklarını yitirmeden yaptıkları anlaşma ile
oluşturdukları tekelci birliktir. Kartelin en önemli özelliği tüketicilere veya rakiplere karşı
örgütlü bir grup olarak ortaya çıkarak, kollektif bir satıcı grubu veya kollektif tekel olmasıdır.
Kartelin pazarda güçlü ve etkili olabilmesi için, katılan işletmelerin o malın en büyük
bölümünü ellerinde bulundurmaları gerekir. Bu takdirde rakiplerin rekabet gücü olmaz; ya
kartelin aldığı kararlara kendileri de uyar, ya da pazardan çekilmek zorunda kalırlar. Karteller
ulusal veya uluslararası kartel olabilirler.
Kartel şeklindeki işbirliğinde sermayelerin birleştirilmesi değil de, sadece belirli bir
amaç için sermaye güçlerinin birlikte kullanılması sözkonusudur. İşletmeler hukukî
bakımdan, hatta iktisadi bakımdan da bağımsızdırlar. Amaç, kartele giren işletmelerin fiyatlar,
üretim miktarları, satış bölgeleri gibi konularda pazarda hakim olmaları, rekabet gücünü
kuvvetli tutmaları ve neticede kârlarını ve satışlarını yüksek düzeylere çıkarabilmeleridir.
Karteller, "fiyat karteli", "satış karteli", "kota veya kontenjan karteli" biçimlerinde
olurlar. Fiyat kartelinde fiyatları birlikte saptayarak; satış kartelinde satış bölgelerini
paylaşarak; kota kartelinde, arz miktarını kotalar halinde paylaşıp, bu kontenjanlar dahilinde
faaliyet gösterip, üretime ve arza hakim olarak ana amaçlarına ulaşmağa çalışırlar. Karteller,
diğer bir bakımdan, "ulusal kartel" ve "uluslararası kartel" şeklinde iki gruba ayrılırlar. Fiyat
ve kota kartellerine ünlü bir örnek, “Petrol Üreten Ülkeler Örgütü (OPEC)tir. Şirketlerden
değil de petrolcü ülkelerden oluşan bu örgüt, hem üyeleri için üretim kotaları belirler ve
böylece petrol arzını sınırlandırır, hem de petrol satış fiyatlarını belirler.

2.6.4. Tröstler
Bu birleşme türünde işletmeler hem hukukî, hem de iktisadi bağımsızlıklarını yitirirler.
Tröst, "iki veya daha fazla işletmenin tekelci güç oluşturmak maksadıyla hukuki
bağımsızlıklarını yitirerek, sermaye ve yönetimlerini birleştirmeleridir". Kartelden farklı
olarak, bunlarda hukuki ve iktisadi bağımsızlık sözkonusu olmaz. Ayrıca, kartel belirli bir dal
veya konu ile sınırlı iken, tröstler her konuya el atarlar. Açık ya da gizli olurlar. Daha çok
imalat sanayii ile petrol ve madencilik sektörlerindeki işletmelerde görülür.

ABD'de, kartel biçiminde birleşmelerden zarar görenlerin müracaatları üzerine
mahkemelerin aleyhte kararlar ve ağır cezalar vermelerinden sonra, daha 19. asrın sonlarında
bu ülkede tröst biçiminde birleşmeye yönelme olmuştur. Ancak, tröst biçiminde birleşmeler
de kamuoyunda tepki gördüğü için (ilki 1890 tarihli Sherman Antitröst Kanunu, diğerleri,
1913, 1914, 1918 tarihli, sırasıyla, Wilson Kanunu, Clayton Kanunu ve Webb Export Trade
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Kanunu) ünlü antitröst kanunlar 20. asrın başlarında çıkarılmıştır. Daha sonra, yenileri de
eklenen bu tür kanunlar Avrupa ülkelerinde de kartel ve tröstlere karşı örnek alınmıştır. Dev
işletmeler karşısında zayıf kalan tüketiciyi korumayı amaçlayan kanunların çoğu temelde
antitröst kanunlardır. Ülkemizde de 1980 yılından beri rekabeti sınırlandıran anlaşmalara ve
tüketicinin korunmasına yönelik çeşitli tasarılar tartışma konusu olmuş; nihayet, çıkartılan
"Rekabetin Korunması Hakkında Kanun" 13 Aralık 1994'de ve "Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun" - 8 Mart 1995'de Resmi Gazete'de yayınlanıp, 8 Eylül 1995'de yürürlüğe
girmiştir.

2.6.5. Holdingler
Holding, gizli olmayıp açık kurulur. Esas amacı rekabeti sınırlandırmaktan çok bir
şahsa veya şirkete ait çeşitli işletmelerin yönetimini kontrol altına almak ve daha iyi
denetlemektir. Holding, “bir şirketin başka şirketlerin hisse senetlerinin büyük bölümüne
sahip olmak suretiyle yönetim ve denetimini ele geçirmesiyle oluşan şirketler grubudur.”
Böylece, başka şirketlerin ele geçirilmesiyle kurulan holding, ana şirketi ile ona bağlı
şirketlerden oluşur. Ana şirketin yavru şirketleri ele geçirmesi için %51 payı olması gerekirse
de, anonim şirketlerin genelde çok ortaklı olması nedeniyle uygulamada iyi bir örgütlenme ile
%25-30 pay ile yönetim ve denetim holdinglere geçebilmektedir.

Ana şirketler çoğunlukla mal üretimi ve pazarlamasıyla uğraşmazlar (ülkemizde
uğraşmaları yasaktır). Holdinge bağlı şirketlerin işletme politika ve stratejilerini belirlerler ve
denetimlerini elde tutarlar. Bir grup oluşturan bağlı şirketler, ana şirketin yönetim ve denetimi
altında olmakla beraber, hukuken bağımsız görünümdedirler.

Holdingler belirli bir sanayi dalıyla değil, her dalda çalışan işletmelerin hisse
senetleriyle ilgilenirler. Ana şirket veya ana merkez durumundaki holding şirket az bir
sermaye ile grubu oluşturan bağlı şirketleri elde tutma imkânını piramit biçiminde bir
yöntemle gerçekleştirir. Ana şirket, bir veya daha fazla şirketin hisse senetlerinin
çoğunluğunu ele geçirdikten sonra; bu kez, o şirketlerin de başka şirketlerin hisse senetlerini
satın almasını istemektedir. Böylece zincirleme bir şekilde ana şirket piramidin en üstünde yer
alıp, aşağıya doğru genişleyen bir şirketler piramidinin tabanına kadar inen bir denetim
gücüne sahip olabilmektedir.

Holdingler büyük şirket olmanın çeşitli faydalarından yararlanırlar. Ülkede sermaye
birikiminin hızlanmasında ve sermaye piyasasının gelişmesinde olumlu etkileri vardır. En
büyük sakıncaları ise tekelci güç oluşturmalarından kaynaklanır. Bazen, bağlı şirketler ve
holding yönetimleri arasında koordinasyon güçlükleri ve çıkar çatışmaları görülür.
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Türkiye'de son zamanlarda anonim şirket sayısındaki hızlı artış içinde holdinglerin de
önemli bir yeri vardır. Ülkemizde holdingler anonim şirket şeklinde kurulmaktadır. Türk
Ticaret Kanunu ayrıntılı olmasa da holdingleri de düzenlemiştir. Uygulamada Ticaret
Bakanlığı üretim ve pazarlama amaçlı holdinglerin kurulmasına izin vermemekte;
holdinglerin ana amacını kendisine bağlı işletmelerin finansmanı ile sınırlandırmaktadır.

2.6.6. Tam Birleşme (Merger, Füzyon)ler
Tam birleşme, (İngilizce Merger veya Fransızca Füzyon) adından da anlaşılacağı
üzere, iki veya daha fazla işletmenin tek işletme haline gelmesi halidir. Bir işletme diğerini
satın alıp, ona katılabileceği gibi, bunların yeni bir işletme olarak ortaya çıkmaları da
mümkündür. İki küçük işletmenin birleşip, tek büyük işletme olması veya iki büyük
işletmenin birleşerek dev bir işletme haline gelmesine iş hayatında sık rastlanır.

Gelişmiş ülkelerde, özellikle büyük işletmelerin çok olduğu ABD'de büyük
işletmelerin tam birleşme yoluyla daha da büyüyüp devleşmelerine Federal Devlet antitröst
yasalara dayanarak engel olmaya çalışmaktadır. Örneğin, 1970 yıllarında, üçüncü büyük TV
şirketi ABC ile büyük bir haberleşme şirketi olan ATT (American Telephone and Telegraph)
birleşerek ülkenin en büyük şirketi haline gelmekte iken, uzun yıllar süren bir hukukî
mücadeleden sonra Federal Devlet bu birleşmeyi yüksek mahkemede iptal ettirmiştir.

***********
İşletmelerin yukarıda belirtilen çeşitli şekillerde anlaşmalar yapmaları yanında,
özellikle birleşerek daha büyük işletme olmaktan sağladıkları yararlar çeşitlidir. Kısaca
belirtmek gerekirse, bunlar: genel yönetim, araştırma ve geliştirme, reklam v.b. giderlerde
tasarruf; pazarda tekelci güç sağlama; daha fazla uzmanlaşma; finansal gücün ve kredi
bulmanın çeşitli avantajlarıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu hafta işletme türlerini incelemek üzere geliştirilen başlıca sınıflandırma kriterleri
ele alınarak, bu kriterlere göre işletmelerin sınıflandırılması yoluna gidilmiştir. İşletmeler
önce ekonomik yapı bakımından, sonra faaliyet konularına göre, daha sonra sermaye
mülkiyeti bakımından sınıflandırılmıştır. Ayrıca, hukuki şekillerine göre, uluslararası olup
olmamalarına göre ve uluslararası anlaşmalar bakımından işletme çeşitleri incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Yalnız ülke içinde değil, yabancı ülkelerde de çeşitli faaliyet dallarından biri veya
birkaçında üretim veya satış yapan özel veya kamu işletmelerine ne ad verilir?
a) Uluslararası işletme
b) Çokuluslu işletme
c) Konsorsiyum
d) Holding
e) Anonim şirket
2. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin faaliyet konuları bakımından sınıflandırılması
içine girmez?
a) Tarımla uğraşan işletmeler
b) Perakendecilikle uğraşan işletmeler
c) Sanayi ile uğraşan işletmeler
d) İnşaat sanayi ile uğraşan işletmeler
e) Ticaretle uğraşan işletmeler
3. İki veya daha fazla işletmenin tekelci güç oluşturmak maksadıyla hukuki
bağımsızlıklarını yitirerek, sermaye ve yönetimlerini birleştirmelerine ne ad verilir?
a) Holding
b) Tam birleşme
c) Tröst
d) Konsosiyum
e) Kartel

Cevaplar
1-a, 2-b, 3-c
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3. HUKUKİ AÇIDAN İŞLETME ÇEŞİTLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

3.1. Özel İşletmeler
3.2. Kamu İşletmeleri
3.3. Yabancı Sermayeli İşletmeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Hukuki açıdan özel işletmeler hangileridir?
2. Kamu işletmelerinden Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin iki grubu olan “İktisadi Devlet
Teşekkülleri” ile “Kamu İktisadi Kuruluşları”nı karşılaştırınız.
3. Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin özelleştirilmesi sorununu tüm boyutlarıyla
tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
Özel
işletme
Okuyarak
Hukuki açıdan özel
çeşitlerinin kavranması
karşılaştırarak
işletmeler
Konu

Kamu işletmeleri
Yabancı
işletmeler

sermayeli

Kamu işletmelerinin
çeşitlerinin kavranması

Okuyarak

Yabancı
sermayeli
işletmelerin öğrenilmesi

Okuyarak

nasıl
veya
ve
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Anahtar Kavramlar

Adi şirketler: Türk Borçlar Kanunu’na tabi olan şirketler.
Ticaret Şirketleri: Türk Ticaret Kanunu’na tabi olan şirketler.
Özelleştirme: Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin mülkiyet ve yönetiminin özel sektöre
devri, bu yolda tamamı veya bir kısmı kamuya ait ekonomik kuruluşların özel sektöre satışı.
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Giriş
Bu bölümde, işletmeler hukuki şekilleri bakımından incelenecektir. İşletmeler hukuki
olarak özel işletmeler, kamu işletmeleri ve yabancı sermayeli işletmeler olarak 3 sınıfa
ayrılırlar. Bu haftaki konumuzda bu 3 türdeki işletmeler ve alt başlıkları incelenecektir.
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Her ülkede işletmelerin türlü yönlerden bağlı olacakları hususlar çeşitli kanunlarla
düzenlenmiştir. Ülkemizde bunlar, başta Ticaret Kanunu olmak üzere, Borçlar Kanunu,
Kooperatifler Kanunu ve Vergi Kanunlarıdır. Ayrıca, çeşitli diğer kanunlar da konu ile
ilgilidir. Her ikisi de 2011 yılında çıkarılarak 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı
Türk Ticaret Kanunu ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu işletmelerle ilgili birçok yeni
düzenleme getirilmiştir. Burada bunların en önemlilerine yeri geldikçe değinilecektir.

Türk Ticaret Kanunu (TTK)'na göre, Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen
sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde
yürütüldüğü işletmedir (md. 11/1). Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır Bakanlar
Kurulu’nca çıkarılacak kararnamede gösterilir (md.11/2); "bir ticari işletmeyi kısmen dahi
olsa kendi adına işleten kimseye tacir" denir (md. 12/1). Ekonomik faaliyeti, sermayesinden
daha çok bedeni çalışmasına dayanan, sanat veya ticaretle uğraşan ve geliri m.11/2’deki sınırı
aşmayan kişiye de “esnaf” denir (md.15). Ticaret şirketleriyle, amacına ulaşmak için ticari bir
işletme işleten dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümleri
çerçevesinde yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, İl Özel İdaresi, Belediye
ve köyler ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir
sayılırlar (md. 16).

Sanayide belirli ölçüde kamu payının da bulunduğu ülkemiz-de, işletmelerimizin
hukuki yapıları üçlü bir ayırımla 1. Özel İşletmeler, 2. Kamu İşletmeleri, 3. Yabancı
Sermayeli İşletmeler şeklinde ele alınacaktır.

3.1. ÖZEL İŞLETMELER
Özel sektör işletmeleri burada aşağıdaki şematik çerçeve içinde kısaca gözden
geçirilecektir:

I. TEK KİŞİ İŞLETMELERİ
II. ŞİRKETLER (ORTAKLIKLAR)
1. Adi Şirketler
2. Ticaret Şirketleri
Şahıs Şirketleri
• Kollektif Şirketler
• Komandit Şirketler (Adi Komandit Şirketler)
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Sermaye Şirketleri
• Anonim Şirketler
• Limited Şirketler
• Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
III. KOOPERATİFLER
IV. DERNEK VE VAKIFLARIN (TESİSLERİN) İKTİSADİ İŞLETMELERİ

3.1.1. Tek Kişi İşletmeleri
En eski, en basit ve en çok görülen bu işletme biçiminde, işletmenin sahibi, aynı
zamanda tek yetkili ve sorumlu kişidir. O, her türlü işletme faaliyetleriyle ilgili kararları alır,
uygular ve denetler; tüm kârlar ve riskler kendisine aittir. İşletmenin tüzel kişiliği yoktur,
işletme ile sahibi hukuki bakımdan ayrı tutulmaz. Tek kişi işletmesi, genellikle az sermayeyi
gerektiren küçük işletmeler için en uygun hukuki şekildir.

3.1.2. Şirketler (Ortaklıklar)

-1-Adi Şirketler (Borçlar Kanununa Tabi Şirketler)
Türk Borçlar Kanunu (TBK)’na göre,(1) “adi ortaklık sözleşmesi”, iki ya da daha fazla
kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri
sözleşmedir. Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini
taşımıyorsa bu bölüm hükümlerine tabi “adi ortaklık” sayılır. Her ortak; para olarak veya
başka mal ya da emek olarak ortaklığa bir katılım payı koymakla yükümlüdür (md. 620).
Görüldüğü üzere, adi şirket veya adi ortaklıkların ortak özellikleri şunlardır:
1. Şirketi kuranların iki veya daha fazla gerçek kişi olması,
2. Ortak bir amaç bulunması ve bu amaç için ortaklar arasında bir anlaşma olması ve
3. Amaca ulaşmak için ortakların para, mal veya emeklerini sermaye olarak koymaları.
“Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa”
ifadesiyle, Türk Ticaret Kanunu’na tabi olup aşağıda ele alınan ticaret şirketleri
kastedilmektedir. Orada görüleceği üzere, ticaret şirketlerinde tüzel kişiler de kurucu ortak
olabilmekte; ayrıca, anonim ve limited şirket türlerinde, en az iki ortak yerine, “bir veya
birden fazla, gerçek veya tüzel kişi ortaklık kurabilmektedir.
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Adi şirketlerde, ticaret şirketlerinden farklı olarak, şirket sözleşmesi şekle bağlı
değildir; sözlü veya yazılı olabilir. Açık ya da kapalı (zımnî) anlaşma ile adî şirket kurulabilir.
Şirketin, onu oluşturan kişilerden ayrı bir kişiliği (tüzel kişiliği) yoktur.

Şirket kazançları ve zararları, ortaklar arasında belirlenen oranlarda veya eşit olarak
dağıtılır. Her ortağın sorumluluğu sınırsız olup, tüm şirket borçlarından kişisel varlığı ile
sorumludur. Ancak–şirket sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça–bir ortağın kişisel
alacaklıları, haklarını, ancak o ortağın tasfiyede payına düşen miktar üzerinden kullanabilirler.
Her ortağın yönetim yetkisi vardır, ama yönetim bir veya birkaç ortağa bırakılabilir.

- 2-Ticaret Şirketleri (Ticaret Kanununa Tabi Şirketler)
Ticaret şirketleri, yukarıda belirtildiği üzere Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda
düzenlenmiştir. Bunlar, kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerdir (md.
124). Adi şirketlerden farklı olarak, şirket sözleşmesi yazılı olmak ve bu Kanunun
bulunmasını istediği asgari unsurları taşımak zorundadır. Bu şirketlerde, tacirden ve yine adi
şirketlerden farklı bir husus da, şirketin ayrı bir tüzel kişiliğinin olmasıdır. Diğer bir ifade ile,
ortaklar, mallarından belirli bir kısmını ayırarak biraraya getirmişler ve bu yoldan ortaya
çıkan şirket varlıklarına bağımsız bir kişilik kazandırmışlardır. Böylece, bazı türlerinde şirket
borçlarından sadece bu varlıklar sorumlu tutulmuştur.

Ticaret şirketleri, ortakların hakları, sorumlulukları vb. hususlar bakımından farklı iki
ana gruba ayrılır: "Şahıs şirketleri" ve "sermaye şirketleri". Şahıs şirketlerinde, kuruluş ve
faaliyetler süresince ortakların kendi varlıklarının, yeteneklerinin ve kredilerinin büyük önemi
vardır. Bunlar "kollektif şirketler" ve "komandit şirketler (adi komandit şirketler)"dir.

Sermaye şirketleri ise, birer sermaye teşkilatlanması şeklindedir. Ortakların kişiliği
değil, koydukları sermaye payları önemlidir ve bu payları temsil eden belgeler, şirket
yapısında ve dış ilişkilerinde değişikliğe sebep olmadan elden ele geçebilir. Sermaye
şirketleri, "anonim şirketler", "limited şirketler" ve "sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketler"dir.

- Şirketler Topluluğu (Holding)
Günümüzde artık bir şirketten söz ederken, o şirketin tam bağımsız bir şirket olup
olmadığını değerlendirmek gerekmektedir. Bu durum yeni TTK’da düzenlenmiş olup,
uygulamada “Holding” olarak tanımlanan grup şirketleri, “Şirketler topluluğu” olarak
tanımlanmıştır. Buna göre, bir ticaret şirketi (hakim şirket), diğer bir ticaret şirketinin (bağlı
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şirket), 1. oy haklarını çoğunluğuna sahipse veya 2. şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim
organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üye seçimini sağlayabilme hakkına
sahipse veya 3. bir sözleşmeye dayanarak veya başka bir yolla, hakimiyeti altında
tutabiliyorsa ve bunlardan en az birinin merkezi Türkiye’de ise, o zaman “Şirketler Topluluğu”na ilişkin kurallar uygulanır (md. 195 ve devamı). Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri,
bağlı ve hakim şirketlerin rapor düzenleme zorunlulukları, bağlı şirketler hakkında bilgi alma
hakkı, hakimiyetin hukuka aykırı olarak kullanılması halinde ve diğer hallerdeki
sorumluluklar, bu kurallardandır.

Kollektif Şirketler
Kollektif şirket, ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla, gerçek
kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı
sınırlanmamış olan şirkettir (md. 211). Bu tanımdan açıkça anlaşılacağı üzere, kollektif
şirketlerde her ortak, işletme faaliyetlerinden doğan borçlardan kendi koyduğu sermaye ile
sınırlı olarak değil, tüm varlıklarıyla sınırsız ve müteselsilen (zincirleme olarak) sorumludur.
Ama öncelikle, alacaklılara karşı şirketin kendisi sorumludur.

Ortakların herbiri ayrı ayrı şirketi yönetme hakkına ve görevine sahiptir. Ancak şirket
sözleşmesiyle veya ortakların çoğunluğunun kararıyla yönetim işleri ortaklardan biri veya
birkaçına bırakılabilir.

Diğer şahıs şirketleri için de önemli olmakla beraber, kollektif şirketlerde, ortakların
birbirini yakından tanıyan, inanıp güvenen ve birlikte çalışmakta anlaşabilen kimseler olması
çok önemlidir. Zira şahısların, şirketin iç ve dış ilişkilerinde büyük etkileri vardır. Ortak sayısı
genellikle azdır.

Kollektif şirketlerin diğer bazı temel özellikleri ise şunlardır: Kollektif şirket, ancak
gerçek kişilerce kurulur. Şirketin sermaye gücü, ortakların varlıklarına bağlıdır. Ortakların kâr
ve zarardan kendilerine düşen payın belirlenmesini, şirket sözleşmesiyle veya sonradan
alacakları bir kararla içlerinden birine veya üçüncü bir kişiye bırakabilirler. Ortaklar arasında
değişiklik yapılması zorlaştırılmıştır.

Komandit Şirketler (Adi Komandit Şirketler)
Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve şirket
alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer
ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket komandit
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şirkettir (md. 304/1). "Adi komandit şirket" de denilen bu şirket türü, kollektif şirket ile
sermaye şirketlerinden biri olan limited şirketin bir karmasıdır. Bir veya birkaç ortağın
sorumluluğu sınırlandırılmamıştır; bunlara "komandite (sınırsız sorumlu) ortak",
sorumlulukları koydukları sermaye ile sınırlı olan ortaklara ise "komanditer ortak" (md.
304/2) denir.

Komandit şirketler, birçok bakımlardan kollektif şirkete benzerler. Nitekim, Kanun,
kollektif şirkete ait bazı hükümleri bunlar içinde geçerli saymıştır (md. 305/1’e göre, md. 212216); ama özel hükümler saklıdır. Komandite ortakların durumu kollektif şirket ortaklarınınki
gibidir; gerçek kişi olmaları şarttır ve bunlar yönetime hakimdirler. Komanditer ortaklar tüzel
kişi olabilir ve taahhüt ettikleri sermaye payı ile sorumludurlar. Sermaye paylarına göre kâr
payı alırlar; şirketin yıl sonu hesaplarını denetleyebilirler.

Anonim Şirketler
Kollektif şirket şahıs şirketlerinin tipik örneği iken, anonim şirket de sermaye
şirketlerinin en tipik örneğidir ve ülkemizde de oldukça yaygınlanmış olan bir hukuki şekildir.
TTK’da geniş yer tutan ve büyük şirket tipi olan anonim şirketler üzerinde burada nispeten
daha fazla durulacaktır.

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız
malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt ettikleri sermaye
payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Buna karşılık, şirket, alacaklılarına karşı tüm varlığı ile
sorumludur (md. 329/1,2).

Anonim şirketlerin kurulması bir takım şekil şartlarına bağlanmıştır. Tebliğle
belirlenen bazı istisnai işlerle (bankacılık, sigortacılık, döviz büfeleri vb.) uğraşan anonim
şirketler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izni ile kurulur. Bir anonim şirketin kurulması için,
en az bir veya daha fazla kurucu ortağın (gerçek veya tüzel kişi) (md. 338/1) ve en az 50 bin
TL sermayenin bulunması ve ana sermayenin paylara bölünmesi şarttır. Bu payların sahipleri
olan ortaklar, pay karşılığı olarak belirli bir miktar parayı veya malı şirkete vermeyi taahhüt
ederler. Şirket de onlara herbirinin nominal (itibari) değeri en az bir kuruş olan pay (hisse)
senetleri verebilir (Bakanlar Kurulu pay senedinin değerini yüz katına kadar arttırabilir) (md.
476/1).

Anonim şirket, kurucuların kanunda belirtilen şartları içeren ve anonim şirket kurma
iradelerini açıkladıkları ana sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması ile kurulur (md.
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335/1). Anonim şirketin tüzel kişilik kazanması ise, şirketin ticaret siciline tescili anında
gerçekleşir (md. 355/1).

Anonim şirketlerde ortakların topluca şirketi yönetmesi söz konusu olmayıp,
çoğunlukla bu iş profesyonel yöneticilere bırakılır. Anonim şirketi, kural olarak pay
sahiplerinin oluşturduğu genel kurulun seçtiği (veya bazen ana sözleşme ile belirlenen), bir
veya daha fazla kişiden oluşan bir "yönetim kurulu" yönetir. Tüzel kişiler de yönetim kurulu
üyeliğine seçilebilirler. Bu durumda bu tüzel kişi adına yetki kullanacak bir gerçek kişi de
birlikte tescil ve ilan edilir. Yönetim kuruluna pay sahibi olmayan kişiler de seçilebilirler (md.
359).

Yönetim kurulu, esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç
yönergeye göre, yönetimi (md. 375’de belirtilen devredilemez görev ve yetkiler dışındaki
konuları), yönetim ve uygulama için, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu
üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini
düzenler. Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Ayrıca, kurucular, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerden, yükümlülüklerini
kusurlarıyla yerine getirmeyenler, şirkete, bireysel olarak pay sahiplerine ve şirket
alacaklılarına karşı müteselsilen (zincirleme olarak) sorumludurlar. Yönetimi başkasına
devreden organlar veya kişiler, başkalarını seçimde makul özeni gösterdiklerinde, bu kişilerin
eylem ve kararlarından sorumlu tutulamayacaklardır (md. 553).

Denetçiler tarafından, sadece Bakanlar Kurulu’nca belirlenen anonim şirketler ve
şirketler topluluklarının finansal tabloları, Türkiye Denetim Standartları’na göre denetlenir
(md. 397). Denetçi olabilecekler: Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir ünvanını taşıyan ve “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu”nca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketleri,
denetçi olabilirler (md. 400/1) Denetçiler, kusurları varsa, şirkete pay sahiplerine ve şirket
alacaklılarına karşı, verdikleri zarar dolayısıyla sorumludurlar (md. 554).

Anonim şirketlerde pay senetlerinin satışıyla, paylar veya ortaklık kolayca el
değiştirebilir. Şirketin veya payların devri, ortakların ölümü veya ortaklıktan çekilmeleri
şirketi etkilemez. Devletin bunları yakından denetleme yetkisi vardır.
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Anonim şirketlerin pazara dayalı ekonomilerde özel bir yeri ve önemi vardır.
Özellikle, sermaye piyasasının geliştiği ülkelerde, halka açık anonim şirketler, geniş halk
kitlelerinin küçük tasarruflarını toplayarak büyük sermayeli şirketlerin kurulmasını sağlarlar.
Böylece, sermaye birikimine yardım ettikleri gibi, daha etkin ve verimli çalışan bu şirketlerin
dağıttıkları kâr payları geniş kitlelere yayılmış olur. Ancak, Türkiye de dahil olmak üzere
birçok ülkede anonim şirket şeklinde kurulan işletmeler, gerçekte aile veya şahıs
işletmeleridir. Ya tek aile veya yakın akrabalardan kurucu veya kurucu ortaklar bir veya daha
fazla kurucu üyeyi oluşturur veya sermayenin çok büyük bir kısmı veya tamamı tek kişinin
veya ailenin kontrolü altındadır. Böylece, halka açık olmayan anonim şirket tipi gelişmiştir.
Anonim şirketlerin başlıca üstünlükleri ve sakıncaları aşağıda kısaca belirtilmiştir.

Üstünlükleri:
(1) Ortakların sorumlulukları payları ile sınırlıdır.
(2) Yönetim çoğu kez profesyonel yöneticilere bırakılır.
(3) Şirketin veya payların devri kolaydır, şirket uzun süre yaşayabilir.
(4) Büyüme yeteneği fazladır.
(5)Büyüklüğün çeşitli avantajlarına sahiptir.

Sakıncaları:
(1) Kuruluş işlemleri karmaşıktır.
(2) Hareket serbestisi sınırlı olup kanun hükümleri ve formaliteleri fazladır.
(3) Özel durumlarda kredi bulma güçlüğü olabilir. Küçük anonim şirketlerde bu
güçlük daha sık görülür. Büyüklerde ise, kötü yönetim sonucu finansal zayıflık aynı sorunu
ortaya çıkarır.
(4) Yönetimi daha güçtür. Yönetim ve denetimin ortaklıktan ayrı olmasının bazı
sakıncaları olabilmektedir.

Limited Şirketler
Limited şirket bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı
altında kurulur, şirketin esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının
toplamından oluşur (md. 573).
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Ortaklar şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri sermaye
paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme veya yan edim
yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludurlar (md. 573). Ortak sayısı en az 1, en çok 50
olabilir (md. 574). Asgari sermaye miktarı 10 000 TL’dir. Kanunen yasak olmayan her türlü
ekonomik amaç için kurulan limited şirketler, ortak sayısı fazla olmayan bir anonim şirkete
benzerler. Kanunda yer alan anonim şirkete ilişkin birçok hüküm, limited şirketlere de
uygulanır.

Limited şirketi, “müdür” sıfatını taşıyan ve şirket sözleşmesi veya genel kurul kararı
ile seçilen bir veya birden fazla ortak ya da üçüncü kişiler yönetir. Müdürlerden birisi tüzel
kişi ise, onun adına, belirlediği gerçek kişi bu görevi yapar (md. 623).

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
Bu, sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçının şirket
alacaklılarına karşı bir kollektif şirket ortağı, diğerlerinin bir anonim şirket pay sahibi gibi
sorumlu oldukları şirkettir (md. 564). Kollektif şirket ortağı gibi sorumlu olanlara "komandite
ortak", anonim şirket ortağı gibi sorumlu olanlara da "komanditer ortak" denir. Ortak sayısı,
en az biri komandite olmak şartıyla en az 5 kişidir ve komanditer ortakların paylarının
tutarının esas sözleşmeye yazılması gerekir (md. 568/2).
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin, komandit (veya adi komandit)
şirketten temel farkı, sermayenin paylara bölünmüş olmasıdır. Adi komandit şirkette sermaye
paylara bölünmemiş, sadece birden çok komanditer ortağın sermayeye katılma oranlarını
göstermek için kısımlara ayrılmıştır. Aralarındaki benzerlik nedeniyle, sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlere Kanunun komandit şirketlere ilişkin bazı hükümleri uygulanır.
Bazı bakımlardan da anonim şirket hükümleri uygulanır.

3.1.3. Kooperatifler

Kooperatiflere, 1969 yılında 1163 sayılı "Kooperatifler Kanunu" çıkarılıncaya kadar
TTK'nda kooperatif şirketlere ilişkin altıncı fasıl hükümleri uygulanmıştır. Kooperatifler
Kanunu ile kooperatifleri şirketlerden ayırdedici nitelikte genel hükümler getirilmiştir.
Kanunda açıklama bulunmayan durumlarda, anonim şirketlere ait hükümlerin uygulanması
kabul edilmektedir.

Kooperatifler Kanunu'na göre, tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli
ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal
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katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla
gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara
kooperatif denir (md. 1).

Görüldüğü üzere, bu kanunla kooperatifler, karşılıklı yardım ve dayanışma ve belirli
ekonomik çıkarları sağlamayı amaçlayan, ortaklıklar olarak tanımlamaktadırlar. Böylece,
bunlar asıl amacı kâr olan şirketlerden ayırt edilmişlerdir. Kooperatifler, güdülen amacın ev
sahibi olmak, tüketim maddelerini ilk elden ucuza almak, malları doğrudan doğruya satmak,
kredi sağlamak vb. olmasına göre, konut, tüketim, satış ve kredi kooperatifi isimlerini alır.

Yine kanunun ifadesinde belirtildiği gibi, gerçek kişiler yanında, kamu tüzel kişileri,
cemiyetler ve dernekler kooperatif kurabilirler. Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından
kurulur. Sermaye miktarı sınırlandırılamaz ve kuruluş sırasında sözleşmede belirli bir
sermayenin belirtilmesi zorunluluğu yoktur. Bir ortak senedinin değeri 100 TL'den aşağı
olamaz ve bir ortak 5 000'den fazla pay sahibi olamaz.

Kooperatifler, kendine özgü özellikleri olan, diğer işletmelerden önemli ölçüde farklı
kuruluşlardır. Bunlar, belirli bir amaca ulaşmak için, bağımsız ekonomik birimlerin, eşitliğe
dayalı ve gönüllü olarak kurdukları bir örgüt olarak ifade edilebilirler.

3.1.4. Dernek ve Vakıfların (Tesislerin) İktisadî İşletmeleri
Kural olarak dernekler işletme kurup işletemezler; ama bu bölümün giriş kısmında
belirtildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu, amacına ulaşmak için ticari bir işletme işleten dernek
ve vakıflara izin vermektedir. Burada dernek ve vakıfın amacı ticari olmayıp 2. derecedeki
amaç ticari olmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda yeterli mal ve hakların belirli ve sürekli bir
amacı tahsis (özgüleme) yapılarak vakıf (tesis kurulabileceği belirtildiği gibi, “Vakıflar
Kanunu”nda da, vakıfların amaçlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve vakfa gelir
temin etmek amacıyla “iktisadi işletme” veya “şirket” kurabilecekleri düzenlenmiştir.(7)
Kızılay'ın Maden Suları İşletmesi, Vakıflar İdaresi'nin Ayvalık Zeytinyağı İmalathanesi
bunun tipik örnekleridir. Bu tür işletmelerin kurulmasında güdülen amaç, Kızılay'ca,
"felâketzedelere yardım", Vakıflarca, "eski eserlerin bakım, onarım ve muhafazası" gibi asıl
amaçlarını daha iyi bir şekilde gerçekleştirmeleridir.

3.2. KAMU İŞLETMELERİ
Türkiye'de devlet bazı alanlarda Cumhuriyet döneminden önce de işletmeler kurmuşsa
da, bunlar daha çok çeşitli askeri giyecek ve techizat üretimine yönelikti. Cumhuriyet
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döneminin başında ülkede uygulanacak iktisat politikası büyük Atatürk'ün isteğiyle
Cumhuriyet'in ilanından 8 ay önce zamanın iktisatçılarının biraraya gelmesiyle toplanan I.
İzmir İktisat Kongresi'nde (Şubat 1923) belirlenmiştir. Bu politika, klasik iktisat teorisinin
devletin iktisadi hayata en az ölçüde müdahalesini ve özel teşebbüse ağırlık verilmesini
öngören liberal görüşleri doğrultusundaydı.

Ekonomik hayatımızda I. İktisat Kongresi'nin etkileri 10 yıl kadar sürmüştür. Devlet,
bu dönemde, yatırımlarını daha çok demiryolu, karayolu, hastahane, okul gibi altyapı
yatırımlarına yöneltmiştir. Ancak, özel tasarruflara ve müteşebbislere dayanan bu ekonomik
politikanın; sermaye piyasasının gelişmediği, başta müteşebbis sayısı olmak üzere, özel
tasarrufların, teknisyen ve kalifiye işçilerin, enerji ve yakıtın kıt olduğu az gelişmiş bir
ekonomide yeterli olamayacağının anlaşılması uzun zamanı gerektirmiştir. Çünkü böyle bir
ekonomide, devletin kamu tasarrufları ile sermaye birikimine öncülük etmesi; büyük çaplı
modern işletmeler kurarak, kalifiye işçi, ustabaşı ve teknisyen yetiştirmesi; sağladığı kârlarla
da yeni yatırımlara, yeni teşebbüslere yönelmesi ekonomik kalkınma için gerekliydi.

İşte, yeni Türkiye'nin yöneticileri, Büyük Dünya Krizi'nin (1929-1933) de etkisiyle bu
gerçekleri 1930'ların başlarında anlayarak 5 yıllık sanayi planları yoluyla, devlet eliyle
sanayileşme politikasını başlatmışlardır.(9) 1933 yılında uygulamaya konulan I. Beş Yıllık
Sanayi Planı, sistemli ve geniş kapsamlı olarak sanayileşmeyi öngörüyor; bunun için de
süratle devletin fabrikalar kurmasını temel alıyordu. Birinci plan döneminde 27 fabrika
kurulmuştur. II. Beş Yıllık Sanayi Planı dönemi için de 100 kadar fabrika kurulması
öngörülmüşse de, II. Dünya Savaşı, 1938 yılında başlatılmak üzere hazırlanıp daha önce
başlatılan bu planın uygulanmasını önlemiştir. 1930'lu yıllarda kurulan kamu işletmeleri
ekonominin temel taşlarını oluşturmuşlardır.
II. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında devletçe sanayi işletmesi kurma devam
ettirilmemiş; 1950'de hükümete hakim olan liberal ekonomik görüş ise, başlangıçta mevcut
fabrikaları da özel sektöre devretmeyi öngörmüşse de, sonraları bunu uygulamak bir yana,
1953-60 yıları arasında bazı yeni kamu teşebbüsleri kurulmuştur. Ancak, önemli bir
değişiklik, 1930'lardaki sermayesinin tümü devlete ait olan iktisadi devlet teşekküllerinden
farklı olarak, bu dönemde kurulan kamu iktisadi teşebbüslerinin, sermayesinin tümü değil,
büyük kısmı devlete veya diğer iktisadi devlet teşekkülerine ait anonim şirketler şeklinde
olmasıdır.

1960 yılından sonra planlı ekonomik kalkınma dönemine geçilmiştir. Birinci Beş
Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) ile 1983'de tamamlanan Dördüncü Beş Yıllık Planı
kapsayan 20 yıllık dönemde, kamu teşebbüslerine yönelik planlama ve uygulamalar zaman
zaman, 1930'ların "devletçi" görüşü ile 1950'lerin "özel teşebbüsçü" görüşleri arasında
değişme göstermiştir. Ancak, kamu teşebbüslerinin Türk ekonomisinde her zaman önemli bir
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yeri olmuştur. 24 Ocak 1980'de uygulamaya konulan “Ekonomik İstikrar Tedbirleri”, "ithal
ikamesi yoluyla kalkınma stratejisi"nin yerine, "ihracata dayalı kalkınma ve dünya
ekonomisiyle bütünleşme stratejisi"ni getirmiştir. Böylece, yapılan köklü değişiklikle serbest
piyasa ekonomisine daha çok yönelme ve devletin ekonomik hayata katılımının azaltılması ön
plana çıkmıştır. Dünyadaki bu yöndeki gelişmeler doğrultusunda 1985’den beri kamu
işletmelerinin özelleştirilmesi gündeme gelmiş ve çok sayıda işletme özelleştirilmiştir.

Bazı dönemlerde sık sık yapılan zamlarla, Hazine'den malî destek alma sorunu bir
ölçüde hafifletilmiştir. Ancak, kamu kuruluşları sanayimizde girdi olarak kullanılan temel
malları ürettiklerinden, bu kez sık sık yapılan zamların enflasyon üzerinde olumsuz etkileri
olmaktadır. Dolayısıyla, konuyu çok yönlü olarak ele alıp, maliyetleri azaltıcı ve verimliliği
arttırıcı, daha etkin çözümler gerekmektedir. Esasen,
daha sonra değinilecek olan
özelleştirme konusu, temelde daha etkin ve verimli işleyen bir ekonomik yapıya ulaşma
amacını gütmektedir.

Bu giriş niteliğindeki genel bilgilerden sonra, aşağıdaki şematik çerçeve içinde, kamu
işletmelerine sadece değinilmekle yetinilecek; ancak, konumuz bakımından önemli olan
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT'ler) üzerinde biraz ayrıntılı olarak durulacak, ayrıca bunların
özelleştirilmesi konusuna da yer verilecektir.
1. Merkezi Yönetim Bütçesine Bağlı İdareler
2. Döner Sermayeli İşletmeler
3. Mahalli İdare (Yerel Yönetim) İşletmeleri
4. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT'ler)
• İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT'ler)
• Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK'ler).

3.2.1. Merkezi Yönetim Bütçesine Bağlı İdareler
24.12.2003 tarihinde kabul edilen ve 2006 yılından itibaren tümüyle yürürlüğe giren
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, Türkiye'de her yıl TBMM'de
görüşülerek kabul edilen Merkezi Yönetim Bütçesi üç büyük bölümden meydana gelir: 1.
Genel Bütçeli İdareler; 2. Özel Bütçeli İdareler; 3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar.(10)
Birinci gruptaki devlet dairelerine, Bakanlıklar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı gibi
kuruluşlar örnek verilebilir. Özel Bütçeli Kuruluşlar grubunda, Devlet Üniversiteleri, Yüksek
Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi gibi kuruluşlar yer alır. Üçüncü
gruptaki devlet dairelerine ise; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu,
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Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu örnek verilebilir. Özel bütçeli
dairelerin, kendilerine bağlı gelir getiren işletmeleri vardır. Tekele bağlı sigara fabrikaları
gibi. Bu işletmelerin kendi tüzel kişiliği yoktur. Sağladıkları gelir fazlası bütçeye gelir olarak
kaydedilebilir.

3.2.2. Döner Sermayeli İşletmeler
Bunlar, genel bütçeye bağlı dairelerin, Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerle
kurdukları işletmeler olup, yine tüzel kişilikleri yoktur. Sağlık Bakanlığına bağlı hastahaneler,
Hazine Müsteşarlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası başlıca örneklerdir. Döner
sermayeli işletmelerin sayıları fazla, fakat nisbi önemleri özel bütçeli idarelere göre azdır.

3.2.3. Yerel Yönetim (Mahalli İdare) İşletmeleri
Mahalli idareler, anlam olarak, il özel idarelerini, belediyeleri ve köyleri kapsamına
alır. Başta belediyeler olmak üzere, bu devlet dairelerinin işletme kurabilmeleri kendi yetki
kanunları ile düzenlenmiştir. Yerel yönetim işletmeleri, daha çok kamu ve belediye
hizmetlerinin görülmesi, bir kısım kamu mallarının işletilerek gelir sağlanması amaçlarını
güderler.

3.2.4. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT'ler)
Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT'ler)'nin özel bir yeri ve önemi vardır.
Bazı maddeleri değiştirilmiş olmakla birlikte halen yürürlükte olan 8.6.1984 tarih ve 233
Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile KİT'ler, İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT)
ve Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK) olmak üzere iki ana gruba ayrılarak düzenlenmişlerdir.

Bu düzenlemelere değinmeden önce şu hususu belirtmekte yarar vardır: KİT'lerin
yeniden düzenlenmesi, karmaşık bir sorun olduğundan, çok uzun süren çalışmaların, çeşitli
reform veya yeniden düzenleme komisyonlarının 1960 yılından 1983 yılına kadar çeşitli
raporlarındaki önerileri ve bu önerilerle ilgili tartışmalar sonunda yapılabilmiştir.

Yukarıda belirtilen 233 Sayılı KH Kararname'ye göre, Kamu İktisadî Teşebbüsleri,
ikili bir ayırıma tabi tutulmuşlardır:
1. İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT'ler)
2. Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK'ler).
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Temelde tüm KİT sistemi, bunlar ile her iki gruba bağlı müesseseler, bağlı ortaklıklar
ve iştiraklerinden oluşmaktadır.

-

İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT)

KİT'lerin büyük ve konumuz bakımından en önemli bölümünü oluşturan İktisadi
Devlet Teşekkülleri, ekonomik gereklere uygun olarak "verimlilik" ve "kârlılık" ilkeleri
doğrultusunda kendi aralarında ve ulusal ekonomi ile uyum içinde çalışarak sermaye
birikimine yardım etmeleri ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağı yaratmaları gereken
KİT'lerdir. Ya da, KH Kararname'deki tanımıyla, İDT, "Sermayesinin tamamı Devlete ait,
iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan KİT'lerdir."

Teşekküller önceleri kanunla kurulurken, 1983'de yapılan yasal değişiklikle Bakanlar
Kurulu kararıyla kurulmaya başlanmıştır. Tüzel kişiliğe sahiptirler ve sorumlulukları
sermayeleri ile sınırlıdır. Adı geçen Kararname ile kuruluş kanunlarında saklı tutulan hususlar
dışında İDT'ler özel hukuk hükümlerine tabidirler. Bunlar, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu'na ve Sayıştay denetimine tabi değildirler. Yönetim organları, en üst
düzey, karar ve sorumlu organı olan "Yönetim Kurulu" ve yetkili ve sorumlu yürütme organı
olan "Genel Müdür"dür.

Kararname'de İDT'ler, geniş kapsamlı hukukî yapılar ve ticari esaslara göre faaliyet
gösteren KİT'ler olarak görülmektedir. Ayrıca, bunlara ve Kamu İktisadi Kuruluşları'na bağlı
müesseseler, ortaklıklar ve iştirakler vardır. Bu kavramlar şöyle tanımlanmıştır:
"Müessese", sermayesinin tamamı bir İDT veya KİK'e ait olan ve bağlı bulunduğu
teşebbüsün yönetim kurulunun kararı ile kurulan işletme veya işletmeler topluluğudur.
"Bağlı Ortaklık", sermayesinin % 50'sinden fazlası İDT veya KİK'e ait olan işletme
veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir.
"İştirak", İDT'lerin veya KİK'lerin veya bağlı ortaklıklarının en az % 15'ine, en fazla
% 50'sine sahip bulundukları anonim şirketlerdir.
“İşletme”, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika veya diğer
birimleridir.
-

Kamu İktisadî Kuruluşları (KİK'ler)

Kamu işletmelerinin diğer grubu olan KİK'ler, kendilerine verilen görev ve kamu
hizmetlerini ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak "verimlilik" ilkesi doğrultusunda
yürütmeleri gereken işletmelerdir. 1994 tarihinde çıkarılan 4046 Sayılı Özellleştirme
Uygulamaları Kanunu ile (233 Sayılı KH Kararname'deki) KİK tanımı değiştirilmiş olup buna
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göre, KİK'ler "Sermayesinin tamamı Devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri
kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan, ve gördüğü bu kamu hizmeti
dolayısiyle ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan KİT'lerdir".

Kamu İktisadi Kuruluşları Bakanlar Kurulu kararıyla kurulur; bağlı olduğu bakanlık,
kuruluş kararında belirtilir. Tüzel kişiliğe sahiptir. Özel hukuk hükümlerine tabidir. Genel
Muhasebe Kanununa ve Sayıştay denetimine tabi değildir. Sorumlulukları sermayeleri ile
sınırlıdır. KİK'ler de müessese ve bağlı ortaklık kurabilirler. Organları İDT'lerdeki gibi ve
onların hükümlerine tabidir. Ama doğal olarak KİK'lerin İDT'den ayrılan çeşitli yönleri
vardır.

Halen Başlıca Kamu İktisadi Kuruluşları şunlardır:
T.C. Devlet Demiryolları Gn. Md.lüğü (TCDD) (özelleştirilmiş olan bazı limanları
hariç); Tütün ve Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Md.lüğü (TEKEL); T.C.
Posta İşletmeleri Gn. Md.lüğü. Bunlardan TEKEL özelleştirme kapsamına alınmış ancak bazı
taşınmazları özelleştirilmiştir.

3.2.5. Kamu İkdisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi
Son 20 yılı aşkın sürede tüm dünyada giderek artan ölçüde benimsenerek yaygınlaşan
ekonomik uygulamalardan biri KİT'lerin özelleştirilmesidir. Bu akımın doğuşu, 1960'ların
sonlarında görülmeye başlayan ekonomik büyümedeki gerileme ve 1970'lerin başında ortaya
çıkan ekonomik krizle bağlantılıdır.(12) Söz konusu ekonomik kriz, özellikle 1. petrol krizi
(Ekim 1973'de Arap ülkelerinin İsrail'le savaşta petrolü silah olarak kullanmaları) ve kısmen
de 2. petrol krizi (1979'da İran'da Humeyni devrimi) ile derinleşmiş ve en güçlü ekonomileri
bile sarsmıştır. Devletin ekonomideki payı 1960'larda ve 1970'lerde hep büyüme eğiliminde
olmuş; ancak ekonomik büyüme yavaşlayınca enflasyon ve durgunluğu aşmada ve serbest
rekabet sisteminin işleyişini sağlamada, devlet müdahalesi yeterince etkili olamamıştır.

Ekonomik krizlerin önlenememesi bir yana, "her alanda genişleyen devletin, dinamik
bir özel sektör ve sağlıklı büyüyen bir ekonomi için tamamlayıcı değil, engelleyici olduğu"
yolunda yeni liberal görüşler güç kazanmıştır. Devlet mekanizmasının kendi esneksizliğine ek
olarak, devlet müdahelesinin ekonomideki genel esnekliği de azalttığı; devletin hizmet
üretirken özel kesime kıyasla "verimsiz" olduğu ve "aşırı büyüdüğü" görüşleri birleşmiş;
kısaca, "devletin küçültülmesi" denilebilecek bir akıma dönüşmüştür. İşte bu kapsamda
KİT’lerin özelleştirilmesi ülke gündeminde ön plana çıkmıştır.
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Özelleştirmenin Tanımı, Amaçları ve Özelleştirmeye Karşı Görüşler
Dar anlamda özelleştirme, "KİT'lerin mülkiyet veya yönetiminin özel sektöre devri"ni,
bu yolda tamamı veya bir kısmı kamuya ait ekonomik kuruluşların özel sektöre satışını ifade
eder. Geniş anlamda ise, "iktisadi, mali, sosyal ve siyasal nedenlerle milli ekonomi içerisinde
kamu kesimi faaliyetlerinin sınırlandırılmasına veya tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik
yapılan uygulamalar bütünüdür." Aslında özelleştirmeyi sadece KİT'lerin özel sektöre
tamamen veya kısmen satışı şeklinde algılamayıp, kamu kesiminin daraltılması olarak
algılamak gerekir.

Özelleştirmenin çeşitli ekonomik, mali, sosyal ve siyasal nitelikli amaçları vardır; en
başta gelen amacı ve gerekçesi ekonomik olup, işletmelerin daha etkin, verimli ve kârlı
çalışabilecek hale getirilmeleri, böylece etkinliğine güvenilen piyasa ekonomisine işlerlik
kazandırılmasıdır.Özelleştirmeyi savunanlara göre, diğer amaçların başlıcaları şunlardır:
servetin geniş kitlelere yayılması (dev kuruluşlar olan KİT'lerin hisse senetlerinin küçük
tasarruf sahiplerine, personeline ve yöneticilerine satılmasıyla); devlet hazinesi üzerindeki
yüklerinin azaltılması ile enflasyonist baskıların hafifletilmesi; sermaye piyasasının
geliştirilmesi; devlete gelir sağlanması ve yabancı sermaye girişinin özendirilmesidir. Siyasal
amaç ise, devleti kötü bir girişimci olarak kabul eden liberal görüşlere göre, ideolojik olarak
kapitalist sistemin güçlendirilmesi yolunda özel sektörün güçlendirilmesidir.

Özelleştirmeyi gerek iyi işleyen etkin ve verimli bir ekonomik yapıyı sağlama, gerekse
diğer amaçlar konusunda "her soruna çözüm" olabilecek mucize bir ilaç olarak görmemek
gerekir. Genelde günümüzde tüm dünyada yaygın görüş ve uygulama özelleştirme yönünde
ise de, karşı görüşü savunanlar da vardır. Bunlar mevcut durumun devamını değil,
özelleştirme yerine "özerkleştirme"yi savunmaktadırlar ki, yapılması istenilen, KİT'lerin mali
ve idari bağımsızlığa kavuşturulması alternatifidir. Karşı görüşler, gerek özelleştirme
sürecinde, gerekse uygulamanın sonunda ortaya çıkabilecek sorunların umulan yararlarından
fazla olabileceği endişesine dayanmaktadır. Ayrıca, halen devlet tekeli olan kuruluşların özel
sektöre devredilmesi ile, bu kez "özel tekel"lerin oluşacağı; bunların daha da zararlı
olabileceği savunulmaktadır.

Dünyada ve Türkiye’de Özelleştirme
KİT'lerin özelleştirilmesi çeşitli ülkelerde 1979'da başlayıp 1980'lerin başındaki yasal
düzenlemeler sonrasında, 1980’lerin ikinci yarısında hız kazanmıştır. Hisse senetlerinin halka
arz yöntemi ve blok satış başta olmak üzere çeşitli yöntemlerle satışı 1990'larda da gelişmiş
ülkelerde, Latin Amerika ülkelerinde, hatta 1991'de Sovyetler Birliği ve Doğu Blokunun
dağılmasıyla pazar ekonomisine geçiş sürecindeki birçok ülkede hızla yapılmıştır. Dünyaca
ünlü ve itibarlı bir finans gazetesi, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü)’nin bir
79

raporuna dayanarak, "bütçe açıkları büyüdükçe özelleştirmenin rekor kırdığını" (1 Temmuz
1996’da) ifade etmiştir.

Türkiye'de özelleştirme, "devletin temel görevlerini gerektiği biçimde yerine
getirebilmesi, piyasa ekonomisine işlerlik kazandırılarak, kamu kesimindeki ağır finansal
yükün azaltılması amacıyla" 1983'de gündeme gelmiş ve ilk düzenleme 1984 yılında
yapılmıştır. İkinci olarak 1986'da çıkarılan bir Kanun'la özelleştirmeyle ilgili yetkili organlar
belirlenmiş; özelleştirme programının uygulanması ile "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı
İdaresi" görevlendirilmiştir. Daha sonra bu iki kuruluş birbirinden ayrılmıştır. Özelleştirme
programında karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi için kanunlarda çeşitli tarihlerde değişiklik
yapılmış; kanun hükmünde kararnameler çıkarılmıştır. Üçüncü olarak çıkarılan, 4046 Sayılı
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi Kanunu, 27 Kasım 1994'de yürürlüğe girmiştir
ve halen yürürlüktedir.

Bu Kanun ile hem özelleştirmenin kapsamı genişletilmiş, hem de kurumsal yapı
genişletilip yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede, "Özelleştirme Yüksek Kurulu" ile
"Özelleştirme İdaresi Başkanlığı" kurulmuş ve "Özelleştirme Fonu" oluşturularak,
özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda çalışanların özelleştirmeden zarar görmelerini
önleyici düzenlemeler getirilmiştir. Ayrıca, "Kamu Ortaklığı Fonu" adıyla ikinci bir fon
oluşturulmuştur.

3.3. YABANCI SERMAYELİ İŞLETMELER
Türkiye'de yabancı gerçek ve tüzel kişilerin yalnız yabancı sermaye ile veya yerli
ortaklarla birlikte kurabildikleri işletmeler, kuruluşlarında hukuki temel olarak alınan
kanunlara göre 4 grupta toplanabilir;
1. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu (1954 tarih ve 6224 Sayılı Kanun ve onun
yerini alan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (2003 tarih 4875 S.K.)'na göre
2. Petrol Kanunu (1954 tarih ve 6326 S. K.)'na göre
3. İki ve çok taraflı uluslararası anlaşmalara göre
4. Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu (1567 S.K.)’na göre.
Bunlardan ilki en büyük gruptur. Sonuncusu, ilgili kanunun 1980’lerde yürürlükten
kalkmış olması nedeniyle aşağıda ele alınmayacaktır.
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1. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu (1954)'na göre, yabancı gerçek ve tüzel kişiler
izin ile Türkiye'de işletme kurabilirler. Daha önce DPT Yabancı Sermaye Dairesi’ne yapılan
izin başvuruları artık Hazine Müsteşarlığı’na yapılmaktadır.(21) Burada yapılan incelemede
iktisadi kalkınmaya ve ödemeler dengesine etkileri, o dalda çalışan yerli ve yabancı
sermayenin durumu, dışarıdan makina ve techizat getirilip ayni sermaye olarak konulması
sözkonusu ise, bunların yurt içinde imal edilip edilmediği gibi hususlar değerlendirilir.
Yabancı sermayeli işletme, Türk ortaklarla birlikte Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen
şirket tiplerinden biri olabilir veya kendi ülkesindeki kanunlara göre kurulmuş bir işletmenin
Türkiye'deki şubesi olabilir. Bu Kanuna göre kurulan bir işletmenin avantajı, vergiden önceki
kar payını izin almadan otomatik olarak dışarıya transfer edebilmesidir. Sayıları oldukça fazla
olan bu tür işletmelere örnek olarak, Roche, Mercedes–Benz (yeni adıyla, Daimler Chrysler),
Renault, Siemens verilebilir. Bu kanun daha geniş kapsamlı ve çağdaş nitelikteki 2003 Tarih
ve 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış; ancak
kazanılmış hakları garanti altına alınmıştır. Yeni yasa yabancı yatırımcının Türkiye’de yatırım
yapmasını serbest bırakmış ve yabancı yatırımcının yerli yatırımcılarla eşit işlem görmesini
kabul etmiştir. Bu yasanın amacı, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının özendirilmesi,
yatırımcıların haklarının korunması, yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara
uyulması, yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminden, “bilgilendirme
sistemi”ne geçilmesidir.
2. Petrol Kanunu, ülkemizde petrol arama, çıkarma, rafineri kurma, petrol ürünleri
satmak amacıyla işletme kurmak isteyenlere, Türk Ticaret Kanunu’ndaki şirketlerden biri
veya dışardaki işletmenin bir şubesi olarak işletme kurma imkanı vermektedir. Bu kanunun
avantajı, yabancı işletmenin de Türk petrol şirketlerine tanınan, bütün hak ve imtiyazlardan
yararlanması ve net kârların Maliye Bakanlığı'nca incelemesi sonunda izinle yurt dışına
transfer edebilmesidir.
3. Türkiye ile diğer bir veya birkaç ülke arasında ikili veya çok taraflı olarak yapılan
anlaşmaların sağladığı teşvik ve kolaylıklar, hak ve imtiyazlardan yararlanarak da yabancı
sermayeli şirketler kurulabilir Örneğin; Türkiye, İran ve Pakistan arasında kurulup bir süre
sonra sona eren Bölgesel Kalkınma Teşkilatı (RCD) anlaşması ile üye ülkelerle karşılıklı
olarak sermaye yatırımları teşvik edilmiştir. Bugün onun yerini İktisadi Kalkınma Örgütü
(ECO) almış olup, Asya'daki Türk cumhuriyetleri ve diğer bazı ülkelerin katılımı ile üye
sayısı 10'u bulmuştur.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu hafta işletmelerin hukuki bakımdan sınıflandırılması çerçevesinde sırasıyla özel
işletmeleri ele alarak, bunları tek kişi işletmeleri, adi şirketler, ticaret şirketleri, kooperatifler
ve dernek ve vakıfların iktisadi iktisadi işletmeleri olarak gözden geçirilmiştir. Burada
özellikle Türk Ticaret Kanunu’na tabi olan ticaret şirketlerini; koolektif şirketler, komandit
şirketler, anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
olarak inceleme yoluna gidilmiştir. Sonra, kamu işletmelerini; merkezi yönetim bütçesine
bağlı idareler, döner sermayeli işletmeler, yerel yönetim işletmeleri ve kamu iktisadi
teşebbüsleri şeklinde gözden geçirilmiş, kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusu
da kısaca ele aldıktan sonra, kısaca yabancı sermayeli işletmeler de incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi tek kişi işletmelerinin özelliklerinden biri değildir?
a) İşletmenin sahibi tek yetkili ve sorumlu kişidir
b) İşletmenin tüzel kişiliği yoktur
c) İşletme ile sahibi hukuki bakımdan ayrı tutulmaz
d) Tüm kârlar ve riskler işletme sahibine aittir
e) Fazla sermaye gerektiren büyük işletmeler için uygundur

2. Kızılay aşağıdakilerden hangi işletme türü içine girer?
a) Limited şirket
b) Dernek ve Vakıfların iktisadi işletmesi
c) Kamu işletmesi
d) Döner sermayeli işletme
e) Tek kişi işletmesi

3. Sermaye şirketlerinin en tipik örneği olan, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan
ve borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirket aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Kollektif şirket
b) Adi şirket
c) Komandit şirket
d) Anonim şirket
e) Sermayesi paylara bölünmüş şirket

Cevaplar
1-e, 2-b, 3-d.
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4. İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. İşletmenin Kuruluşuyla İlgili Bazı Temel Kavramlar
4.2. İşletmenin Kuruluş Aşamaları
4.3. Fizibilite Çalışmalarının Önemi, Amaçları ve Başlıca Bölümleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yatırım, yatırım projesi ve fizibilite ne demektir? açıklayınız
2. Bir işletmenin kuruluş aşamalarını şematik olarak göstererek ana hatlarıyla açıklayınız.
3. Fizibilite raporuna giren ekonomik etüd ve analizler neleri kapsar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Yatırım ve yatırım
projesi

Fizibilite
çalışmaları

Ekonomik etüd

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
Okuyarak
Yatırım ve yatırım
projesi
kavramlarını
anlamak.
Bir işletme kurmanın
yapılabilirliğini
ortaya
koymak.

Okuyarak

Fizibilite
giren etüd ve
kavramak.

Okuyarak

raporuna
analizleri

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar

Yatırım projesi: belirli bir zaman süresi içinde mal ve hizmetlerin üretimini arttırmak
için bazı olanakları yaratma, genişletme ve/veya geliştirmeye yönelik bir öneri.
Fizibilite: kesin yatırım kararı alınmadan önce yapılması düşünülen yatırımla ilgili
ekonomik, teknik ve finansal sorunlara ilişkin bilgilerin sistemli ve analize elverişli bir biçimde
toplanması.
Finansal etüd: işletmenin kurulması için gerekli ülke içi ve dışı kaynak fonlarının
miktarının saptanması, en uygun şekilde tedariki, gelir/gider tahminleri ve karlılık analizlerini
kapsar.
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Giriş
İşletmenin kurulması oldukça karmaşık ve çok yönlü bir sorundur. Konunun
ekonomik, teknik, finansal ve hukuki yönleri vardır. İşletme denilince, köşebaşındaki bakkal
dükkânından büyük bir demir-çelik işletmesine kadar çeşitli tipte teşebbüsler sözkonusu
olduğuna göre, işletmenin kuruluş sorununun uygulamadaki çözüm yollarının ne kadar
değişik olabileceği de açıktır.
Bir bakkal dükkânı açmak isteyen girişimci bile birtakım etüd ve araştırmalar yapar. O
çevrede oturan aile sayısı, gelir düzeyi, mevcut bakkal dükkânları ve alışveriş yapılan benzeri
yerlerin durumu gibi hususları araştırır. Oradaki çeşitli esnafa danışarak fikirlerini alır. Elbette
böyle basit araştırmaları uzman kimselere ihtiyaç duymadan, bizzat kendisi hem de kısa
sürede birkaç hafta veya bir iki ayda yapabilir.
Ama girişimcinin kurmak istediği işin daha büyük ölçekli bir girişime, örneğin bir
demir-çelik işletmesi veya bir motor fabrikası kurulmasına dönüşmesi halinde, kuruluşla ilgili
çalışmalar birkaç hafta veya birkaç ay yerine birkaç yıla çıkabilir. Bu yolda yapılacak etüdler
için de çok sayıda, değişik konularda uzmanlaşmış kalifiye elemanın koordineli bir biçimde
bir ekip çalışması yapması gerekir.
Bu Bölümde, önce kuruluşla ilgili bazı temel kavramlar ele alınacak; sonra, genel
olarak kuruluş aşamaları ve daha sonra da fizibilite çalışmaları incelenecektir.
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4.1. KURULUŞLA İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR
Bir endüstriyel (sınaî) işletmenin kurulmasına ilişkin çalışmaları birtakım aşamalar
halinde gözden geçirmeden önce bazı temel kavramları kısaca açıklamak yararlı olacaktır.
Bunlar, yatırım, yatırım projesi ve fizibilite kavramlarıdır.

Yatırım:
“Yatırım”, çeşitli anlamları olan bir kavram olup, iktisatta, ulusal gelirin yeni üretim
birimleri (işletmeler) kurmak veya eskiyen birimleri yenilemek için ayrılan kısmıdır. Diğer bir
deyişle milli gelirin harcanmayan (tasarruf edilen) kısmıdır ve bu dönemde sermaye mallarına
veya üretim techizatına yapılan ilavelerdir.
Genel olarak, makro düzeyde:
(1) Yeni üretim birimleri veya üretici güç kurmak
(2) Aşınma ve eskime nedeniyle ve ayrıca
(3) Modernizasyon nedeniyle
yatırım faaliyetlerine girişilmektedir. Her iki tür yatırım da önemli olmakla beraber,
mevcudu sürdürme (idame) amacını güden yatırıma göre, yeni üretim kapasitesi yaratan
yatırım faaliyetleri daha önemlidir. Zira, bir ülkenin gelişip, ekonomik kalkınmasını
gerçekleştirmesi, temelde yeni yatırımlara dayanır.
Girişimci açısından yatırım, nakdî sermayenin, aynî sermayeye (üretim yapacak
makine ve techizata) veya iktisadi üretim birimine dönüşmesidir. İşletmeye yatırılan nakdi
(parasal) sermaye, amortisman ve kârlarla tekrar nakdî sermayeye dönüşerek müteşebbise geri
gelecektir.
Ayrıca, yatırım sözcüğü, nakdi sermayeye gelir sağlamak anlamında da kullanılır.
Özellikle, sermaye piyasalarının geliştiği ülkelerde gelir getirmeyen nakdi varlığın daha az
likit aktiflere çevrilerek geri getirmesi sağlanır. Bir kişi veya işletme, tasarruflarıyla başka
firmaların çıkardığı hisse senedi veya tahvilleri satın alabilir; ya da, devlet tahvili satın alır.
Ancak bunlar sabit yatırım olmayıp, kolayca, paraya çevrilebilir -likit- yatırımlardır. Kişi için
yatırım sayılan bir faaliyet, makro açıdan sadece sahip değiştirme niteliğinde olabilir.
Yatırım konusu, burada ikinci anlamda, müteşebbis açısından, ya da işletmecilik
açısından ele alınacaktır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki bir ülke ekonomisi için çok
önemli bir kavram olan yatırım, sadece iktisadi işletmeler kurmak demek değildir. Kara ve
demiryolları, limanlar, su ve elektrik şebekesi okul ve hastahaneler için bağlanan ekonomik
kaynaklar (harcanan paralar) da yatırımdır ve iktisadi işletmeler kurmak kadar önemlidir.
Esasen, altyapı (enfrastrüktür) yatırımları denilen bu yatırımlar olmadan bir ülkede ekonomik
gelişme sağlanamaz. Çünkü bunlar yapılmadan, iktisadi işletmeler kurmak üzere yatırımlar
yapılmaz veya çok sınırlı ölçüde yapılır. Ülkemizin altyapı tesisleri bakımından zayıf olan
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bölgelerinde müteşebbislerin yatırım yapmadığı, hatta Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin bile bu
tür yatırımların gerçekleşmesinden sonra ekonomik işletme kurma yoluna gittiği
bilinmektedir. Altyapı yatırımları müteşebbisten çok devletin yüklendiği yatırımlardır. Çünkü
bunlar kârlı yatırımlar olmayıp, verimleri de direkt olarak görülmez; ancak diğer işletmelerin
başarısına katkıda bulunarak, ekonomik hayatı canlandırmak suretiyle dolaylı yoldan yarar
sağlarlar.
Diğer bir yatırım türü –alışılagelmiş yatırım kavramının biraz dışında olmakla
beraber– insan yetiştirilmesine veya eğitime yapılan yatırımdır. Gelişmiş ülkelerde, özellikle
ABD’de yapılan ekonometrik araştırmalar, eğitime yapılan harcamaların iktisadi yönden en
verimli yatırımlar olduğunu ortaya koymaktadır. Makro düzeydeki bu bulgular, aslında
işletme ve işletme yönetimi açısından üzerinde önemle durulması gereken bir gerçeği ifade
etmektedir. İşletmede çalışan tüm personelin hizmet-içi eğitim programlarıyla veya iş dışında
kurslara, seminerlere veya okullara gönderilmesi yoluyla devamlı olarak eğitilmesi ve
yetiştirilmesi kişilere olduğu kadar, işletmeye de büyük yararlar sağlar.
Yatırım Projesi ve Fizibilite (Yapılabilirlik) Çalışmaları:
Genel olarak proje denilince, bir konunun çözüme kavuşturulması yolunda hazırlanan
tasarı veya tasarlanan plân akla gelir. Uygulamada, daha çok mühendislikte bir inşaatın statik
hesapları, genel görünüşü vb. çeşitli hususlarını kapsayan teknik plân anlamında kullanılır.
Bu arada üzerinde durulan “yatırım projesi”, ekonomik anlamda ve bu nedenle de çok
daha geniş kapsamlı olup, Birleşmiş Milletler’in tanımına göre, “bir toplumda belirli bir
zaman süresi içinde, mal ve hizmetlerin üretimini arttırmak için bazı olanakları yaratma,
genişletme ve/veya geliştirmeye yönelik bir öneridir”.
Bu tanımda yatırımlar, yeni üretici güç yaratma, genişletme ve geliştirme
(modernizasyon) olmak üzere üçlü bir ayrıma tabi tutulmaktadır. İşletmenin kuruluşuyla ve
yatırımla ilgili çalışmaların önemli bir bölümü “fizibilite” kavramıyla ilişkilidir. Fizibilite,
çalışmaları (araştırması) kısaca, “kesin yatırım kararı alınmadan önce, yapılması düşünülen
yatırımla ilgili ekonomik, teknik ve finansal sorunlara ilişkin bilgilerin sistemli ve analize
elverişli bir biçimde toplanmasıdır” şeklinde tanımlanabilir.
Fizibilite çalışmalarına girişmedeki temel amaç, düşünülen yatırımın faydalarını ve kıt
olan kaynakların alternatif ekonomik kullanımlarını belirleyerek en rasyonel yatırım kararının
alınmasını sağlamaktır ki, bu sayede ticari açıdan en cazip yatırımın seçimi sağlanmış olur.
Çünkü fizibilite çalışmaları sonunda ortaya çıkan “fizibilite (yapılabilirlik) etüdü” veya
“raporu” ekonomik açıdan çekici olmayan, olumsuz bir durumu ortaya koyarsa, bu yatırım
düşüncesinden vazgeçilir. Fizibilite etüdü, “proje” anlamında ise de, projenin son şekli (kesin
proje) olmadığından bazen ön proje olarak da adlandırılır.
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4.2. İŞLETMENİN KURULUŞ AŞAMALARI
İşletmenin kuruluş çalışmaları çeşitli kısımlardan oluşur. Bunlar birbirini izleyen
aşamalar halinde ele alınıp, incelenebilir. Bir bakıma bunlar, “yatırım öncesi (plânlama)
çalışmaları”, “yatırım çalışmaları” ve “işletme” aşaması olmak üzere üç ana grupta
toplanabilir. Ancak daha ayrıntılı bir şekilde, yatırım projesi fikrinden işletme (üretime geçiş)
aşamasına kadar 7 ayrı kısımda ele almak daha aydınlatıcı olacaktır. Bu takdirde sözkonusu
aşamalar:

(1) Proje Fikri
(2) Fizibilite Çalışmaları (Proje hazırlama)
– Olanak etüdü ve önseçim (Önfizibilite)
– Fizibilite çalışması (Ekonomik, teknik, finansal etüdler)
(3) Fizibilite Raporu (Tamamlanmış fizibilite etüdü)
(4) Değerlendirme ve Yatırım Kararı
(5) Kesin Proje
(6) Projenin Uygulanması (Yatırım)
(7) İşletme (Üretime geçiş) aşaması
şeklinde sıralanabilir.
Bu aşamaları kısaca gözden geçirmek suretiyle işletmenin kuruluş çalışmaları
hakkında genel bir bilgi verilecektir. Ancak, yatırım öncesi çalışmaların, hatta tümüyle
yatırım çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturduğu için, fizibilite çalışmaları daha sonra
ayrıca ele alınarak açıklanması yoluna gidilecektir.

(1) Proje Fikri: Bir endüstri projesinin gelişmesi, belirli bir malı (veya malları) üretme
isteğinin müteşebbisin zihninde belirlenmesi ile başlar. Proje fikri, o ülkenin üretim-tüketim
modeli, pazar durumu, mevcut sanayi işletmelerinin durumu, ihracat olanakları ve ithalat
programları, kalkınma plan ve programları, doğal kaynaklar ve teknoloji durumu veya diğer
herhangi bir kaynaktan doğabilir.

(2) Fizibilite Çalışmaları: Proje fikrinin belirlenmesinden sonra, öncelikle yatırım
olanaklarının incelenmesi ve bir önseçim yapılması yoluna gidilir. Eğer düşünce düzeyindeki
bir proje, üzerinde durulmaya değer (yeterince cazip) görülürse (ki bu ön seçime, önfizibilite
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de denir) asıl fizibilite çalışması başlar. Böylece seçilen konuda projenin tamamlanmasına
çalışılır.
Proje hazırlama da denilen fizibilite (yapılabilirlik) çalışmalarının ana görevi, proje
fikrini teknik ve finansal açılardan inceleyerek, bulguları ve onları destekleyen verileri
sistemli ve mantıklı bir şekilde sunmaktır. Şekil 4-1’de işletmenin kuruluş aşamaları ve
fizibilite içinde yer alan “ekonomik etüd”, “teknik etüd” ve “finansal etüd” kısımları
görülmektedir.

(3) Fizibilite Raporu (Tamamlanmış Fizibilite Etüdü): Bu etüd veya rapor, aslında
fizibilite çalışması aşamasının sonucudur ve o aşama içinde de ele alınabilir. Zira ekonomik,
teknik ve finansal açılardan yapılan çalışmaların, bir bütünü, “projeyi” oluşturacak şekilde
biraraya getirilmesidir.

95

Şekil 4.1. İşletmenin Kuruluş Aşamaları

(4) Değerlendirme ve Yatırım Kararı: Fizibilite raporu, değerlendirme yapmak için
gerekli tüm bilgileri kapsamalıdır. Girişimci; bu bilgilerin ışığında, başta “ticarî kârlılık”
olmak üzere, çeşitli kriterleri gözönünde tutarak yapacağı değerlendirme olumlu bir sonuç
verdiği takdirde yatırım kararı alır. Bu değerlendirmede proje sahibine sağlanacak net ticari
faydaları gösteren ticari kârlılık yanında, projenin bir bütün olarak toplum üzerindeki genel
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etkilerini gösteren ulusal kârlılık üzerinde de durulmalıdır. Ancak, buna DPT gibi devlet
organları ile yatırım ve kalkınma bankaları daha çok önem verirler. Değerlendirme aşaması da
oldukça önemli bir aşama olup, projenin kabulüyle yatırım kararı alınması veya projenin reddi
ile sonuçlanır.

(5) Kesin Proje: Proje kabul edilirse, artık onun kesin proje haline dönüştürülmesi
gerekir. İşletmenin hukuki şekli, kesin teknik hesaplar, alınacak makinelerin kesin kapasiteleri
ve maliyetleri vb. hususlar üzerinde durularak projeye son şekli verilir.

(6) Projenin Uygulanması (Yatırım): Bu aşamada yatırım artık gerçekleşmekte, bir
yandan kesin siparişler verilirken, öte yandan, fiziksel yatırımlar başlamaktadır. Yapılan tüm
önceki çalışmalar yatırım için hazırlık olup, asıl büyük harcamalar bu dönemdedir. Projenin
planlanan zamanda ve maliyetlerle gerçekleştirilmesi büyük bir önem taşır.

(7) İşletme (Üretime Geçiş) Aşaması: Fiilen gerçekleşmiş bulunan yatırım projesinin
artık sonuçlarını vermeye başladığı son dönemde, ilk üretim deneme niteliğindedir. Deneme
üretimi sırasında, gerek kalite, gerekse kantitite bakımından planlanan ile elde edilen
mamüller arasında olumsuz farklar varsa bunların giderilmesine çalışılır. Böylece, kurulan
ekonomik birim olağan üretim faaliyetine geçer ki, bu da artık işletme döneminin
başlamasıdır.

4.3. FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ, AMAÇLARI VE
BAŞLICA BÖLÜMLERİ

Modern işletmecilikte fizibilite çalışmaları çok önemlidir. Zira, kendisi ekonomik
değerlerle uğraşan ve kurulması ancak belirli düzeyde kaynakların yatırılmasıyla mümkün
olan işletme, herşeyden önce kıt kaynakların rasyonel bir biçimde kullanılmasını sağlayarak
ciddi, sistemli ve bilimsel nitelikte yatırım öncesi çalışmalara dayandırılmalıdır.

Girişimci veya yatırımcı için yatırım demek, riske-veya o işten zarar etme tehlikesine
katlanmak demektir; çünkü piyasa (pazar) ortamı belirsizliklerle doludur. Sırf bu
belirsizlikleri azaltabilmek ve en cazip görülen bir yatırımı yapmak isterken, zarar tehlikesini
de gözönünde tutmak için bile girişimci niyetlerini ve beklentilerini somutlaştırmak,
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ölçülebilir hale getirmek ihtiyacını duyar ki, yatırım projesi fikrinin ve fizibilite çalışmalarının
esası buna dayanır.
Ayrıca, gerek girişimcilere yatırımlar için çeşitli kolaylıklar sağlayan çeşitli devlet
organlarına (DPT gibi), gerekse kredi sağlayacak çeşitli kalkınma ve yatırım bankaları ile
potansiyel tasarruf sahiplerine de girişilen yatırımın beğendirilmesi gerekir. Şu halde onların
iyi bir yatırım yapıldığına ikna edilmesi için de sözkonusu çalışmalar önem kazanmaktadır.

Fizibilite çalışmaları ve fizibilite raporu hazırlanmasının başlıca amaçları şöyle
sıralanabilir:
(1) İşletmenin kurulmasına kesin karar vermek
(2) İşletmenin hangi büyüklükte ve nerede kurulacağını belirlemek
(3) Yatırımın finansal portesini (malî yükünü) ortaya koymak ve gerekli iç ve dış
finansman için yardımcı olacak finansal kuruluşlara fizibilite raporunu sunmak
(4) Teşvik kredisi, yatırım indirimi ve döviz tahsisi gibi devletin sağladığı
olanaklardan yararlanmak üzere fizibilite raporunu DPT gibi ilgili kamu organlarına sunmak
(5) Projenin gerçekleşmesi, kuruluşu ve işleyişi sırasında karşılaşılabilecek güçlükleri
önceden tahmin ederek, gerekli tedbirleri almak.

Fizibilite çalışmaları, proje fikrinin oluşmasından sonra, ne tür bir yatırım yapılacağı
konusunun, diğer bir deyişle yatırım olanaklarının araştırılması ile başlar. Olanak etüdü
denilen ve kaba ve toplu tahminlere dayanan bu ilk çalışmalar nispeten ayrıntılı nitelikteki
önseçim veya önfizibilite çalışmasıyla desteklenir. Hatta, olanak etüdü çok ümit verici bir
olanağı gösteriyorsa, proje fikri hakkında sadece önfizibilite çalışması ile yatırım kararı
verilebilir. Ya da aksine, bilgiler proje fikrinin yaşayabilir bir öneri olmadığını gösteriyorsa,
fizibilite raporuna gerek kalmadan kısa yoldan cazip olmayan proje fikrinden vazgeçilir.
Çünkü önfizibilite etüdü, yatırım kararının verilmesinde temel alınan asıl fizibilite raporundan
önce, proje fikrinin ilk değerlendirilmesi niteliğinde olup, yüzeysel olmakla beraber aynı
konularda bilgiler sağlar. Bazen de bu ilk değerlendirme yapılmadan direkt proje hazırlamaya
geçilir.
Fizibilite çalışması, endüstriyel bir projeye ilişkin olarak yatırım kararı için ekonomik,
teknik ve finansal temel sağlamalıdır. Belirli bir malın üretimiyle ilgili kritik unsurlar ile
üretime ilişkin çeşitli yaklaşımları tanımlamalı ve incelemelidir. Böyle bir çalışma,
“belirlenen bir yerde, belirli bir üretim kapasitesinde, tanımlanmış madde ve girdileri
kapsayan, belirli bir kazanç elde edilen bir proje oluşturmalıdır”.
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Fizibilite çalışmasının birbirleriyle yakından ilişkili olup koordineli bir biçimde
yürütülmesi gereken “ekonomik etüd”, “teknik etüd” ve “finansal etüd” bölümleri aşağıda
kısaca açıklanacaktır.
Fizibilite raporu hazırlanmasında, başta Devlet Planlanma Teşkilâtı olmak üzere
Devlet Yatırım Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, B.M. Sınaî Kalkınma Teşkilâtı, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği yardımcı olmaya çalışmaktadır. DPT’nin çeşitli sektörler için
hazırladığı “tip fizibilite formları” vardır. Diğerlerinin de proje hazırlama ve değerlendirme
esaslarını anlatan broşür veya yayınları mevcuttur.
Fizibilite çalışmalarını yapacak ekip, ideal olarak, iktisatçı, işletme iktisatçısı
(pazarlama-finansman-muhasebe uzmanları) ve mühendisler (gereğine göre endüstri
mühendisi, makine veya inşaat mühendisi) den oluşur. Yeterli ödenek, işgücü ve büro
personeli ile desteklenen üçlü ekip, sık sık birbirlerine danışarak işbirliği ile raporlarını
hazırlarlar.
Tablo 4.1’de
Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı’nın fizibilite çalışmalarında
yararlanması için önerdiği (Nisan 1995 tarihli “örnek fizibilite raporu” -ana başlıkları
indirgenmiş şekliyle- görülmektedir. Bu örnekte, “yatırımcı ile ilgili bilgiler” ile “yatırım ile
ilgili bilgiler” iki ana kısım olup, asıl kısımdan ikincisinde şu başlıklara yer verilmektedir:
genel bilgiler; projenin gerekçesi; projenin teknolojik yönleri; yatırım tutarı; yatırımın
finansmanı, işletme dönemi bilgileri ve finansal analiz; projenin değerlendirilmesi. Aşağıda
fizibilitenin üç ayrı etüdü ele alınacaktır.

4.3.1. Ekonomik Etüd
Fizibilite raporuna giren ekonomik etüd ve analizler genellikle şu konuları kapsar:
(1) Pazar araştırması ve talep tahmini
(2) İşletme büyüklüğünün (kapasitesinin) saptanması
(3) İşletmenin kuruluş yerinin seçimi.

(1) Pazar araştırması (analizi) ve talep tahmini, işletme büyüklüğünün saptanmasında
esas alınan çok önemli bir çalışma olup, önceden belirlenen belirli bir mamülle ilgili bazı
temel bilgileri sağlamayı amaçlar. Belirli malın belirli bir pazarda belirli fiyattan ne kadar
satılabileceği (toplam talep); kurulacak işletmenin ne kadar satabileceği (işletmenin malına
talep ya da ‘satış”) tahminleri çeşitli istatistiksel verilerden, o malla ilgili ithalat-ihracat,
tüketim, fiyat serilerinden yararlanılarak ve ayrıca araştırmacı tarafından girişilen bazı
araştırma ve soruşturmalarla saptanmaya çalışılır. Mevcut arz ve talebin gelişme eğilimleri
(trendleri) üzerinde durulur.
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Bu araştırmalarda, malın piyasadaki mevcut satış fiyatları ve maliyetleri, tüketicilerin
tipleri ve özellikleri, arz kaynakları (yurtiçi üretim mi, ithal mi, bunların karışımı mı,
nerelerden ithal edildiği), dağıtım kanalları, ikame (rakip olabilecek) ve tamamlayıcı mallar,
üzerinde durulur. Geriye doğru istatistik verileri (genellikle son 10 yıl), ileriye doğru projenin
işletme aşamasından itibaren belirli bir dönem (öncelikle ilk 10 yıl) için talep ve satış
projeksiyonları yapılır. Ayrıca, hükümetin o malla ilgili iktisadi politikaları incelenir (ithal
yasağı, teşvik kredisi, gümrük veya yatırım indirimi, ihracat kredisi gibi).

(2) İşletme büyüklüğünün saptanması, üretim kapasitesinin belirlenmesi sorunudur.
Kapasite, basit olarak, bir işletmenin elindeki üretim faktörlerinin en iyi şekilde kullanarak
yapabileceği üretim miktarı veya kısaca, belirli sürede üretilebilecek mamülün hacim veya
sayısı olarak tanımlanır. Kapasite ve çeşitleri üzerinde daha sonra ayrıntılı olarak
durulacağından burada sadece değinilmekle yetinilmektedir.

(3) İşletmenin kuruluş yeri de çeşitli faktörlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi
sonucunda belirlenmelidir. Kuruluş yeri, önemi nedeniyle ayrı bir bölüm olarak ele
alınacaktır. Bazı işletmeler kaynağa yönelik olarak (kömür, demir-çelik işletmeleri gibi),
bazıları da pazara yönelik (ekmek fabrikası, rafineri gibi) olarak kurulur. Bazı işletmelerde
ise, ne hammadde ve diğer kaynaklar; ne de pazar, kuruluş yerini kendisine çekecek özel
etkiye sahip olmaz.

4.3.2. Teknik Etüd
Proje ekibinin teknik uzmanlarınca-mühendislerce-hazırlanan teknik etüd, ekonomik
ve finansal etüdleri hazırlayan işletme ve iktisat uzmanlarının konusu dışında kalmakla
beraber burada yapılması gereken işler kısaca belirtilecektir.
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Tablo 4.1. Fizibilite Raporu Örneği
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Teknik etüdün kapsamına giren konuların başlıcaları şunlardır:
— Projenin teknik tanımı, tesis kurulacak arazinin zemin etüdleri, hammadde ve
yardımcı madde etüdleri, laboratuar testleri
— Üretim teknolojisi seçimi
— Üretilecek malların, yan ürün ve artıkların çeşitleri, nitelikleri artıkları
değerlendirme olanakları
— Makine ve techizat seçimi
— Tesisin yerleşme planı
— İnşaat işleri
— Montaj işlerinin kim tarafından, nasıl yapılacağı ve harcama miktarı
— Uygulama planı (termin programı): İşletmenin yatırım döneminde kuruluşunun
aylara göre grafik veya tablolarla ayrı ayrı gösterilmesi.
Bu konuların herbirinin ayrı bir önemi olup, yetişmiş proje mühendisi veya
mühendislerince dikkatli araştırma ve hesaplamalara dayalı olarak yapılmaları gerekir.

4.3.3. Finansal (Malî) Etüd
Finansal etüd, işletmenin kurulması için gerekli ülke içi ve dış kaynak fonların
miktarının saptanmasını ve en uygun bir şekilde (en düşük faizlerle) karşılanması, işletmenin
gelir ve gider tahminleri ve işletmenin kârlılık durumuyla ilgili analizleri kapsar. Daha
spesifik olarak bu çalışma şu konuları ele alır:
(1) Yatırım tutarının hesaplanması
(2) İşletmenin gelir ve gider tahminlerinin yapılması
(3) Finansman kaynaklarının saptanması
(4) İşletmenin kârlılık durumuyla ilgili analizler
(5) Organizasyon durumu.

(1) Yatırım tutarının hesaplanması: Kurulacak işletmenin sabit yatırım maliyeti ile
döner sermaye (işletme veya çalışma sermayesi) toplamı yatırım tutarını verir. Başlıca yatırım
gider kalemleri, etüd ve proje giderleri, patent ve know-how, arsa bedeli, arazi düzenleme,
inşaat işleri, ulaştırma yatırımları, makine ve techizat bedeli, ithal ve gümrükleme, montaj,
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genel giderler, taşıt araçları, işletmeye alma giderleri, beklenmeyen giderler, faizler ile
çalışma sermayesidir.
“Patent”, belirli bir üretim teknolojisini geliştiren firmaya, devletçe tanınan ve
genellikle 15-17 yıl gibi uzun süreyi kapsayan bir yasal korunma hakkıdır. Kısaca, yenilik ve
buluşların ilgili devlet kuruluşunca (bizde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) kayıt ve tescil
ettirerek başkasının kullanmasını önlemeğe “patentini almak” denir. Patent gideri ise, patentin
sahibine belirli bir bedel ödeyerek “kullanım hakkının” kiralanması ve satın alınması içindir.
Ayrıca, bir de “kullanım bilgisi”nin de satın alınması veya kiralanması gerekir ki, buna
“know-how” denir.

(2) İşletmenin gelir ve gider tahminlerinin yapılması: gelir ve gider bütçelerinin
hazırlanması demek olup, buna bazen proforma bilançolar da eklenir. Yıllık gelir tahminlerine
esas olan satış miktarları ve birim fiyatlar ekonomik etüdden sağlanır (zira bu veriler çeşitli
yılların talep ve kapasite kullanım durumuna göre hesaplanmıştır). Ekonomik ve teknik
etüdlerden yararlanıp, çeşitli yıllar için, üretim giderleri veya üretim maliyetleri de yine
üretim durumuna göre hesaplanır. Artık bu yıllık gelir ve gider tahminleri bir kâr ve zarar
tablosunda biraraya getirilerek karşılaştırılır; ödenecek vergi ve diğer kesintiler de hesaba
katılarak işletmenin net kârlılık durumu ortaya çıkarılır.

(3) Finansman kaynaklarının saptanması: Finansman ihtiyacı için fon kaynaklarının
saptanması da önemli olup, diğer etüdlerden, gerekse etüd çerçevesinde yapılan diğer
çalışmalardan sağlanan verilere göre iç para ve döviz üzerinde durulur. Kısaca, nereden, ne
zaman, ne kadar ve ne maliyetle (faizle) para ve kredi sağlanabileceği konusu açıklığa
kavuşturulur. Doğal olarak en düşük faizlerle fon kaynakları sağlanmasına çalışılır. Burada,
toplam yatırım için gerekli fonların ne ölçüde “öz sermayeden”, “dış kaynak sermayesinden
(banka kredisi ve tahviller)” ve “otofinansman yoluyla (dağıtılmayan kârlar ve yedek
akçelerle)” sağlanacağı saptanır. Ayrıca, faaliyetlerle ilgili nakit ihtiyaçları ve nakit giriş ve
çıkış hesapları yapılır. Böylece, fon akım ve nakit akımı planlanmış olur.

(4) İşletmenin kârlılık durumuyla ilgili analizler: İşletmenin kârlılık durumuyla ilgili
analizlere gelince, işletmenin gelir-gider tahminleri ve fon kullanım verileri ile yapılan bu
analizler, fizibilite raporu için, yatırımcıyı yatırım kararı almaya götüren, “değerlendirme ve
yatırım kararı” aşamasında yararlanacağı temel verilerin önemli bölümlerini sağlar. Burada,
finansal rasyolar denilen birtakım oranlar kullanılarak analizler yapılır.

(5) Organizasyon durumu: Fizibilite raporunun organizasyonla ilgili bölümü için
genellikle şu konularda araştırma yapılır:
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— Kurulacak işletmenin tipi, hukuki şekli tercih sebepleri ve yapısı
— Proje uygulama (kuruluş) ve işletme aşamalarındaki organizasyon şemaları ve
kadrolar.
— Projenin uygulanmasıyla ilgili hukuki sorunlar, patent ve lisans anlaşmaları ve
benzeri konular
— Projeyle ilgili diğer kişi veya kamu kuruluşlarıyla yapılacak veya yaptırılacak işler
— Teknik ve idari personelin sağlanması ve eğitimi.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu hafta belirli büyüklükteki bir işletmenin kuruluş çalışmaları çerçevesinde, önce
yatırım ve yatırım projesi kavramları, sonra fizibilite çalışmaları, işletmenin kuruluşunun tüm
aşamaları incelendi. Daha sonra, işletmenin kurulması kararını vermeye temel oluşturan
fizibilite konusu daha detaylı olarak ele alınarak bunun önemi, amaçları ve başlıca bölümleri
incelendi. Bu bağlamda ekonomik etüd, teknik etüd ve finnasal etüd ana hatlarıyla gözden
geçirildi.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kuruluş aşamalarından biri değildir?
a) Proje fikri
b) Fizibilite çalışmaları
c) Kesin proje
d) Proje denetimi
e) Fizibilite raporu
2. _________, belirli bir zaman süresi içinde, mal ve hizmetlerin üretimini arttırmak için
bazı olanakları yaratma, genişletme ve/veya geliştirmeye yönelik bir öneridir.
a) Genişleme
b) Proje
c) Büyüme
d) Üretim
e) Yatırım projesi
3. Aşağıdakilerden hangisi fizibilite raporu hazırlanmasının amaçlarından biri değildir?
a) Teşvik kredisi, yatırım indirimi ve döviz tahsisi gibi devletin sağladığı
olanaklardan yararlanmak üzere fizibilite raporunu DPT gibi ilgili kamu organlarına
sunmak
b) Endüstri dalındaki nisbî (göreli) durumu belirlemek
c) İşletmenin kurulmasına kesin karar vermek
d) Projenin gerçekleşmesi, kuruluşu ve işleyici sırasında karşılaşabilecek
güçlükleri önceden tahmin ederek, gerekli tedbirleri almak
e) İşletmenin hangi büyüklükte ve nerede kurulacağını belirlemek

Cevaplar
1-d, 2-e, 3-b
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5. İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

5.1. İşletme Büyüklüğü Ölçüleri (Kriterleri)
5.2. İşletme Büyüklüğünü Etkileyen faktörler ve Optimum İşletme Büyüklüğü
5.3. Kapasite ve Çeşitli Kapasite Kavramları
5.4. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Optimum işletme büyüklüğü ne demektir?
2. Kapasite kullanım oranı ne demektir?
3. Türkiye’de KOBİ’lerin ekonomideki yerini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
Okuyarak
Söz
konusu
etkileyen faktörlerin kavranması.

İşletme
büyüklüğünü
faktörler
İşletme kapasitesi

KOBİ’ler

Kazanım

Kapasite ve optimum
kapasitenin anlaşılması.

Okuyarak

KOBİ’lerin
tanımlanması ve ülkemiz
ekonomisindeki
öneminin
kavranması.

Okuyarak

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar

İşletme büyüklük ölçüleri: Kantitatif ve kalitatif kriterler.
Kapasite kavramı: İşletmelerin mal veya hizmet üretebilme yetenek ve imkanlarının
belirli bir ölçü ile ifade edilmesidir.
Kapasite kullanım oranı: Fiili kapasitenin normal kapasiteye yüzde cinsinden oranıdır.
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Giriş
İşletmelerin kuruluş çalışmaları çerçevesinde üzerinde önemle durulması gereken
konulardan biri de, kuruluş yeri seçimiyle de yakından ilişkili olan büyüklük sorunudur.
İşletme büyüklüğünün ne olması gerektiği çok yönlü olarak ele alınması gereken bir konudur.
Bu bölümde, önce işletme büyüklük ölçüleri ele alınacak; sonra, işletme büyüklüğünü
etkileyen bellibaşlı faktörler ile optimum işletme büyüklüğü üzerinde durulacak; daha sonra
kapasite ve çeşitli kapasite kavramları açıklanacak ve son olarak da, gitgide önemleri daha iyi
anlaşılan küçük ve orta ölçekli işletmeler ele alınacaktır.
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5.1.

İŞLETME BÜYÜKLÜK ÖLÇÜLERİ (KRİTERLERİ)

İş hayatında, “büyük işletme”, “küçük işletme” veya “büyük işletme”, “orta işletme”,
“küçük işletme” gibi ayırımlara sık sık rastlanır. Doğal olarak bir manav veya bakkal dükkânı
küçük işletme; bir demir-çelik fabrikası ise büyük işletme sayılır. Ayrıca, özellikle çokuluslu
işletmeler, çoğu kez büyük işletme boyutlarından da öte, “dev işletme” olarak adlandırılırlar;
çünkü bunlar çeşitli bakımlardan çok büyük işletmelerdir.
İşletme büyüklüğünü belirlemede çeşitli kriterler göz önüne alınabilir. Ama genel
olarak bunlar ya kantitatif kriterler, ya da kalitatif (niteliksel) kriterlerdir. Her ne kadar
kantitatif ölçüler daha somut ve pratik iseler de, başlıbaşına bu tür kriterlerin yeterli olmadığı
durumlar da söz konusu olabilmektedir. Bu yüzden niteliksel ölçülerden de yararlanma yoluna
gidilir. Örneğin, satış gelirleri oldukça yüksek olan bir işletme, aynı endüstrideki rakipleri
daha yüksek satışlara sahip olduğu için orta boy işletme sayılabilir. Zira burada somut
değerler yanında bir göreli durum ortaya çıkmaktadır.

5.1.1. Kantitatif Büyüklük Ölçüleri
İşletme büyüklüğünü belirlemede kullanılan kantitatif kriterlerin başlıcaları şunlardır:
1. Yıllık satışlar (çoğunlukla gelir- ciro)
2. Yıllık kârlar
3. Varlıklar (Net aktifler)
4. Öz sermaye miktarı
5. Yatırım toplamı
6. Çalışanların sayısı.
Bunların dışında, kullanılan makine ve tezgah sayısı veya gücü, kullanılan hammadde
miktarı veya harcanan enerji miktarı, başlıbaşına bir kriter olmamakla beraber, yıllık ihracat
değeri de bir büyüklük ölçüsü olarak belirtilebilir. Hangi ölçünün esas alınacağı işletmenin
çeşidine göre değişir. Birçok sanayi ve ticaret işletmesinde satış hasılatı (yıllık cirosu), hizmet
işletmelerinde çalışanların sayısı, iplik fabrikalarında iğ sayısı, çimento fabrikalarında döner
fırın sayısı, gübre fabrikalarında üretim miktarı, sinema ve tiyatrolarda koltuk sayısı, otellerde
yatak sayısı gibi.
Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkelerde her yıl en büyük
işletmeler belirlenir. Örneğin, ABD’de ünlü Fortune (Servet) Dergisi, ABD’nin ve dünyanın
en büyük 500 işletmesini belirleyip sırasıyla, “Fortune 500” ve “Global 500” başlıklarıyla
satışlar, kârlar, varlıklar öz sermaye ve çalışanların sayısına göre sıralayıp yayınlar. Yine iş
hayatı ile ilgili ünlü dergilerden Business Week ile Forbes dergileri de, ABD’nin ve dünyanın
en büyük işletmelerini çeşitli kriterlere göre her yıl sınıflandırır ve yayınlar.
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Ülkemizde de İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nın, 1967 yılında başlattığı sadece
İstanbul’u kapsayan en büyük 100 sanayi kuruluşuyla ilgili anket araştırmaları zamanla
Türkiye düzeyine yansıtılmış; önce 300 işletmeye, 1980’de ise 500 işletmeye
dönüştürülmüştür. Artık her yıl, önce en büyük 500 sanayi işletmesi, sonra da ikinci 500
işletme belirlenip, İSO Dergisi’nde yayınlanmaktadır. Türkiye’deki kamu ve özel sektör
işletme ve müesseselerinin “üretimden satışları”, “satış hasılatı”, “dönem kârı/zararı”,
“özkaynakları” ve “ücretle çalışanlar ortalaması” ayrı ayrı belirtilmektedir. Ayrıca, daha sonra
bu 5 kritere ek olarak 3 yeni değişken, “net aktifler tutarı”, “brüt katma değer” ve “ihracat
tutarı” (dolar cinsinden) katılmıştır.
2016 yılında Türkiye’nin en büyük 500 sanayi işletmesi (doğal olarak 2015 takvim yılı
verilerine dayalıdır) İstanbul Sanayi Odası’nca açıklanmıştır. İSO Dergisi’nin Ağustos 2013
sayısı’ndan, yıllık “üretimden satışlar”a göre sıralanmış en büyük 10 işletme, üretimden
satışlar ve bir önceki yıldaki yerleriyle birlikte Tablo 5-1’de görülmektedir. İSO araştırması,
daima satışlar (ki birçok işletme için bu, üretimden satışlardan biraz daha yüksektir) yerine
üretimden satışları ilk kriter olarak almakta; sonra, satış hasılatı, brüt katma değer, özkaynak,
kâr/zarar, ihracat vb. kriterleri sıralamaktadır. Üretimden satışlara öncelik verilmesi, bunların
hepsinin fiziksel (somut) mal üreten, “sanayi işletmesi” olmaları nedeniyledir.
Tablo 5-1’deki ilk 5 işletme, sırasıyla TÜPRAŞ, Ford Otomotiv, Arçelik, OyakRenault, ve TOFAŞ olup hepsi de özel işletmedir. En büyük sanayi kuruluşumuz olan
TÜPRAŞ’ın 2015 yılı üretimden satış geliri 35,437 milyar TL’dir.
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Tablo 5–1 2016 Yılında Türkiye’nin En Büyük 10 Sanayi İşletmesinin Üretimden
Satışları, Varlıkları ve Bir Önceki Sıralamadaki Yerleri
SIRA
İşletme Adı
2015 2014
1

1

2
3

2
4

4

3

5

9

6

5

7

8

8

13

9

7

10

6

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol
Rafinerileri A.Ş.
Ford Otomotiv San. A.Ş.
Arçelik A.Ş.
Oyak-Renault Otomobil
Fabrikaları A.Ş.
TOFAŞ Türk Otomobil
Fabrikası A.Ş.
EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş.
Gen. Müd.
Ereğli Demir ve Çelik
Fabrikaları T.A.Ş.
Hyundai Assan Otomotiv San.
ve Tic. A.Ş.
İskenderun Demir ve Çelik
A.Ş.
İçdaş Çelik Enerji Tersane ve
Ulaşım San. A.Ş.

Bağlı
Bulunduğu
Oda/Kamu

Üretimden
Satışlar
(Net)
Milyon
TL

Net
Varlıklar
(Net
Aktifler)
Milyon TL

Kocaeli

35 437,9

20 594,0

İstanbul
İstanbul

14 732,9
9 998,9

6 421,5
9 661,4

İstanbul

9 893,4

-

İstanbul

8 434,2

6 912,8

Kamu

6 795,0

20 171,4

İstanbul

6 475,1

10 969,0

Kocaeli

6 236,7

-

İskenderun

5 890,5

5 708,5

İstanbul

5 773,5

2 394,2

Dünyanın en büyük işletmeleri de, her yıl ABD’de yayınlanan “Fortune”, “Business
Week” ve “Forbes” gibi dergilerde açıklanır. Fortune Dergisi’nin “Global 500 2016”
araştırması sonuçlarına göre, 2015 yılında (Ağustos 2016 Sayısı; 2015 takvim yılı, sadece
sanayi değil tüm sektörler dahil) dünyanın en büyük ilk üç işletmesi, yıllık ciro bazında
sırasıyla, Wal-Mart Stores, State Grid, China National Petroleum’dur.

Tablo 5–2 2016 Yılında Dünya’nın En Büyük 10 İşletmesi
Sıra
2015 2014
İşletme Adı ve Ülkesi
1
1
Wal-Mart Stores - ABD
2
7
State Grid - Çin
3
4
China National Petroleum -Çin
4
2
Sinopec Group - Çin
5
3
Royal Dutch Shell - Hollanda
6
5
Exxon Mobil - ABD
7
8
Volkswagen - Almanya

Satış
Gelirleri
Milyar
Dolar
482,1
329,6
299,3
294,3
272,2
246,2
236,6

Net
Varlıklar
Milyar
Dolar
199,6
478,5
621,2
317,0
340,2
336,8
414,9
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8
9
10

9
15
6

Toyota Motor - Japonya
Apple - ABD
BP - İngiltere

236,6
233,7
226,0

422,0
290,5
261,8

5.1.2. Kalitatif (Niteliksel) Büyüklük Ölçüleri
İş hayatında işletmelerin küçük, orta ve büyük olarak sınıflandırılmalarında bazen
kalitatif ölçüler kullanılır. Kantitatif ölçüler kadar önemli olmayan kalitatif ölçülerin
başlıcaları şunlardır:
1. Sermaye koyanların (sermayedarların) sayısı
2. Yönetim biçimi
3. Bölgeye yönelik olup olmama
4. Endüstri dalındaki nisbî (göreli) durum.
5. Hukuki şekil.
Küçük işletmelerde, sermayedar, bir kişi veya küçük bir gruptur; büyük işletmelerde
ise genellikle çok sayıda hissedar vardır (gerçi, ülkemizde bu duruma istisna olarak aile
holdingleri büyük işletme gruplarıdır). Küçük işletmelerde yönetim mal sahibindedir ve daha
çok kendi bölge ve çevresine yönelik olarak faaliyet görülür. Büyük işletmelerde işletme
sahipleri ile yönetim kadrosu ayrılmıştır ve sadece bölgeye değil ulusal, hatta uluslararası
pazarlara yönelik faaliyet görülür.
Çeşitli dallardaki büyüklük kavramları da farklıdır. Belirli kantitatif ölçülere göre “X”
İşletmesi “büyük işletme” olduğu halde, o işkolunda rakipler genellikle daha büyük
olduğundan, “orta işletme” sayılabilir. Ya da, “A” sanayi dalında belirli ölçüler büyük
işletmeyi temsil ederken, aynı ölçüler “B” sanayi dalında küçük işletmeyi temsil edebilir.
Ayrıca, bağımsız bir sınıflandırma ölçüsü olmamakla beraber, işletmelerin hukuki
şekilleri de kalitatif olarak nisbi büyüklük göstergesi sayılabilir. Genel olarak, tek kişi
işletmeleri şirketlerden; adi şirketler, ticaret şirketlerinden; şahıs şirketleri sermaye
şirketlerinden, limited şirketler, yine sermaye şirketi olan anonim şirketlerden küçüktürler.

5.1.3. Büyük ve Küçük İşletmelerin Üstünlükleri
İşletmeler, büyüklüklerine göre, “küçük işletmeler”, “orta ölçekli işletmeler” ve
“büyük işletmeler şeklinde üçlü bir şekilde sınıflandırılabilirler. Hatta ilk gruptan, “çok küçük
işletmeler” ayrı bir grup olarak ele alınabilir. Öte yandan, uygulamaya dönük olarak
genellikle küçük işletmeler orta ölçekli işletmelerle birlikte düşünülerek, “büyük işletmeler”
grubuna karşılık, “küçük ve orta ölçekli işletmeler” tek grup olarak ele alınır. Kısaca “KOBİ”
denilen ve ülke ekonomilerinin temelini oluşturan bu büyük grup aşağıda ayrıca ele
alınacaktır. Büyük işletmelerin de küçük işletmelerin de kendilerine özgü bir takım
üstünlükleri (doğal olarak bazı sakıncalı yönleri de) vardır.
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Büyük İşletmelerin başlıca üstünlükleri şöyle sıralanabilir:
—
Makineleşme ve gelişmiş üretim metodlarıyla, büyük ölçekli üretim (kitle
üretimi) yapılabilir; böylece birim maliyetler düşer.
—
Üretimde yüksek teknoloji kullanma yanında, araştırma ve geliştirme (ArGe)ye daha çok kaynak ayrılıp, buluş ve yeniliklerden daha fazla yararlanılabilir.
—
Modern işletmecilik uygulamaları daha çok görülür. Daha etkin organizasyon
kurulup, departmanlarda uzman personel ile etkin işbölümü yapılır.
—
Daha kaliteli personel çalıştırıldığı gibi, onlara daha iyi eğitim, yetişme ve
yükselme imkânı sağlanır.
—
sağlanır.

Yüksek finans gücü sayesinde, daha kolay ve düşük maliyetle para ve kredi

—
Satınalmada, üretimde, pazarlamada (örneğin, reklâm harcamaları) artan
pazarlık gücü, iskontolar vb. nedenlerle büyüklükten kaynaklanan tasarruflar sağlanır.

Küçük İşletmelerin başlıca üstünlükleri de şöyle sıralanabilir:
—
Bu işletmeler talep değişmelerine (sınırlı sabit varlıkları nedeniyle) daha hızlı
uyum sağlarlar, esneklikleri fazladır.
—
Dar bir çevreye hitabettiklerinden müşterileriyle yakın temas ve kişisel ilişkiler
geliştirirler. İşçi-işveren ilişkisi de daha yakındır.
—
Müşterilere mal ve hizmetlerle daha iyi hizmet verirler. Özel değişiklik yapma
imkanları fazla olup, standart mal sunma yerine özel ihtiyaçları karşılamaya daha çok
yönetirler.
—
Makineden çok emeğe, işgücüne dayanırlar; sınırlı sayıda personel çalıştırılır,
bunlar etkin olarak kontrol edilirler.
—
Büyük işletmelere cazip olmayan küçük pazar bölümlerini hedef pazar seçip,
buralarda kârlı çalışabilirler.
—
Mülkiyet ve yönetimde bağımsızlık sözkonusu olup, çoğunlukla yönetimde
“sahip-yönetici” vardır. Bürokrasi az olduğundan hızlı karar verme yoluyla pazar fırsatlarını
yakalamak daha kolay olabilir.
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5.2.İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE
OPTİMUM İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ
5.2.1. İşletme Büyüklüğünü Etkileyen Faktörler
İşletmenin daha kuruluş çalışmaları ile ekonomik etüd çerçevesinde incelemelerle
işletme büyüklüğünün belirlenmesine çalışılır. İşletme büyüklüğüne etki eden faktörler
aslında çok ve çeşitli olduğu gibi durumdan duruma değişkenlik de gösterebilir. Bu
faktörlerin başta gelen bazıları şunlardır: Pazar şartları ve talep durumu (bugünkü ve
gelecekteki); kurucuların finansman (para ve kredi tedariki) imkanları ve kurucuların yönetim
beceri veya yetenekleri.

İşletme kurulurken, üretilmesi düşünülen mamulle ilgili önce talep tahminleri, sonra
da bu genel talepten işletmenin kendisinin sunacağı mallara ait satış tahminleri yapılır. Ancak,
talep oldukça dinamik bir yapıdadır ve zaman içinde devamlı değişmeler gösterir. Bugünkü
talebi esas alarak kurulacak bir işletme, zamanla talebin artması ile yetersiz kalacak, bu da
işletmenin genişletme (tevsii) yatırımlarına yönelmesine yol açacaktır. İşte, işletmeyi daha
başlangıçta isabetli bir tercihle uygun büyüklükte kurmak, söz konusu ek yatırım
giderlerinden tasarruf sağlayacaktır.
Pazar şartları, özellikle talepteki artışa ilişkin tahminler işletmenin bugünkü talebe
göre daha büyük olarak kurulmasını gerektirir. Bu durum ise zaman içinde beklenilen talep
artışları gerçekleşinceye kadar kullanılmayan bir kısım atıl (noksan veya boş) kapasitenin
göze alınmasına yol açar ki, bu da, birim başına maliyet masraflarının yüksek olması
demektir. Talebin dinamik bir yapıya sahip olmasından kaynaklanan bu soruna en uygun
çözüm yolu şudur: gelecekteki talep miktarını karşılayacak büyüklükte, ama şimdiki talebe
göre çalışma giderlerini koruyabilecek bir işletme büyüklüğünün belirlenmesi.
Yukarıdaki açıklamalara göre, işletme büyüklüğüne etki eden faktörlerin başında talep
gelmektedir. Talebin dinamik yapısı yanında, pazarın (ya da pazar talebi oluşturan
tüketicilerin) coğrafi dağılımı da önemlidir. Kuruluş yerinin seçimi bölümünde de
değinileceği üzere, pazara yakınlık genellikle, işletmenin kuruluş yerine etki eden faktörler
arasında da başta gelenlerden biridir.
Büyüklük sorununu etkileyen önemli faktörler arasında işletme kurucularının
finansman (ya da para ve kredi) sağlama imkânları ile yönetim yeteneği de başta gelir.
Sermaye ihtiyacının sınırlı olduğu hizmet işletmeleri dışında, mal üretim ve satışı yapan
işletmeler için sermaye tedarik imkânları büyük, orta veya küçük işletme kurmada belirleyici
bir rol oynar. Türkiye gibi, işgücü bol ama sermayesi kıt olan geri kalmış ülkelerde, eline az
miktarda parasal sermaye geçiren ve biraz da teknik veya ticari bilgi sahibi olan bir kimse
küçük bir işletme kurma yoluna gider. Tüm faaliyetler ve işçiler doğrudan doğruya
müteşebbisin denetimi altındadır. Ancak, bir kimsenin denetleyebileceği insan sayısı en fazla
30 - 40 kadar olacağından, işletme büyüklüğü de sermaye olanağı yanında, çalışanlar sayısı
bakımından bu seviyelerde kalır.
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Girişimcinin sermayesinin daha geniş ve yönetim yeteneğinin daha çok olduğu
hallerde orta büyüklükte işletme kurma yoluna gidilir. Bu takdirde, makineleşme,
uzmanlaşma ve işbölümü daha yaygın olur ve girişimci herkesi doğrudan denetleme yoluna
gitmez. Kurulacak işletmenin büyük işletme olması halinde ise, konuya göre farklılık olmakla
beraber, genel olarak işbölümü ve makineleşme daha da yaygın olur. Çalışanlar çok daha
fazla sayıyı bulur ve işletme organizasyonu daha karmaşık hale gelir.
İşletme büyüklüğünü sınırlayıcı yönde etkileyen bir faktör de, daha çok gelişmiş
ekonomilerde önem kazanan işletmelerle birleşmeleri önleyici nitelikteki antitröst yasalarıdır.
Devlet, genellikle tüketiciyi korumak üzere, işletmelerin çok büyük işletmeler haline
gelmesini önlemek için antitröst kanunlar çıkarır. Bu yoldan, çoğunlukla esasen büyük olan
işletmelerin birleşerek dev şirketler haline gelmeleri yolunda yasaklar ve sınırlamalar getirilir.

5.2.2. Optimum (En Uygun) İşletme Büyüklüğü
“Optimum”, “optimal” veya “en uygun” işletme büyüklüğü, “ortalama maliyet
masraflarının veya giderlerinin en düşük olduğu işletme büyüklüğüdür” şeklinde
tanımlanabilir. İşletme büyüklüğü küçükten optimum düzeye gelinceye kadar ortalama
maliyetlerde bir azalma; optimal büyüklükte en düşük düzeye indikten sonra, aşırı büyüklüğe
gidişte ise ortalama maliyetlerde bir artış görülür. Şu halde, büyüklükleri optimal ölçülerin
dışında kalan işletmeler, optimum büyüklükteki işletmelere göre daha yüksek maliyetlerde
çalışmak zorunda kalacaklarından onlarla rekabet etmekte güçlük çekerler.
İşbölümü ve uzmanlaşmanın, ileri teknoloji kullanımı ve makineleşmenin fazla olduğu
büyük ölçekli üretimde (kitle üretimi), bu büyüklükten kaynaklanan önemli tasarruflar
sağlanır. İşbölümü ve uzmanlaşma, her işçinin sebep olacağı zaman kaybını ortadan kaldırır.
Ayrıca, çok kişinin çalıştığı büyük işletmede her işi yapan kimseler değil, her işe en uygun
kimsenin bulunabilmesi veya herkesin en uygun gelen işlerde ustalık kazanmaları, “kalifiye
işçi” olmaları imkânları da daha fazladır. Uzmanlaşma, aşırı düzeylere ulaşarak
monotonluktan doğan bezginlik derecesine çıkmadıkça, işgücünün prodüktivitesini önemli
ölçüde arttırmaktadır.
Öte yandan, işletme büyüklüğü arttıkça, makineleşme ve özellikle ileri teknolojilerden
yararlanma imkânlarının artması da birim başına maliyetleri düşürebilir. Çünkü küçük ölçekli
üretim için bu yola başvurulamaz; başvurulması ekonomik açıdan uygun düşmez. Ayrıca,
büyük ölçekli üretimde birim maliyetlerin daha düşük olmasını sağlayan önemli bir unsur
sabit masraflardır. Eğer iş yeri kirası veya hazırlık masrafı gibi birtakım masraflar bir kez
yapılıyor ve belirli bir dönem için tekrarlanmıyorsa, üretim miktarı arttıkça bir birime düşen
payı da doğal olarak azaltacaktır. Örneğin, 12 000 TL aylık kira ödenen bir işyerinde, aylık
üretim miktarının 4 000 veya 6 000 birim olması, kira toplamından bir birime düşen payın 3
TL veya 2 TL olmasına yol açacaktır; ikinci durumda birim değişken maliyet ilkesine göre %
33 daha düşük olmaktadır. Keza, matbaacılıkta bir kitabın baskı ve dizgisi, sayfa bağlanması
ve düzeltme masrafları -kısaca hazırlık masrafları- yapıldıktan sonra 2 000 veya 4 000 adet
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basılması halinde, 2. durumda kâğıt ve benzeri masraflar artmakla beraber, hazırlık
masraflarından bir kitaba düşen pay yarı yarıya azalacaktır.
Ancak, daha önce de belirtildiği gibi büyüklükten doğan tasarruflar bir noktaya kadar
maliyetlerde düşüş sağlar; sonra durum değişir ve tersine bir gidiş başlar. Bu gelişmede
tedarik güçlükleri, yönetim, haberleşme ve denetimde etkinliğin yitirilmesi, karar
mekanizmalarının yavaşlaması ve genel olarak kırtasiyeciliğin artması vb. oldukça çeşitli
faktörler rol oynar.

5.3.

KAPASİTE VE ÇEŞİTLİ KAPASİTE KAVRAMLARI

5.3.1. Kapasite ve Kapasite Ölçüleri
İşletmelerin mal veya hizmetleri üretebilme yetenek ve imkânlarının belli bir ölçü ile
ifade edilmesine “işletme kapasitesi” denir. Bir kimse, kendisini zorlamadan gerekli
dinlenmeler dışında 10 saat çalışabiliyorsa, o kimsenin çalışma ve iş çıkarma kapasitesi 10
saattir. Bir makine, dinlendirme, bakım-tamir dışında günde 22 saat çalışabiliyorsa, o
makinenin günlük kapasitesi 22 saattir. Aynı şekilde, vardiyalı olarak sürekli çalışması
gereken bir işletme vardiya değişmeleri v.b. aksamalar dışında günde 22 saat çalışabiliyorsa,
bu işletmenin günlük iş görme kapasitesi 22 saattir.
İşletme büyüklüğü ile ilgili olarak buraya kadar yapılan açıklamalardan anlaşılacağı
üzere, işletme büyüklüğü daha teorik bir kavram; işletme kapasitesi ise daha pratik bir
kavramdır. Bu iki kavram çoğu kez birbirlerinin yerine kullanılsa da, aradaki ince ayırımı
gözden uzak tutmamak uygun olur.
Kapasite ölçüsü olarak çoğunlukla “üretim” kullanılır ve belirli bir süre içindeki
üretim miktarı olarak ifade edilir. Bir dokuma fabrikası, sahip olduğu 30 tezgâhın herbirinde 8
saatlik işgününde 100 metre kumaş dokuyabiliyorsa, günlük üretim kapasitesi 30x100 = 3 000
metre kumaştır. Bir yılda tatil ve bakım onarım dışında ortalama 320 gün çalışıldığı kabul
edilirse, bu fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 320x 3 000 = 960 000 metre kumaştır.
Üretim biriminin fiziksel miktarıyla ilgili ölçüler, uzunluk, ağırlık, hacim veya sadece
sayı olabilir. Bazen, belli bir sürede üretilen mal veya hizmetin değeri de kapasite ölçüsü
olarak alınır. Örneğin, bir marketin her gün satabildiği malların değerlerinin tutarı, günlük
satış kapasitesi hakkında bir fikir verir.
Bir sanayi işletmesinin ürettiği mal tek tür ise, kapasiteyi fiziksel birimlerle ölçmek
daha kolaydır. Değişik mallar üretiliyorsa, bazı indekslerden yararlanarak değer ölçüsü
kullanma veya saat ölçüsünü temel alma yoluna gidilir.

5.3.2. Çeşitli Kapasite Kavramları
Kapasite çeşitlerini ifade eden farklı kapasite kavramları var ise de, iki temel kapasite
kavramını öncelikle ele almak gerekir. Bunlardan ilki, daha çok teknik veya mühendislik
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kapasite kavramı olup, “maksimum veya teorik kapasite”, diğeri ise, “normal veya pratik
kapasite”dir. Daha sonra, “optimum”, “fiili, “atıl (boş)” ve “aşırı” kapasite kavramlarıyla,
“kapasite kullanım oranı” da kısaca gözden geçirilecektir.
Maksimum (Teorik) Kapasite
Bu, bir işletme, makine veya techizatın, hiçbir bekleme, gecikme, arıza, aksama veya
duraklama olmadan ulaşabileceği en yüksek üretim miktarıdır. Diğer bir deyişle, maksimum
kapasite, “teknik açıdan yapılabilir” nitelikte olup, üretimde herhangi bir sıkılma, bozulma,
işgücü veya hammadde tıkanıklığı, diğer üretim darboğazları ile maliyetleri gözönünde
bulundurmaz. Maksimum üretime ulaşmak için fazla çalışma kadar, yardımcı hizmetler, araçgereç ve aşırı yıpranma da üretim maliyetlerinin normal düzeyini aşmasına yol açar.
Maksimum veya teknik kapasite kavramı, “kolaylıkla ölçülebilir olma” özelliğine
sahiptir ama iki yönden de eleştiriye açıktır:
(1) İnsan gücü, hammadde ve diğer maliyetleri gözönüne almaz
(2) Makine ve techizat gibi üretken unsurların hiç arıza göstermeyeceği, bakım-tamire
gerek duyulmayacağı gibi bir varsayımla maksimum üretim miktarını verir.

Normal (Pratik) Kapasite
Genellikle, tesis kapasitesi olarak maksimum kapasite düşünülürse de, bir işletme veya
tesisin tahmin edilen hakiki üretim kapasitesinin sürekli olarak maksimum kapasitede
kalması, çok zor, hatta imkânsızdır. Çünkü, bakım-tamirler, beklemeler, duraklamalar, montaj
ve ayarlamalar, çalışmaya hazır hale getirmeler, çalışma yanılgılarından doğan gecikmeler
vb., makinelerin veya işletmelerin belirli çalışma sürelerinin %100’ünü doldurmalarına imkân
vermez. Bu tür gecikme ve beklemelere, “faaliyet kesilmeleri” denilir. İşte, maksimum
kapasiteden bu faaliyet kesilmeleri çıkarılırsa, normal veya pratik kapasiteye ulaşılır.
Şu halde daha pratik bir kavram olan bu kapasite, salt kurulu tesisi değil, normal
duraklamalar, tatiller, tamirler, gereç değişiklikleri, istenen vardiya şekilleri ve birleştirilecek
ana makinelerin bölünmezlikleri gibi tesisin teknik özelliklerini içeren normal çalışma
koşulları yanında uygulanan, işletme sistemi de gözönüne alınarak ulaşılabilen üretim
miktarını verir.
Bir işletmenin üretim tesislerinin kurulu kapasitesi yıllık 60 000 ton iken, normal veya
pratik kapasitesi 50 000 ton olabilir. Değişik şartlara ve endüstri kollarına göre de fark
etmekle beraber, normal kapasitenin maksimum kapasitenin %75-80’i civarında olabileceği
ileri sürülmektedir.

Optimum Kapasite
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Birim başına sabit ve değişken giderler toplamının minimum olduğu kapasiteye
“optimum kapasite” denir. Şu halde, konuyu maliyetlerle ilişkili olarak, ekonomik açıdan ele
alan bu kapasite kavramı, üretim tekniği değişmediğinde bir işletmenin minimum maliyetlerle
üretebileceği mamul miktarını vermektedir. Maksimum kapasitenin teknik niteliğine karşın,
bu ekonomik kapasitedir; ancak şunu da hemen belirtmek gerekir ki, bunun ölçümü diğerine
göre daha zordur. Optimum kapasite, normal kapasite dolaylarındadır.

Optimum kapasite ile yine ekonomik bir kavram olup, daha önce üzerinde durulan
“optimum işletme büyüklüğünü” birbirine karıştırmamak gerekir. Herhangi bir işletme,
optimum büyüklükte olsun veya olmasın, o işletmenin kapasitesinin, “maliyet giderlerini
minimum düzeyde tutarak” kullanılabilecek bir sınırı vardır. İşte işletme kapasitesinin bu
sınırı optimum kapasiteyi ifade eder. Zira, o kapasitenin hemen altında da, hemen üstünde de,
ortalama birim maliyetler artar. Öte yandan, optimum işletme büyüklüğü kavramı ile mevcut
teknolojik şartlar altında ortalama maliyet giderlerinin minimum olmasını sağlayan işletme
büyüklüğü ifade edilmektedir.

Fiili Kapasite
Fiili kapasite, işletmenin herhangi bir dönemdeki fiili veya gerçekleşen üretim
kapasitesini ifade eder. Normal kapasite, her zaman için “ulaşılabilir üretim miktarını” verir
ve bu açıdan gerçekçi bir “tam kapasite”dir. Ancak, işletmenin normal kapasitede çalışmasını
gerektirmeyen veya bunu aşması gerektiren durumlar (örneğin, talep düzeyinin düşüklüğü
nedeniyle daha az veya bazen de aksi bir durumda daha yüksek üretim) sözkonusu olabilir.
Esasen bir işletmenin her zaman normal kapasitede çalışması istisnai bir haldir.

Atıl (Boş, Kullanılmayan) Kapasite
İşletmenin belirli bir dönemdeki üretim miktarı (fiili kapasitesi) normal kapasitenin
altında ise aradaki fark “atıl kapasiteyi” gösterir. Atıl veya kullanılmayan kapasiteye, “boş
kapasite”, “aylak kapasite” gibi adlar da verilir.

Kapasite Kullanım Oranı
Kapasite kulanım oranı ya da, çalışma derecesi, fiili kapasitenin normal kapasiteye
oranıdır. Bu oran, normal kapasitenin ne kadarının kullanıldığını yüzde cinsinden gösterir.
Kapasite kullanım oranının % 100 olması, fiilî kapasitenin normal kapasiteye eşit olması
demektir. Çünkü,
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Kapasite Kullanım Oranı 

Fiili Kapasite
Normal Kapasite

dir.
İşletmelerde kapasite kullanım oranının %100’ü geçmesi, diğer bir deyişle, belirli bir
dönemde fiilî kapasitenin normal kapasitenin üzerinde olması hali çok seyrek de olsa
sözkonusu olabilir. İşletmeler genellikle kısmen atıl kapasiteli olarak çalışırlarsa da, bazen ani
bir talep yükselmesi durumu veya özel siparişler; vb. nedenlerle geçici olarak normal
kapasitenin üzerine çıkabilirler. Kapasitenin genişletilmesinin mümkün olmadığı veya esasen
yüksek talebin geçici olması nedeniyle buna gerek olmadığı böyle durumlarda, üretim
faktörlerini biraz zorlayarak, ortalama birim maliyetlerdeki artışa da katlanarak fazla üretim
yapma yoluna gidilir.
Bu çeşitli kapasite kavramları ile kapasite kullanım oranı arasındaki ilişkiler basit bir
örnekle daha somut bir biçimde gösterilebilir. Erkek takım elbisesi üreten bir konfeksiyon
işletmesini yıllık maksimum kapasitesi 100 000 takım elbise; normal kapasite ise 80 000
takım elbise olsun. Bu işletme, 2010 yılında fiilen 60 000 takım elbise ürettiği takdirde:

Kapasite Kullanım Oranı = 60 000/80 000 = ¾= % 75

ve Atıl kapasite = 80 000 – 60 000 = 20 000 olacaktır.

Ülkemizde, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) verilerine göre, imalat sanayiinde
ortalama kapasite kullanım oranları, işletmelerin üretim değerlerine göre ağırlıklı (tartılı)
olarak (ki bu, gerçek üretim durumunu daha iyi yansıtır) son dört yılda şöyle gerçekleşmiştir:
2008’de % 76,7, 2009’da % 65,2, 2010’da % 72,6 ve 2011 yılında % 75,4. 2008 yılının son
çeyreğinde çıkıp 2009’da tüm ülke ekonomilerini sarsan küresel (global) krizin KKO
üzerindeki etkileri burada açıkça görülmektedir.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre de, küçük imalat sanayiinde işyerlerinin
kapasite kullanımı, ağırlıklı (tartılı) ortalamaya göre, 2008’de % 69,3, 2009’da % 65,7,
2010’da % 73,8 ve 2011’de % 70,9’dur. 2011 yılında düşük kapasitede çalışmanın başta gelen
nedenleri de, İTO’ya göre, talep yetersizliği (% 32,2), finansman sorunu (% 18,5), pazarlama
sorunu (% 16,9) ve ithal mal rekabeti (% 12,0)dır.
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5.4. KÜÇÜK
(KOBİ’LER)

VE

ORTA

ÖLÇEKLİ

İŞLETMELER

5.4.1. Dünya’da ve Türkiye’de KOBİ’ler
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik ve sosyal sistemde yerine getirdiği
önemli fonksiyonları ilk gören ülke ABD olmuştur. İlginç bir şekilde, tüm dünyada hem dev
işletmelerin anavatanı; hem de modern işletmeciliğin beşiği sayılan bu ülke, daha 1920’lerde
kurduğu “Küçük İşletmeler İdaresi (Small Business Administration-SBA)” ve 1953’de kabul
edilen “Küçük İşletmeler Kanunu” ile devlete küçük işletmeler için aktif bir teşvik görevi
yüklemiştir. Söz konusu Kanun, girişimciliği özendirmek ve bu işletmelerin sistemdeki yerini
geliştirmek üzere desteklenmesi ve teşvik edilmesi ile doğrudan doğruya devletin
ilgilenmesini sağlamaktadır.
Serbest piyasa ekonomisini benimsemiş tüm gelişmiş ülkelerde sistemin temelini
rekabet oluşturur; rekabeti korumanın ana aracı olan KOBİ’leri korumaya yönelik antitröst
kanunlar çıkarılmıştır. Ayrıca, bu işletmelerin istihdam yaratmada çok önemli rolleri vardır.
Büyük işletmeler genelde işgücü kullanımını azaltmakta iken, küçük ve orta boy işletmeler en
fazla iş ve istihdam imkanı yaratmaktadırlar. Sağlam yapılı, büyümeye elverişli KOBİ’ler,
ekonomik gelişmenin, siyasal istikrarın ve sosyal barışın güvencesi olup, ülke ekonomisinin
de temelini oluştururlar.
Bağımsız olarak ayakta kalmak ve başarılı olmak motivi ile yönlendirilip yönetilen bu
işletmelerin dinamik olması ve ekonomiye canlılık kazandırması en önemli ekonomik
özellikleridir. Bunların esnek üretim sistemleri ile değişen pazar ve talep koşullarına kolayca
uyabilmeleri ve dinamizmi ekonominin krizlere dayanma gücünü arttırmaktadır. Önceleri
daha çok istihdamı arttırma yolunda önemli görülüp destek verilen KOBİ’ler, 1990’lı
yıllardan itibaren üretim sürecinde, satış arttırmada ve yönetim yapısında yeniliklere katkıda
bulunacak, canlı, dinamik nitelikli işletmelerin doğuşunu ve gelişmesini sağlayıcı bir ortam
yaratmaya yönelik hükümet politikalarıyla desteklenir hale gelmişlerdir.
KOBİ’lerin sahip olduğu esneklik, özellikle kriz koşullarına süratle uyma yeteneği
1973 petrol şoku ve 1979 petrol krizi ile daha iyi anlaşılmıştır. ABD ve Japonya’ya göre
konunun önemini geç kavrayan Avrupa Birliği ülkeleri de, diğer birçok ülke gibi 1980’lerin
başından itibaren KOBİ’leri destekleme ve geliştirme yoluna gitmişlerdir. Güney Kore, Hong
Kong, Tayvan ve Singapur gibi dünya ticaretindeki paylarını hızla arttırmış olan ülkelerin dış
pazarlarla rekabet savaşında KOBİ’lerin yaygınlığının ve yapılarının güçlü olmasının avantaj
sağladığı belirtilmektedir.
KOBİ’lere ilişkin genel bir tanım veya ortak ölçü bulunmamaktadır. Ülkeden ülkeye,
aynı ülkede farklı iş kollarında, hatta zaman içinde aynı işkolunda farklı ölçüler
kullanılmaktadır. En çok kullanılan kantitatif ölçü, çalışan işçi sayısıdır. Ayrıca, zaman zaman
sermaye miktarı veya yıllık satış geliri, makina parkı gibi ölçülere de yer verilmektedir.
Çeşitli ülkelerde 50’den az veya 100’den az işçi çalıştıranlar küçük; 100’den, 300’den, hatta
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500’den az işçi çalıştıran işletmeler de orta ölçekli kabul edilmektedir. Genelde küçük ve orta
ölçekli işletmeler birlikte gruplandırılmaktadırlar.
Kalitatif ölçüler olarak da, bağımsız yönetim (genellikle sahip-yönetici), yöresel
pazara yönelik olma; kendi işkolunda küçük bir yere sahip olma ve sermayenin büyük
bölümünün işletme sahibince karşılanmış olması sayılmaktadır. Ancak birçok ülkede
KOBİ’ler dış pazarlara açılma yoluna gitmişlerdir. Türkiye’de, de son yıllarda, özellikle son
birkaç yılda KOBİ’lere destek verme yolunda önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Çeşitli ülkelerde KOBİ’lerin tüm işletmeler içindeki payı -gelişmiş ülkeler dahil- %
98’in üzerindedir. Son verilere göre bu oran ABD’de % 98,9, Hindistan’da % 97,3, Güney
Kore, Brezilya, Malezya, İtalya ve Türkiye’de % 99,9’dur. Toplam istihdamın içindeki
payları da % 58 ile % 88 arasında değişmektedir.

5.4.2 Türkiye’de KOBİ’lerin Ekonomideki Yeri
Ülkemizde KOBİ’leri desteklemek amacıyla 1990 yılında “Küçük ve Orta Ölçekli
Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)” kurulmuştur. KOSGEB’in
Nisan 2011’de yayınladığı “KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2011 - 2013” adlı belgeye göre,
18 Kasım 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 18 Mayıs 2006 tarihinde yürürlüğe
giren yönetmelik ile Avrupa Birliği (AB)’nin ortak KOBİ tanımı kabul edilmiştir. Böylece
KOBİ tanımında çalışan sayısı, bilanço ve satış büyüklükleri temel alınmış ve ortak bir tanım
bulunmamasından kaynaklanan sorun aşılmıştır.
Söz konusu “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve
Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”e göre, çalışan sayısı 250’den az ve yıllık satış
hasılatı 40 milyon TL’yi geçmeyen işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır. KOBİ’ler
çalışan sayısına göre (AB’de olduğu gibi) 3 gruba ayrılmaktadır: Mikro işletme, 1-9; Küçük
işletme, 10-49; Orta ölçekli işletme, 50-249 . (Ek bir kriter olarak hepsinde yıllık satış hasılatı
miktarları da tanımlanmıştır.)
Yukarıda belirtildiği üzere, ülkemizdeki işletmelerin sadece binde biri büyük işletme
tanımına uymaktadır. Toplamın binde 999’unu oluşturan KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki
yeri ve ağırlığı şöyledir:
– Toplam istihdamın % 78’i
– Toplam katma değerin % 55’i
– Toplam satışların % 65,5’i
– Toplam yatırımların % 50’si
– Toplam ihracatın % 59’unu sağlamakta;
– Toplam kredilerin sadece % 24’ünü kullanmaktadırlar.
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Bu oranların ilk dördü 2008, ihracat payı 2009 ve kredi kullanımı payı ise 2010
yıllarına ait verilerdir.
Karşılaştırma açısından, ABD’de –yıldan yıla değişmekle birlikte– her dört yeni
istihdamın üçünü KOBİ’ler sağlamakta; bunlar yeni sanayi dallarının ortaya çıkmasına yol
açmakta; ayrıca inovasyon (yenilik yaratma) açısından büyük işletmelerden daha başarılı
olmaktadırlar. Avrupa ülkelerinden farklı olarak, ABD’de KOBİ olma sınırı, “500’den az kişi
çalıştırmak”tır.
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Uygulamalar

129

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu hafta işletme büyüklüğü ve büyüklüğün kalitatif ve kantitatif ölçüleri ele alınarak
büyüklüğü etkileyen faktörler ve optimal işletme büyüklüğü incelenmiştir. Kapasite kavramı
ve ilgili kapasite çeşitleri olarak; maksimum kapasite, normal kapasite, optimum kapasite, fiili
kapasite, atıl kapasite ile kapasite kullanım oranı gözden geçirilmiş; son olarak da, küçük ve
orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kantitatif büyüklük ölçülerinden biri değildir?
a)Yıllık satışlar
b) Varlıklar
c) Yıllık karlar
d) Stok miktarı
e) Özsermaye miktarı
2.Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kalitatif büyüklük ölçülerinden biri değildir?
a) Çalışanların sayısı.
b) Endüstri dalındaki nisbî (göreli) durum
c) Bölgeye yönelik olup olmama
d) Sermaye koyanların (sermayedarların) sayısı
e) Yönetim biçimi
3.Aşağıdakilerden hangisi büyük işletmelerin özelliklerinden biri değildir?
a) Üretimde yüksek teknoloji kullanılır
b) Modern işletmecilik uygulamaları daha çok görülür.
c) Özel değişiklik yapma imkanları fazladır.
d) Daha kaliteli personel çalıştırılır
e) Daha kolay ve düşük maliyetle para ve kredi sağlanır

Cevaplar
1-d, 2-a, 3-c
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6. İŞLETMENİN KURULUŞ YERİ VE YÖNETİM-1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

6.1. İşletmenin Kuruluş Yerinin Seçimi
6.2. Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler
6.3. Yönetimin Tanımı, Anlamı ve Yönetim Fonksiyonları
6.4. Yönetim Kademeleri ve Yönetici Becerileri
6.5. Planlama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Kuruluş yeri seçimini hangi faktörler etkiler?
2. Yönetimi tanımlayınız ve yönetim fonksiyonlarını ana hatlarıyla açıklayınız.
3. Yönetim kademelerini sıralayınız ve bunları kısaca açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kuruluş yeri seçimi

Yönetim
fonksiyonları
Yönetim kademeleri

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
Okuyarak
Kuruluş yeri seçimini
etkileyen
faktörlerin
kavranması
Yönetim
fonksiyonlarının öğrenilmesi

Okuyarak

Yönetimde üst, orta
ve
alt
kademelerin
kavranması

Okuyarak

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar

Kuruluş Yeri Seçimi Faktörleri: Pazara yakınlık, hammadde ve enerji, işgücü, taşıma,
devlet teşvik ve sınırlamaları ve diğer faktörler.
Yönetim Fonksiyonları: Planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim.
Yönetim kademeleri: Üst kademe, orta kademe ve alt kademe.
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Giriş
İşletmelerin kuruluş çalışmaları sırasında üzerinde önemle durulması gereken
konulardan biri de kuruluş yerinin seçimidir. Kuruluş yeri, işletmenin faaliyette bulunduğu
yer olup, işletme büyüklüğü belirlendikten sonra yapılacak işlerin başında bunun seçimi gelir.
Bu bölümde, önce, kuruluş yerinin seçimini etkileyen faktörler ele alınacaktır.
Daha sonra ise, işletme fonksiyonlarından ilki olan yönetim fonksiyonu ele alınacaktır.
Yönetim konusunda önce yönetimin tanımı, anlamı ve yönetim fonksiyonları ile yönetim
kademeleri ve yönetici becerileri ele alınacak; sonra; yöneticinin görevlerini oluşturan temel
yönetim fonksiyonu olarak planlama faaliyeti açıklanacaktır.
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6.1. İŞLETMENİN KURULUŞ YERİNİN SEÇİMİ
Yeni kurulacak bir işletmenin kuruluş yeriyle ilgili olarak bir karara varıldıktan ve
işletme kurulduktan sonra, şartların elverişli olmadığı sonradan anlaşılsa bile artık hayli geç
kalınmış olacaktır. Zira kuruluş yerinin özellikle önemli olduğu endüstri işletmesi model
olarak alındığına göre, sözkonusu işletme uzun süre ya tüm sakıncalarına rağmen elverişsiz
şartlardan çalışacak, ya da başka yere taşınmak zorunda kalacaktır ki, bu alternatif de büyük
masraflara katlanmayı gerektirir.
Kuruluş yerinin seçiminde gereken özen gösterilmezse, başlangıçta iyi olan bir yerin
değişen koşullar nedeniyle elverişsiz bir duruma gelmesi de mümkündür. Gerek daha
başlangıçta, gerekse sonradan görülen değişmeler yüzünden uygun olmayan yerde
faaliyetlerini sürdüren bir işletme, maliyet giderlerinin yüksekliği nedeniyle diğer işletmelerle
rekabet edemez.
Yanlış yerde kurulması halinde, işletme, pazar ekonomisi düzeninde rekabet
bakımından zayıf kalıp, ömrü boyunca gereksiz harcamalara yol açması nedeniyle yatırımın
kârlılığını yeterince sağlayamayacağı gibi, makro düzeyde de, bu durum, ulusal kaynakların
yanlış kullanımı ve savurganlık olacaktır. Ancak konuya ülke ekonomisi açısından bakması
gereken devlet organlarının üzerinde duracağı ekonomik ve sosyal kriterler, kâr ve gelir
sağlamayı ön planda tutan müteşebbisin kriterlerinden hayli farklı olacaktır. Şu halde,
özellikle merkezi devlet organları (DPT, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi) ile yatırımcıların
önem verdikleri farklı iki grup kriterin varlığından bahsetmek gerekir. Planlama organlarının
kullandıkları kriterler, ulusal gelirin maksimum kılınması, tam istihdamın sağlanması, geri
kalmış bölgelerin geliştirilmesi, yoğun yerleşim bölgelerinin birikimli sosyolojik ve çevresel
(ekolojik) sorunlarına çözüm bulunması gibi genel kriterler veya ölçütlerdir.
Müteşebbis (yatırımcı) açısından ön planda tutulan kriterler ise, işletme kârının
maksimum kılınması veya toplam satış gelirlerinin maksimum kılınmasıdır. Ancak
uygulamada en uygun kuruluş yeri sorunu daha çok, kâr ya da gelirlerin maksimizasyonu
yerine, toplam maliyetlerin minimizasyonu açısından çözümlenmeye çalışılmaktadır. Çünkü,
bir sanayi işletmesi (fabrika) üretime geçmeden önce toplam maliyetleri ve özellikle üretim
maliyetlerini tahmin etmek, satış gelirlerine göre daha kolay olduğu gibi, maliyetlerin kontrol
edilebilmesi de nispeten kolaydır. Bu yüzden, optimal kuruluş yeri, toplam üretim
masraflarının en düşük olduğu yer olarak düşünülebilir.
Aslında yalnız sanayi işletmeleri için değil, bütün işletmeler için önemli olan optimal
(optimum) veya en uygun kuruluş yeri, genel olarak, “işletme amaçlarının en iyi biçimde
gerçekleştirilebileceği yer” olarak, veya, endüstri işletmesi açısından; “malların üretim
maliyetleri, tüketim maliyetleri ve işletmenin gelişme olanakları bakımından en ekonomik
olan yer” şeklinde tanımlanabilir.
Seçilecek iyi bir kuruluş yeri, üretim faktörlerinin istenilen nitelikte, uygun fiyatla ve
sürekli olarak tedarik edilebileceği; kaliteli ve ekonomik olarak üretim yapılabileceği,
mamullerin pazarlara ekonomik olarak ulaştırılabileceği ve nihayet gerek üretim, gerekse
tüketim açısından olanaklarının bulunabileceği bir yer olmalıdır.
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Optimal kuruluş yerinin seçiminde çeşitli güçlüklerle karşılaşılır. Sorunun çok yönlü
ve çok faktörlü olması ve bu faktörlerin etkilerinin ölçülmesinin güçlüğü, seçim için belirli
bölgeyi veya alanı sınırlandırma zorunluluğu güçlüğü bunların başlıcalarıdır.
Fizibilite ile ilgili bölümde belirtildiği üzere, işletmeler kuruluş yeri bakımından:
(1) Hammaddeye dönük;
(2) Pazara (tüketiciye) dönük olabileceği gibi;
(3) Hammadde veya pazara yakın olması pek fark etmeyen türden de olabilirler.
Demir-çelik, kömür işletmeleri birinci türe; deterjan işletmeleri ve rafineriler ikinci türe;
pamuklu dokuma ve tekstil fabrikaları ise üçüncü tür işletmelere örnek olarak verilebilir.
Kuruluş yerinin seçimi, yaklaşık olarak 180 yıl önce iktisatçı ve işletme iktisatçılarının
ilgisini çekmiştir. Sorunu ilk olarak inceleyenlerin Alman iktisatçıları olduğu bilinmektedir ki,
en ünlüleri J.H. Von Thünen ile Alfred Weber’dir. Von Thünen (1826), konuyu tarımsal
üretim açısından ele alarak, üretim bölgeleri tüketim bölgelerinden uzaklaştıkça buralarda
taşıma giderlerinin artması yüzünden ancak belirli ürünlerin yetiştirilebileceğini açıklamıştır.
A. Weber (1909) ise, konuyla sanayi üretimi açısından ilgilenmiştir. Weber’e göre, bir malın
üretiminde kullanılarak maddelerin üretim yerine, malın da pazara ulaştırılmasında gerekecek
taşıma maliyetlerini minimum kılacak yeri seçmek temel sorundur.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki gelişmelerde daha çok Anglo-Sakson, özellikle
Amerikalı bilim adamları bu alanda etkili olmuşlardır ki, bunların arasında, başta W. Isard
olmak üzere, W. J. Baumol, L. Moses, P. Wolfe, A. Kuehn sayılabilir. Bu dönemde, çok
sayıda değişkenin birlikte gözönüne alınabilmesini sağlayan kantitatif metod araştırması
teknikleri kuruluş yerinin seçiminde kullanılmaya başlanmıştır.

6.2. KURULUŞ YERİNİN SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Kuruluş yerinin seçimiyle ilgili başlıca faktörler 5 grupta toplanabilir:
(1) Pazara Yakınlık
(2) Hammadde, Enerji, İklim ve Su
(3) İşgücü
(4) Taşıma
(5) Devletin Teşvik ve Sınırlamaları
(6) Diğer Faktörler: İşletme Dışı Tasarruflar, Kültürel ve Sosyal Şartlar.
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(1) Pazara Yakınlık
İşletmenin kuruluş yerinin seçiminde başta gelen faktörlerden biri olan pazara yakınlık
(tüketici talebi, gelişme olanakları vb.) özellikle ulaştırma sisteminin yetersizliği ve taşıma
maliyetlerinin yüksek olduğu durumlarda daha da önem kazanır. Genel olarak, küçük bir
pazar alanı için faaliyet gösteren küçük ve orta işletmelerin kuruluş yerlerinin pazara dönük
olacağı söylenebilir. Tüm ülkeye mal arz eden işletmeler de, pazara yakınlık avantajından
yararlanmak için ya çeşitli yerlerde üretim bölümleri (şubeler) açma yoluna giderler; ya da,
merkezde üretip, dağıtım için bölge depoları veya satış şubeleri kurma yoluna giderler.
İşletmenin türü, üretilen malın türü ve taşıma maliyeti yüksek türde hammadde
kullanılması da kuruluş yerini pazar sahasına çekebilir. Nitekim, hizmet işletmeleri ile toptan
ve özellikle perakende ticaret işletmeleri; çabuk bozulan mal üreten işletmeler ve petrol
rafinerileri, sözkonusu üç ayrı nedenle pazara yönelik kuruluş yerlerini tercih ederler.

(2) Hammadde, Enerji, İklim ve Su
Hammadde ve diğer yardımcı maddeler, sürekli tedarik imkânları, kalite, fiyat ve
taşıma maliyetleri gibi yönlerden kuruluş yerini kendilerine çekerler. Bazı hammaddeler
mamul hale geldiğinde ağırlığından çok şey kaybeder; bazıları çabuk bozulma ve çürüme vb.
sebeplerle uzaklara taşınamazlar. Böyle hammaddelere işleyen işletmeler, hammadde
kaynağına yakın yerlerde kurulur (termik santraller, kömür, demir-çelik işletmeleri, şeker,
balık ve sebze konserve fabrikaları). Günümüzde bir yandan ulaştırma sisteminin gelişmesi,
öte yandan sentetik hammaddelerin doğal hammaddeleri ikame etmesi kuruluş yerinin
hammaddeye olan bağımlılığını azaltmıştır.
Enerji de, endüstri işletmeleri için çok önemli olmakla beraber, artık kolayca
taşınabilmesi, hatta ülkelerarasında nakli, kuruluş yerinin ona bağımlılığını geniş ölçüde
azaltmıştır. Isı, nem, yağış vb. iklim şartları bazı hallerde işletme için önemli olabilmektedir
(bazen personelin çalışma gücü ve sağlığı, bazen de üretilen mamulün nitelikleri yönünden).
Ancak bazı maliyetlere katlanılarak tedbirler alınabilir. Su, bazı sanayi kolları için çok
önemlidir ve kuruluş yerini kendisine çeker. Kimya, gıda, kâğıt, dokuma fabrikalarında
yüksek basınçlı suya ihtiyaç vardır. Demir-çelik sanayiinde su, soğutma aracı olarak
kullanılır.
(3) İşgücü
Kuruluş yerinin seçiminde miktar ve nitelik yönünden işgücü sağlama imkânları
önemli bir faktördür. Geniş ölçüde işgücü kullanan büyük işletmelere, emek yoğun
teknolojiyi seçen işletmeler yeterli sayıda kalifiye elemanı kolayca tedarik edebilecekleri
bölgelere yönelirler. Köylerden şehirlere akın büyük şehirlerde işgücü arzını arttırdığı gibi,
buralarda fabrikaların varlığı da işgücünü şehre çeken bir etken olmaktadır. Böylece işgücü
arzı ile işletme kuruluş yeri karşılıklı olarak birbirlerini etkilemektedirler.
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İşgücünün tedarik imkânları yanında maliyeti ve prodüktivitesi (verimliliği) de
önemlidir. Genellikle kalifiye işgücü yüksek maliyetlidir, ama prodüktivitesinin yüksekliği
nedeniyle birim üretim maliyeti düştüğü için işletme için daha avantajlı olmaktadır. Cam
eşya, porselen, halı dokuma ve oyuncak endüstri dallarında çalışan işletmeler kalifiye
işgücünü fazla ihtiyaç duyarlar.

(4) Taşıma
Ulaştırma maliyetleri ve ulaşım imkânları kuruluş yeri faktörleri arasında en genel
niteliklisi ise de, geniş ölçüde buna göre kuruluş yerini seçen işletmeler vardır (yukarıda
belirtildiği üzere, kuruluş yerini ilk inceleyen yazarlar temelde bu faktörle ilgili analizler
yapmışlardır). Limanlar, demiryolu ve karayolu yakınları veya kavşaklar sırf ulaşım
olanakları ve taşıma kolaylığı nedeniyle pek çok işletmeye kuruluş yeri olur. Tipik olarak,
petrol karadan pipe-line denilen borularla veya deniz yoluyla merkezi yerlerdeki, kolay
dağıtım yapılabilecek limanlara getirilir ve rafinerilerde işlenir (TÜPRAŞ, ATAŞ, Aliağa
rafinerileri gibi).

(5) Devletin Teşvik ve Sınırlamaları
Devlet organları, her ülkede işletmelerin kuruluş yeri seçimine direkt veya endirekt
yollardan etki ederler. Merkezi devlet organları (DPT, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı vb.) ile
özellikle mahalli idareler (belediyeler) yöneticileri halkın menfaatlerini korumak, şehri veya
çevreyi korumak ve güzelleştirmek, sanayi ve ticareti teşvik etmek amaçlarını güdebilir.
Devletin etkisi, teşvik, sınırlandırma veya yasaklama şekillerinde görülür. Belirli yerlerde
işletme kurulması zorlaştırılabilir veya kamu yararı için gerekli görülürse tamamen
yasaklanabilir.

Olumlu yönde ise, ucuz veya parasız arsa verme, alt yapı tesislerini kurma, belediye
vergi ve harçlarında kolaylıklar sağlama, belirli geri kalmış bölgelerde kurulan işletmelere
yatırım indirimi, gümrük indirimi veya muafiyeti, teşvik kredisi vb. imkânlar sağlama,
organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri kurma, en sık görülen teşvik edici, özendirici etki
tedbirleridir.

(6) Diğer Faktörler
En önemli sayılabilecek yukarıdaki beş faktöre ek olarak nisbeten ikinci derecede
önemli olan, ama bazı hallerde önemi artan çeşitli faktörler vardır. Bunların arasında, “işletme
dışı tasarruflar (dışsal ekonomiler)”, “sosyal ve kültürel şartlar” ile “politik etki ve tercihler”
sayılabilir. İşletme dışı tasarruflar, işletmelerin kendilerinin dışındaki sebeplerle ortaya çıkan
tasarruflardır. Birçok sanayi dalının biraraya toplandığı bölgelerde görülen çeşitli imkân ve
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avantajlar vardır: işgücü ve özellikle kalifiye işçi bulma kolaylığı, bakım-tamir ve yedek parça
sağlama kolaylıkları gibi.
Kültürel ve sosyal şartlar ise, işletmede çalışacak personelin aile fertlerinin çeşitli
ihtiyaçlarını karşılayabilecek kültürel ve sosyal kurumların bulunmasını veya yakınlığını ifade
etmektedir. Belirli yaşa gelen çocukların eğitim ihtiyacı için çeşitli düzeylerdeki okulların
bulunması örnek olarak verilebilir.
Bu grupta diğer bir faktör de, politik etki ve tercihlerdir. Siyasal tercihler, özel
işletmeler için pek önemli değildir; ama devlet işletmelerinde hükümetler ekonomik nedenleri
ikinci plana itip, bazen istihdam için, ama çoğu zaman da oy toplamak veya kazanılan seçim
için şükran borcunu ödemek vb. nedenlerle hiç de uygun olmayan yerleri KİT’ler için kuruluş
yeri olarak seçebilmektedirler. Türkiye’de bazı şeker fabrikalarının, şeker pancarı yetişmeyen
bölgelerde kurulmuş olması bunun tipik örnekleridir.

6.3. YÖNETİMİN
FONKSİYONLARI

TANIMI,

ANLAMI

VE

YÖNETİM

Yönetim, evrensel bir süreç, toplumsal yaşam kadar eski bir sanat ve gelişmekte olan
bir bilim olarak nitelendirilmektedir. Böyle üç boyutuyla düşünüldüğünde, süreç olarak
yönetim, birtakım faaliyet veya fonksiyonları; sanat olarak, bir uygulamayı; bilim olarak da,
sistemli ve bilimsel bilgi topluluğunu ifade eder.
Bir bilim dalı ve uygulama alanı olan yönetimin temel özelliği, çeşitli disiplinler
tarafından geliştirilmiş bilgilerin ve analitik yöntemlerin birleştirilerek uygulanmasıdır.
Yönetici, işletmeyi (örgütü) bir bütün olarak ve bölümleriyle birlikte ele alarak, çeşitli bilgi ve
teknikleri mevcut şartlara uygunluklarına göre kullanmak ve uygulamak durumundadır.

6.3.1. Yönetimin Tanımı ve Anlamı
Yönetim, uzman yazarlarca değişik yönleri ön plana çıkarılarak az çok farklı şekillerde
tanımlanmaktadır. Değişik tanımlar, bu farklı bakış açılarını görebilmek açısından yararlı
olacaktır. Bunlardan bazılarına göre, yönetim:
“İnsanların gruplar halinde birlikte çalışarak seçilmiş amaçları verimli bir şekilde
gerçekleştirecekleri bir ortamın yaratılması ve sürdürülmesi sürecidir”;
“Örgütsel kaynakların planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi ve denetimi yoluyla
örgüt amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşılmasıdır.
Bu tanımların önemli bir ortak yanı, yönetimi birtakım faaliyetlerden oluşan bir süreç
olarak ele almaları ve ortak amaca ulaşma yolunda işbirliğidir. İkinci tanımda, ayrıca, yönetim
faaliyetlerinin neler olduğu da belirtilmektedir.
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Burada da, yönetim bir süreç olarak ele alınacak ve süreci oluşturan faaliyetlerden
“koordinasyon”u da kapsayacak bir biçimde yukarıdaki ikinci tanıma benzer bir şekilde
tanımlanacaktır. Buna göre:
Yönetim, işletme (veya örgüt) amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere
planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarının yerine
getirilmesidir.
Yönetimi, amaçlara ulaşma yolunda birtakım yöneticilik faaliyetlerinin yerine
getirilmesi olarak alan bu tanımda -diğer tanımlarda da olduğu gibi- şu unsurlar yer
almaktadır:
1. Amaçlar
2. Amaçlara ulaştıracak işler, faaliyetler
3. Amaçlara ulaşmada etkili ve verimli olma.
İnsanların ihtiyaçları çok fazla, kaynaklar ise sınırlı olduğundan, yönetim
faaliyetlerinde “etkinlik” ve “rasyonellik” ilkelerine uyulması gerekir. Bunlardan ilki, etkili
olma ya da “etkinlik”, amaca ulaştırıcı yönde olma; ikincisi ise, tanımda “verimli olma”
şeklinde ifade edilen en az emekle hedefe ulaşılmasıdır.

6.3.2. Yönetim Fonksiyonları ve İşletmenin Diğer Fonksiyonları ile
İlişkileri
Yönetim sürecinin aşamalarını oluşturan faaliyet grupları yönetim fonksiyonunun alt
fonksiyonlarıdır. Bunlar aslında “yönetici ne yapar?” sorusunun cevabı olarak, kategorik bir
biçimde yöneticinin görevlerinin neler olduğunu göstermektedirler. Henri Fayol’un
çalışmalarının bir ürünü olan yönetim süreci yaklaşımı, tüm dikkatleri işletme amaçlarına
ulaşılması için yerine getirilmesi gereken yönetsel işlemler üzerinde toplamaktadır. Başlıca
yönetim fonksiyonlarının neler olduğu konusunda tam bir görüş birliği bulunmamakla
beraber, bu konuda yazarların çoğu Fayol’dan planlama, örgütleme, yöneltme , koordinasyon
ve denetimi alarak, bunları yönetimin temel fonksiyonları olarak kabul etmekte; bazı yazarlar
bunlara “kadrolama” fonksiyonunu katmaktadır. Bazıları ise, temelde personelin seçilmesi ve
yetiştirilmesini kapsayan kadrolamayı ayrı bir yönetim fonksiyonu olarak almamakta; ama
koordinasyonu ayrı bir fonksiyon olarak görmektedir.
Şekil 6-1’de görülen yönetim fonksiyonları kısaca şöyle açıklanabilir:
1.
Planlama, geleceğe yönelik gelişmelerin tahmin edilmesi, işletme amaçlarının
ve bu amaçlara nasıl ulaşılacağının belirlenmesidir.
2.
Örgütleme, işletme yapısının (örgütsel yapının) oluşturulması, işlerin ve
çalışanların belirlenmesi, amaçlara ulaşmayı sağlayacak ortamın oluşturulmasıdır.
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3.
Yöneltme (yürütme), grup halinde örgütü oluşturan insanları (astları) amaçlara
ulaşma yolunda isteklendirme; yönlendirme ve harekete geçirmedir.
4.
Koordinasyon, çalışmayı kolaylaştırmak ve başarıyı sağlamak için bütün
faaliyetlerin ve çalışanların uyumlaştırılmasıdır.
5.
Denetim, amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı veya ne ölçüde ulaşıldığının belirlenip
düzeltici tedbirlerin alınmasıdır.

Şekil 6-1 Yönetim Sürecinin Aşamaları

Aslında işletmenin üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları gibi bölümlerine ait
faaliyetlerin hepsi birer yönetim konusudurlar. Dolayısıyla, yönetim faaliyetleri (veya
fonksiyonları) ile diğer işletme fonksiyonları arasında yakın ilişkiler bulunmaktadır. Yönetim
faaliyetleri bütün diğer faaliyetlerin zorunlu bir kısmını oluşturur; sözkonusu faaliyetlerin
hepsinde yöneticilik fonksiyonları yerine getirilir. Diğer bir ifadeyle, üretim yöneticisi de,
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pazarlama veya finans yöneticisi de kendi bölümünün tüm faaliyetlerini planlayıp, örgütleme,
yöneltme, koordine etme ve denetleme durumundadır.
”Yönetimin ne olduğu” ve “yöneticinin ne iş yaptığı” konusundaki uygulamalı
araştırmaların ulaştığı sonuç, ustabaşından genel müdüre ve devlet yöneticilerine kadar,
yapılan işin “temelde aynı olduğu”; sadece rollerin ve kapsamının değiştiği, yöneticinin işinin
“programlanmış” olmadığı, sözlü haberleşme ile sezgilerin çok önemli rol oynadığı ve
yöneticinin diğer kişilerden aldığı ve onlara verdiği bilgi oranında güçlü olduğu yolundadır.

6.4.

YÖNETİM KADEMELERİ VE YÖNETİCİ BECERİLERİ

Yönetim, grup halinde çalışan insanları ve diğer işletme kaynaklarını kullanarak ortak
amaçlara ulaşma süreci olduğuna göre, en küçük işletmelerde bile birden çok yöneticiye
ihtiyaç vardır. Dolayısıyla, yönetsel işler tek bir yönetim kademesi veya düzeyinde değil,
çeşitli düzeylerde görülür; böylece bir yönetim kademeleri hiyerarşisi (basamaklar sırası)
sözkonusu olur.

6.4.1. Yönetim Kademeleri
Yönetim bir piramit şeklinde düşünülüp, bunun bir yüzeyi alınırsa, işletmenin
amaçlarına ulaşmasını sağlayan, bu yolda başkalarına iş yaptıran yönetim organları Şekil 62’de görüldüğü gibi üç kademe halinde gruplandırılabilir:
1. Üst kademe yönetimi
2. Orta kademe yönetimi
3. Alt kademe yönetimi.
Üst kademe yönetimini temsil eden yöneticilerin sayısı az, orta kademedekiler fazla;
alt kademedekiler ise genellikle daha fazladır.
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1. Üst Kademe Yönetimi ve Yöneticileri: Genellikle, üst düzey yönetime, “tepe
yönetimi”; bu kademeyi temsil eden yöneticilere de, “tepe yöneticileri” denilir. Bunlar en
fazla yetki ve güce sahiptirler ve tüm işletmenin yönetim sorumluluğunu taşırlar; işletmenin
amaçlarını, uzun dönemli olan politika ve stratejilerini belirlerler; şirketi dışarıda en geniş
yetkilerle temsil ederler. Yönetim kurulu başkanı, yardımcıları ve üyeleri; başkan, genel
koordinatör, genel müdür ve yardımcıları bu grupta yer alırlar.

2. Orta Kademe Yönetimi ve Yöneticileri: Tepe yönetimince belirlenen genel amaçları
gerçekleştirmeye yönelik uygulama planları geliştiren; alt kademe yöneticilerin çalışmalarını
koordine eden bu grup, bölüm müdürü, fabrika müdürü, daire başkanı, idare amiri gibi
isimlerle anılırlar. Orta kademe yöneticileri çok ve çeşitli uygulamaya dönük işleri yaparlar.

3. Alt Kademe Yönetimi ve Yöneticileri: Bunlar, günlük faaliyetleri gerçekleştiren
işgörenler, teknik ya da ticari personel veya büro personelinin gözetiminden sorumlu ilk
düzey yöneticilerdir. Şef, amir, nezaretçi, formen, ustabaşı, usta, baş kalfa gibi isimlerle
anılırlar.

6.4.2. Yönetici Becerileri
Başkaları vasıtasıyla işgörmek ve etkili ve verimli bir şekilde amaçlara ulaşmayı
sağlayabilmek için, yöneticilerin, nisbî önemleri kademelere göre değişen birtakım becerilere
sahip olmaları gerekir. Yönetim faaliyetlerinin üç ayrı yönünü oluşturan, teknik, beşeri ve
kavramsal boyutlarına paralel olarak yönetici becerileri de:
1. Teknik beceri
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2. Beşeri ilişkiler becerisi
3. Kavramsal beceri
şeklinde üç ana grupta incelenebilir.

1. Teknik Beceri: Yönetimin teknik boyutu, “teknik” teriminin-sadece mühendislikle
ilgili olmayan- geniş anlamı çerçevesinde, muhasebe, finans, pazarlama gibi yöneticinin
fonksiyonel uzmanlık alanını ifade eder. Bu çerçevede, bir görevin başarılması için gerekli
özel bilgi, ustalık, taktik ve metodların tümü teknik kapsamına girer. Alt kademe yöneticileri,
en alt kademede yer alarak fiilen işleri yapan işgörenlerin ve diğer alanlardaki büro
personelinin birinci derecedeki gözetimcisi durumundadır. Teknik beceri, bu yönetici kesimi
bakımından -diğerleri için olduğundan- çok daha önemlidir.

2. Beşeri İlişkiler –İnsan İlişkileri– Becerisi: Yöneticinin kademesi yükseldikçe,
sorunları teknik bilgisiyle çözme ve teknik destek verme yerine, başkalarının faaliyetlerini
planlama, yöneltme ve koordinasyon vb. ön plana çıkar; dolayısıyla, insan ilişkileri önem
kazanır. Personeli iyi bir şekilde yönlendirme, motive etme ve etkili iletişim her kademede
gerekli olmakla beraber, orta kademede nisbeten daha önemlidir.

3. Kavramsal Beceri: Yönetim faaliyetlerinin kavramsal boyutu, yöneticinin işletme
örgütünün tamamını bir bütün olarak görebilmesini ifade eder. Kavramsal beceri, çeşitli
bölümlerin işletme amaçlarına katkılarını değerlendirmeyi; her parçanın bütün ile ve
birbirleriyle ilişkilerini en uygun hale getirmeyi sağladığından, buna, “birleştirme ve
bütünleştirme becerisi”de denilir.

Bu beceri, “analiz etme becerisi “ ve “alternatifler arasından en iyisini seçebilme”
anlamında, “karar verme” gibi diğer bazı becerilerle birlikte, özellikle üst kademe
yönetiminde büyük önem kazanır.
Faaliyetlerin niteliğine bakıldığında, yöneticilik faaliyetleri (H. Fayol’a göre) tepe
yönetiminde yaklaşık olarak %10 gibi teknik, % 90 idari nitelikli iken; alt kademede %90
teknik, %10 gibi idari niteliklidir. Orta kademedeki faaliyetlerde ise, teknik ve idari nitelikler
yarı yarıya gibidir. Doğal olarak, her kademede gerekli yönetici nitelikleri de, faaliyetlerin bu
nitelikleri ile uyumlu olmak durumundadır.
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6.5. PLANLAMA
6.5.1. Planlamanın Tanımı ve Anlamı
Planlama, yönetim fonksiyonlarının ilki ve en önemlisidir. İşletme bir örgüt olduğuna
göre, her plan ve onu destekleyici durumundaki alt planlar ortak amaçlara etkili ve verimli bir
şekilde ulaşmak için yapılırlar. Tüm grup faaliyetleri, amaçların neler olduğunun ve bunlara
nasıl ulaşılacağının belirlenmesi ile başlar; bu da planlama sürecinin başlangıcıdır. Diğer
yönetim faaliyetleri veya fonksiyonlarının hepsi planlama ile yakından ilgilidir; zira, yönetici
işletme amaç veya hedeflerini gerçekleştirmek için, örgütleme, yöneltme, yürütme ve
koordinasyon fonksiyonlarını yerine getirmeye çalışır.
Planlama, genel ve basit bir ifadeyle, “belirli bir gelecekte nereye ulaşılmak
istendiğinin ve oraya nasıl ulaşılacağının önceden belirlenmesidir.” Planlama ile, “neyin,
niçin, nasıl, ne zaman, nerede, kim tarafından hangi kaynak ve maliyetlerle yapılacağı”
kararlaştırılır.
Yönetim sürecinin bu ilk aşamasında çeşitli konuların önceden belirlenmesiyle,
bulunulan yer ile gelecekte ulaşılmak istenen yer arasında bir köprü kurulmakta; gelecekte
ortaya çıkacak olay ve durumları şansa bırakmamaya çaba gösterilmektedir. Böylece,
tamamen zihinsel -entellektüel- bir çalışma ile, bilinçli bir biçimde işletme için rotaların
kararlaştırılması; bilimsel ve deneysel tahminlere dayanarak kararsızlık ve belirsizlik
hallerinin minimuma indirilmesi yoluna gidilmektedir. Bu da, işletmenin riskinin azaltılması
demektir. Belirtilen doğrultuda etkili bir planlama, geçmiş bilgilerin analizini, mevcut
durumların ve ayrıca geleceğe dönük gelişmelerin değerlendirilmesini gerektirir.

6.4.2. Plan Çeşitleri
Plan, “amacın ve buna ulaştıracak araç, yol ve olanakların genel çizgilerle
belirlenmesi”dir. Planlama süreci sonunda ortaya çıkan planlar çeşitli kriterlere göre farklı
şekillerde sınıflandırılabilirler. Temel alınan kriterlerin başlıcaları, planda kapsanan zaman,
tek kullanımlı olup olmama, planın tüm işletmeyi veya bölümleri ya da bazı birimleri
kapsaması ve hangi yönetim kademesine ait olduğudur.
Kapsanan zamana göre planlar:
1. Kısa vadeli veya süreli (1 yıla kadar vadeli)
2. Uzun vadeli veya süreli (1 yıldan uzun vadeli)
şeklinde ikiye ayrılabilir. (Geleneksel olarak, 1 yıla kadar, 1 yıldan fazla ve 5 yıla
kadar ve 5 yıldan fazla süreli planlama ve planlar için sırasıyla, kısa orta ve uzun vadeli
şeklinde 3’lü ayırım yapılırsa da, işletmecilikte 1 yıl temelinde 2’li ayırım daha çok kullanılır
hale gelmiş bulunmaktadır; ancak makro açıdan 3’lü ayırım yine kullanılmaktadır).
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Kullanımın tek veya sürekli olması göre:
1. Tek kullanımlı planlar (program, bütçe, proje vb.)
2. Sürekli planlar (amaç, politika, stratejik plan).

Planın kapsamına göre:
1.

Genel “işletme planları” (tüm işletmeyi kapsarlar)

2.
Bölüm veya birim planları (üretim, pazarlama vb. planları veya belirli bir mal
grubu için planlar).

6.4.3. Planlamanın Başlıca Yararları ve Sakıncaları
Planlamanın çok çeşitli yararları olduğu gibi, bazı sakıncaları ve tehlikeleri de vardır.
Bunların başlıcaları aşağıda belirtildiği gibi sıralanabilir.

Planlamanın başlıca yararları şunlardır:
–
Planlama yöneticinin sistemli olarak geleceği düşünmesine yol açar; dikkatleri
amaca ve bunun gerçekleştirilmesine yöneltir.
–
Yöneticiye uzun dönemli düşünme alışkanlığı kazandırır ve ileriyi görme
yeteneğini geliştirir.
–
Emek, sermaye ve zaman gibi kaynakların daha rasyonel kullanımını ve
böylece tasarruf sağlar.
–

Faaliyetlerin daha iyi koordinasyonuna yol açar.

–

Etkili bir denetim için gerekli olan standartları (ölçüleri) sağlar.

–

Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olma imkanı verir.

Planlamanın başlıca sakıncaları ve tehlikeleri de şöyle sıralanabilir:
–
Herşeyden önce, planlama masraflı bir faaliyettir; önemli zaman ve enerji
harcanmasını gerektirir. Ayrıntılı ve kaliteli plan yapılabilmesi; ciddi çalışmaları, yüksek
nitelikli uzman personel ve araçların kullanılmasını gerektirir ki, bunlar da yüksek maliyet
demektir.
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–
Planlama sonucunda ortaya çıkan plan, yöneticinin dikkatini gereğinden çok
geleceğe yönelterek, içinde bulunulan zamanın ihmal edilmesine yol açabilir.

6.4.4. Planlama Sürecinin Aşamaları
Planlama faaliyetleri, birbirini izleyen aşamalardan oluşan bir süreç olarak ele
alınabilir. Doğal olarak, yapılacak işleri ifade eden bu aşamalar farklı şekillerde
gruplandırılabilir. Burada, planlama süreci biraz basite indirgenerek şu dört aşamada
incelenecektir:
1. Amaçların belirlenmesi
2. Temel varsayımların (dayanak noktalarının) belirlenmesi
3. Alternatiflerin belirlenmesi ve karşılaştırılması
4. En uygun alternatifin seçimi ve planın yapılması.

1. Amaçların Belirlenmesi: Bu ilk aşamada işletmenin bütünü ve bölümleri için nelere
öncelik verileceği, politikalar, bütçeler, programlar ve stratejiler ile nelerin başarılacağı
belirlenir. İşletmenin veya yöneticinin başında bulunduğu birimin, belirli bir zaman diliminde
neyi, ne kadar, nerede gerçekleştirmek istediği gibi konularda başlıca amaçlar olarak, gelecek
bir yıl içinde ulaşılacak “satış hasılatı” veya “satış hacmi”, “üretim miktarı”, “pazar payı”
v.b. örnek olarak verilebilir.

2. Temel Varsayımların Belirlenmesi: Temel varsayımlar, planın dayanak noktalarını
oluşturacak olan gelecekte karşılaşılması muhtemel olaylar, geleceğe yönelik tahmini verileri,
uygulanması muhtemel temel politikalar ve mevcut işletme planları v.b. dir. Böylece,
işletmenin içindeki ve dışındaki koşullar, -kısaca planın çevresi- belirlenir. Koşulların bir
kısmı yöneticinin kontrolü dışındadır (özellikle dış koşullar); fiyat politikası, işgücü devri,
piyasa payı gibi bazıları kısmen , üretim, satış, v.b. politikalar gibi bazıları ise tamamen
kontrolü altındadır. Bu aşamada çeşitli tahminlerin yapılması önemlidir.
3. Alternatiflerin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması: Kuvvetli ve zayıf yönleriyle
eldeki amaca ulaşmayı sağlayacak imkan, yol ve araçlar nelerdir? Amaca yönelik bütün
alternatifler belirlenir ve ayrı ayrı değerlendirilir. Alternatiflerin olumlu ve olumsuz noktaları
incelenip, amaçların ve temel varsayımların ışığında çeşitli faktörleri de tartarak
karşılaştırması yapılır. En kazançlı ama çok sermaye gerektiren seçenek; çok karlı ama çok
riskli görünen veya daha az karlı ama az riskli seçenek vb. sözkonusu olur. Her seçeneğin
yapılabilirliği, maliyeti, gerçekleştirileceği zaman vb. gözönünde tutulur.
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4. En Uygun Alternatifin Seçimi ve Planın Yapılması: Bu aşamada yönetici veya
uzman plancı eldeki olanaklara göre amaca ulaşmak için en uygun hareket tarzını seçerek
karara ulaşır. Bu karar belirli bir davranış biçiminin seçilmesi yolunda olumlu olabileceği
gibi, plandan vazgeçme veya erteleme şeklinde de olabilir. Aynı şekilde, yönetici tek seçenek
yerine birden çok yolu da seçebilir.

Böylece plan şekillenmekle birlikte, bunun uygulanması için bazı ek plan ve karar
niteliğinde önlemlerin de alınması gerekir. Çoğu zaman alt (ikincil) planların yapılması olarak
ayrı bir aşama şeklinde ele alınan bu çalışmalarla, bütçeler, örgütlenme, yöneltme ve
denetimle ilgili alt planlar ve hesaplar oluşturulur.
Planlamada en büyük güçlük geleceği tahminle ilgilidir. Geleceği isabetle tahmin
etmek planda başarı için zorunlu olduğu ölçüde de zordur. Bu alanda bilimsel yöntemlerden
yararlanılır. Ayrıca, isabetli tahmin yapabilmek için, planın süresini kısa tutmak yoluna
gidilir; kısa ve uzun vadeli planlar birlikte kullanılır. Pazarın durumuna göre plan süresi
değişirse de, her iş için en uygun olan “optimal bir süreden” bahsedilebilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu hafta önce işletmenin kuruluş yerinin önemi ve kuruluş yeri seçimini etkileyen
faktörler incelenmiştir. Sonra kısaca, yönetim konusu ele alınarak, yönetimin tanımı, anlamı,
yönetim fonksiuonları, yönetimin üst, orta ve alt kademeleri gözden geçirilmiş, daha sonra da,
yönetim fonksiyonlarının ilki olan planlama konusu ele alınarak, önemi, plan çeşitleri ve
planlama süreci incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi planlama sürecinin aşamalarından biri değildir?
a) En uygun alternatifin seçimi
b) Amaçların belirlenmesi
c) Temel varsayımların belirlenmesi
d) Alternatiflerin belirlenmesi
e) Zamanın belirlenmesi

2. Üst kademe yöneticisinin sahip olması gereken, yöneticinin işletme örgütünün
tamamını bir bütün olarak görebilmeyi ifade eden beceri hangisidir?
a) Bütünsel beceri
b) Teknik beceri
c) İnsan ilişkileri becerisi
d) Kavramsal beceri
e) El becerisi

3. __________, çalışmayı kolaylaştırmak ve başarıyı sağlamak için bütün faaliyetlerin
ve çalışanların uyumlaştırılmasıdır.
a) Planlama
b) Koordinasyon
c) Denetim
d) Yürütme
e) Örgütleme

Cevaplar
1-e, 2-d, 3-b
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7. YÖNETİM-2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

7.1. Örgütleme (Organizasyon)
7.2. Yöneltme (Yürütme)
7.3. Koordinasyon
7.4. Denetim (Kontrol)
7.5. Modern-Sonrası Yönetim Yaklaşımları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Örgütleme nedir, niçin önemlidir?
2.Organizasyon yapısını oluşturmada kullanılan başlıca bölümlere ayırma kriterleri
nelerdir?
3.Yöneltme ve yürütme süreci başlıca hangi görevleri kapsar?
4. Denetim nedir? Denetim sürecinin aşamaları hangileridir?
5. Modern sonrası yaklaşımlardan toplam kalite yönetimi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Bölümlere ayırma

Denetim süreci

Toplam
yönetimi

kalite

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
Okuyarak
Başlıca
bölümlere
ayırma şekillerini kavrama.
Denetim
sürecinin
başlıca aşamalarını kavrama.

Okuyarak

Toplam
kalite
yönetimi konusunu öğrenme.

Okuyarak

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar

Örgütleme kriterleri: Örgüt yapısının oluşturulmasında temel alınan kriterler.
Denetim: “Olması gereken” ile “olan”ın karşılaştırılması, aradaki olumsuz farkları
giderecek tedbirlerin alınmasıdır.
Toplam Kalite Yönetimi: Üretilen mal ve hizmetlerin üstün kalitede olması konusunda
kesin bir taahhüdü ve sürekli iyileştirme ve kalite geliştirmeyi benimseyen yaklaşım.
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Giriş
Bu bölümde, geçen haftanın devamı niteliğinde, işletme fonksiyonlarından ilki olan
yönetim fonksiyonu ele alınacaktır. Yönetim konusunda yöneticinin (veya yöneticilik)
görevlerini oluşturan temel yönetim fonksiyonları olarak örgütleme, yürütme, koordinasyon
ve denetim faaliyetleri açıklanacaktır. Daha sonra yönetimde önemli konulardan biri olan ve
işletmelerin rekabetçi piyasa ortamında bir adım öne çıkmalarına yardımcı olan yaklaşım
“toplam kalite yönetimi” ve diğer modern sonrası yaklaşımlar ele alınacaktır.
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7.1. ÖRGÜTLEME (ORGANİZASYON)
Küçük bir işletmede yapılan faaliyetlerin sayısı ve çeşidi azdır. Bunları bir veya birkaç
kişi yapabilir. İşletme sahibi, işletme amacını ve bu amaca ulaşmak için uygulanacak
politikaları kendisi belirler. İşçilerin herbirine verilecek görevleri ve bu görevlerin yerine
getirilmemesinden doğacak sorumlulukları kendisi kararlaştırır. Ayrıca bunların denetimini de
yapar.
İşletme büyüdükçe, yapılması gereken faaliyetler de, bu faaliyetleri yapacak insan
sayısı da artar. Yönetim kademeleri ve işbölümü fazlalaşır. İşletme amaçlarını ve amaçlarla
ilgili ana politikaları kararlaştıranlar, politikaları yürütenler ve bunların denetimini yapanlar
arasında işbölümü genişledikçe; çeşitli grupları ve bunların faaliyetlerini ortak amaca
ulaşacak şekilde düzenlemek, görevleri dağıtmak, yetki ve sorumlulukları belirlemek önem
kazanır. Böylece, bir işletmede amaçlara etkin ve verimli bir biçimde ulaşılabilmesi için
faaliyetlerin belirlenmesi, bir sıra ve düzene konularak bölünmesi ile işletmenin
organizasyonu ortaya çıkar.

7.1.1 Organizasyonun Tanımı ve Anlamı
“Organizasyon” terimi iki farklı anlamda kullanılmaktadır:
– “Organize etme”, “örgütleme” işlemi
– Bu işlem veya süreç sonunda ortaya çıkan “yapı”.

İlk anlamı ile yönetim sürecinin bir aşaması, ya da alt süreci olan organizasyon, belirli
bir yönetim işleminin ortaya çıkardığı yapıyı ifade eden ikinci anlamından oldukça farklıdır.
Örgütleme veya organize etme, genel bir ifadeyle, “beşeri ve maddi faktörlerin işletme
amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek üzere düzenlenmesidir” şeklinde
tanımlanabilir. Daha dar anlamlı olarak da, örgütleme; “herhangi bir amaç için gerekli
faaliyetlerin neler olduğunu belirlemek ve bu faaliyetleri kişilerin görevlendirilebileceği
gruplar halinde düzenlemektir”. Böylece, örgütleme; planlama ile belirlenen amaçlara
ulaşmayı sağlayacak bir yapıyı kurma, “örgütü oluşturma” ile ilgili faaliyetler topluluğu
olmaktadır.
İyi bir plan, performansın değerlendirilmesi ve kontrolü için ne kadar gerekli ise, etkin
bir örgütleme işlemiyle ortaya çıkan “iyi bir örgüt” de, yönetimin yöneltme, koordinasyon ve
kontrol fonksiyonlarını kolaylaştırmak ve etkinliği arttırmak için gereklidir. Bu şekilde,
organizasyon tüm diğer yönetim fonksiyonlarıyla çok yakından ilişkilidir; bu yüzden de,
birçok yazar, organizasyon konusu içinde yönetim ilke ve sorunlarını da ele almıştır. Daima
yönetim ve organizasyon birlikte kullanılır; zira bu iki kavram iç içedir.
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İşletme açısından, ulaşılması istenen amaç veya amaçlar için gerekli faaliyetlerin neler
olduğunu belirleyip, bunları kişilere görev olarak verilebilecek gruplar halinde düzenlemek
yetmez. Kişilerin yetenek ve becerileri gözönünde tutularak, seçilmiş bir grubun üyelerinden
herbirine, yine yetenek ve becerilerine göre bir “takım çalışması” oluşturmayı sağlayacak
şekilde belirli faaliyetlerin görev olarak verilmesi gerekir. Böylece, ortak amaç doğrultusunda
bir takım çalışması yapması gereken bu kişilerden herbiri neyi, nasıl ve ne zaman
yapacaklarını bilmelidirler. Ayrıca bunların herbirine, kendilerine verilen görevleri
yapabilecekleri araçlar, iyi çalışma imkânları ve ortamı ile, gerekli yetki ve sorumluluk
verilmelidir.
Bu açıklamalara göre, belirli ortak amaçları gerçekleştirmek üzere biraraya gelerek,
karşılıklı faaliyet göstermeyi arzu eden insanlar arasında iktisadi bir işbirliği oluşmaktadır.
İşte örgütlemede, işletme amaçlarını verimli bir şekilde gerçekleştirmek için oluşan birlikte şu
unsurlar ortaya çıkar:
1. Yapılacak işler
2. İşleri yapacak insanlar ve bu insanlar arasında yetki ve sorumluluk ilişkileri
3. İşleri yapmaya yarayacak yer, araç ve yöntemler.

İşler ve faaliyetlerle ilgili çalışmalardan sonra, sıra bunları kimlerin yapacağının
belirlenmesine gelir. Her işin gerektirdiği bilgi, beceri, yetenek ve tecrübe gibi nitelikler ile,
bunların işleri yapacak personelde bulunup bulunmadığı araştırılır ve işler ile kişiler arasında
uyum sağlanır. Artık burada görev ve pozisyonlarla, bunları yüklenecek personelin
karşılaştırılması; yetki ve sorumlulukların dağıtılması sözkonusudur. Böylece her ferdin ne iş
yapacağı, sorumlulukları ve kime karşı sorumlu olacağı belirlenir. Bu amaçla, organizasyon
şemalarından ve organizasyon el kitaplarından yararlanılır.
“Organizasyon şemaları” işletme içi yetki yapısını ve hiyerarşisini gösteren şekillerdir.
“Organizasyon elkitapları” ise, organizasyon şemasında görülen her pozisyonun amacının ne
olduğunu, yetki ve sorumluluklarının nelerden oluştuğunu açıklar. Büyük bir işletmede, üst
kademedeki genel müdürden, en alt kademedeki işçiye kadar uzanan yetki zincirini ve bu
zincir üzerindeki pozisyonları gösteren şema çok büyük olacaktır. İşte, böyle bir şemayı tek
tablo olarak göstermek yerine, oganizasyon elkitaplarında parça parça gösterilmesi yoluna
gidilir; yüksek kademenin ve her departmanın teşkilatı ayrı ayrı gösterilir.
Organizasyon şemaları ve elkitapları, bir işletmenin formel, ya da biçimsel
organizasyonunu belirler. İşletmelerde ve her türlü örgütte, bir de bu şemalarda görülmeyen,
“informel” (biçimsel olmayan) organizasyon vardır ki, örgütün faaliyetlerinde ve başarısında
büyük rolü olabilmektedir.
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7.1.2. Organizasyon Yapısı ve Bölümlere Ayırma Şekilleri
Organizasyon yapısının kurulmasıyla, formel organizasyon ortaya çıkar. Klasik
organizasyon teorisinin temelinde işlerin ve görevlerin daha etkin olarak nasıl yapılabileceği
düşüncesi vardır. Yapının temel birimi de, kişilerce yerine getirilecek görevlerden oluşan
“pozisyon”, ya da “mevki”dir.
Bölümlere ayırma yoluyla formel (biçimsel) organizasyon yapısını oluşturmada
kullanılan başlıca kriterler; fonksiyonlar, mamul (mal veya hizmet) , bölge ile müşteri, süreç
vb. dir. Bunlardan hangisinin temel alındığına göre, organizasyon şekilleri:
– Fonksiyonlara (veya fonksiyonel esasa) göre
– Mamul (mal veya hizmet) esasına göre
– Bölgeye (coğrafi esasa) göre
– Diğer bazı kriterlere (müşteri, süreç, sayı vb.) göre
sınıflandırılabilir. Ancak burada önemle vurgulanması gereken bir nokta, organizasyon
şekillerinin birinci kademesindeki ayırım için kullanılan kritere göre isimlendirildiği; alt
kademelerde farklı kriterlerin kullanıldığıdır. Örneğin, bölgeye göre organizasyonda, her
bölge içinde fonksiyonel veya mamule göre alt birimler oluşturulmaktadır. Böylece,
uygulamada örgütleme karma bir biçimde yapılmaktadır.
Aşağıda, yaygın olarak kullanılan ilk üç bölümlere ayırma şekli incelenip, dördüncü
gruba da değinildikten sonra, nispeten yeni olan “matris organizasyonu” şekli bir sonraki
kısımda ele alınacaktır.

-

Fonksiyonlara Göre Bölümlere Ayırma

Fonksiyonlara göre bölümlere ayırmada, aynı işler ve görevler niteliklerine göre bir
araya getirilerek aynı bölüme konulur. Örneğin, üretimle, ya da, pazarlama ile ilgili çeşitli
işler, sırasıyla üretim ve pazarlama bölümlerini oluştururlar. İşletme birbirinden çok farklı
mallar da üretse, üretim, pazarlama ve diğer türsel faaliyetler tek elden birer fonksiyonel
bölüm eliyle yürütülür. Böylece, üretim, pazarlama, finansman, personel ve diğer
bölümlerden oluşan bir yapı meydana getirilir. Birinci kademede fonksiyonlara göre
oluşturulan yapı, ikinci ve daha alt kademelerde en uygun diğer kriterlere göre ait birimlere
ayrılır. Şekil 8-5 te üretim pazarlama, finansman ve personel ana bölümleri bulunan bir
işletmenin fonksiyonel yapısı görülmektedir.
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Şekil 7-2 Fonksiyonel Organizasyon

Uygulamada en fazla görülen bölümlere ayırma şekli olan fonksiyonel organizasyonun
başlıca yararları:
– İhtisaslaşmayı kolaylaştırması, basit ve mantıklı olması
– Her fonksiyonun kendi içinde koordinasyonunu kolaylaştırması
– Faaliyetlerde iktisadiliği sağlamasıdır.
Buna karşılık, fonksiyonel organizasyonun, daha çok işletmeler büyüdükçe artan
sakıncaları da vardır:
– Aşırı merkeziyetçiliğe yol açması
– Fonksiyonlar arası koordinasyon ile kontrolün zorlaşması
– Haberleşme kanallarının iyi işlememesi ve kararların gecikmesi, bunların en
önemlileridir.

Fonksiyonel organizasyonda her bölüm yöneticisi sadece o bölümle ilgili
faaliyetlerden sorumlu olacağı için, üretim, pazarlama vb. bölüm yöneticileri sorunlara sadece
kendi faaliyetleri açısından baktıklarından bölümlerarası koordinasyon güçleşmektedir.
Faaliyetlerin tamamını görmek ve fonksiyonları koordine etmek çok önemli ve güç bir görev
olarak tepe yöneticisine düşmektedir.
Fonksiyonel organizasyon şekli, küçük ölçekli, mamul türü sınırlı, üretim araçları
belirli, birkaç yerde kümelenmiş işletmeler için en uygundur. İşletmenin büyümesi veya çevre
koşullarının hızla değişmesi durumlarında bu organizasyon yapısının yetersizlikleri kendini
daha çok göstermektedir.
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-

Mamul (Mal veya Hizmet) Esasına Göre Bölümlere Ayırma

Mal veya hizmet esasına göre bölümlere ayırmada, her mal veya mal grubu ile ilgili
işler ve görevler biraraya getirilerek ayrı bir bölüm oluşturulur; üretim, pazarlama gibi
fonksiyonlar her mal ve mal grubunun kendi bölümünde toplanır. Böylece, tahta mobilya,
çelik mobilya ve plastik mobilya olmak üzere üç grup mal üreten bir işletmede, bu üç ana
bölüm içinde alt birimler olarak, üretim, pazarlama vb. bulunacaktır. Şekil 7-3’de A, B ve C
mamullerine göre organizasyon şekli görülmektedir. Ancak birkaç mal veya hizmeti çok
büyük ölçekli olarak üretme hali dışında mal veya hizmetten çok, bunların grubu temel alınır;
alt birimlerde de gruplar fonksiyonlara, ya da mallara göre gruplandırılabilir.

Şekil 7-3 Mamul Esasına Göre Organizasyon

Bu organizasyon tipinin en büyük yararı, koordinasyonun kolaylaşmasıdır. Her bölüm
yöneticisi malın üretiminden pazarlanmasına kadar herşeyi ile ilgilenmekte, o malla ilgili tüm
fonksiyonlardan sorumlu olmaktadır.
Mamul esasına göre bölümlere ayırma, malların çeşitlenmesi ve bir maldan üretilen
miktarın çok fazla olması halinde ya da üretilen malların veya pazarlanmasının, birbirlerinden
çok farklı yöntemlerle yapılmasının gerekli olduğu hallerde daha çok görülür.

-

Bölge Esasına Göre Bölümlere Ayırma

Bu yöntemde işletmenin bellibaşlı faaliyetleri belirli coğrafi bölgelere göre
gruplandırılarak bölümler halinde örgütlenmektedir. Coğrafî bakımdan çok geniş ve değişik
alanlara yayılmış olan işletmelerde belirli bölgelerdeki faaliyetler, o bölge yöneticisinin
sorumluluğuna verilmektedir. Şekil 7-4’te A, B ve C bölgelerine göre 1. kademede
bölümleme yapılmakta, 2. kademede fonksiyona veya başka bir temele göre alt birimler
oluşturulabilmektedir.
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Şekil 7-4 Bölge Esasına Göre Organizasyon

Bölge temeline göre organizasyonun başlıca yararları şunlardır:
–

Bölgesel istek ve ihtiyaçlara cevap verebilmesi

–
Daha düşük maliyetlerle çalışılabilmesi (ulaşım, hammadde, işçilik giderleri
gibi kuruluş yeri faktörlerinden yararlanılması)
–

-

Haberleşmeyi ve karar vermeyi hızlandırması

Matris Organizasyon

Matris organizasyon oldukça değişik bir organizasyon şeklidir. Matris organizasyon
yapısı fonksiyonel, mamul, bölge ve diğer örgüt yapılarından tamamen farklı bir yapıdır ve
klasik yaklaşımın bazı temel ilkelerine de aykırıdır. Özellikle, bir astın tek üste bağlanması
anlamındaki “komuta birliği” ilkesi matris organizasyonunda tamamen terkedilmekte;
belirgin, kendine has bir nitelik olarak, örgütte bir ast, iki ayrı üste karşı sorumlu
kılınmaktadır.
Matris organizasyon yapısı en çok şu alanlarda kullanılmaktadır: Uzay çalışmaları
yapan endüstriler, ilaç ve kimya endüstrileri; elektronik, ağır sanayi dalları; danışmanlık
hizmetleri; uluslararası organizasyonlar; bankacılık, inşaat ve sigortacılık gibi belirli endüstri
dalları ve muhasebe hizmetleri gibi bazı serbest meslek alanları.
Matris organizasyonda, biri fonksiyonel hizmetlerle ilgili, diğeri mal veya hizmetlerle
ilgili iki yapı yer almakta olup, bu iki tip örgütün olumlu yanlarını tek bir yapıda toplama
yoluna gidilmektedir. Şekil 8-5’de görüldüğü üzere, herhangi bir alt kademe yöneticisi, “Y”
hem pazarlama biriminin üyesi olup, pazarlama müdürüne karşı sorumludur; hem de, A malı
(veya projesi) ekibinde yer aldığından, yaptığı faaliyetler A malı projesi ile ilgili olduğu için,
A mamulü yöneticisine karşı sorumludur. Yetki ve sorumlulukların birbirleriyle karışmış
göründüğü bu yapı, anlaşmazlık ve çatışmalara çok müsait bir ortam oluşturur.
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Şekil 7-5 Matris Organizasyon (Fonksiyonel + Mamul Esası)

Matris organizasyonunun gelişmesinde rolü olan örgüt şekli proje organizasyonu olup,
matris organizasyon bunun geliştirilmiş şeklidir. Aralarındaki önemli bir fark şudur: matris
organizasyon yapısı ve ilişkileri kalıcı; proje organizasyonu ise geçicidir ve proje
tamamlanınca, tüm proje elemanları kendi fonksiyonel birimlerine dönerler.

7.2. YÖNELTME (YÜRÜTME)
7.2.1. Yöneltmenin Tanımı, Anlamı ve Kapsamı
Yöneltme, yürütme veya emir-komuta terimleriyle de ifade edilir. Yöneltme, planlar
yapılıp organizasyon yapısı oluşturularak işlerin gereğine göre kişiler görevlendirildikten
sonra, bu organizasyonun ortak amaç doğrultusunda harekete geçirilmesi demektir. Bu
aşamada artık örgüt amaçlara yöneltilmeli, işletme içindeki kişiler ve gruplar bu amaçları
gerçekleştirecek yönde motive edilmeli (güdülendirilmeli) dir.
Yönetimin ilk aşamasında yapılan çalışmalarla ortaya çıkan plan, tahminlere
dayanmakta ve olması arzu edilenleri göstermekte; örgütleme, plân hedefleri yönünde iyi
işleyen bir yapı ve süreç oluşturmayı hedef almakta ve nihayet yöneltme, organizasyonu plan
hedeflerine göre yürüten bir yönetsel faaliyet olarak örgütlemeyi izlemektedir.
Yöneltme, yöneticinin astlarının faaliyetlerini etkilemesi ve onlara ne yapmaları
gerektiğini bildirmesiyle ilgili bir yönetsel faaliyettir. Bu, yöneticinin genel tutumuyla ilgili
olup, tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra, personeli çalışmaya sevk etme süreci olarak
kabul edilebilir.
Yöneltme veya yürütme süreci başlıca şu görevleri kapsar:
1. Açık-seçik ve tam olarak astların yeteneklerine göre, onlara yapabilecekleri emir ve
talimatlar verme.
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2. Astların mevcut durumda belirli görevleri sürdürmelerinde yol gösteren devamlı
eğitim faaliyeti yapma.
3. Yöneticilerin beklentilerini karşılama yolunda, işçilerin motivasyonu ile gerekli
şekilde ilgilenme.
4. Çalışmada disiplin sağlama ve iyi çalışanları ödüllendirme.

Astlara ne yapmaları gerektiğini bildiren emir ve talimatlar açık, kesin, eksiksiz ve
akla uygun olmalıdır. Bunları verenin amacının, astlarca yanlış anlaşılması veya farklı
yorumlanması ihtimalini ortadan kaldıracak bir biçimde verilmelidir. Orduda işlerin nasıl
yapılacağı üstten (amirden) asta emir şeklinde gelir; bu, sivil hayatta daha çok talimatlar
şeklindedir. İyi bir talimat, açık-seçik olma yanında, tereddüde yer vermeyecek, “yapılsa da
olur yapılmasa da olur”, düşüncesini yaratmayacak kesinlikte olmalıdır. Ayrıca, olumsuz bir
anlatım biçiminden çok, olumlu bir anlatıma sahip olmalı; neyin yapılması gerektiğini,
güdülen amacı, yapılacak işin neye yarayacağını, ne kadar zamanda yapılacağını ve yapılacak
işin miktarını ve niteliklerini belirtmelidir.
Yöneltme fonksiyonunun etkin olabilmesi, işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi, geniş
ölçüde, yöneticinin çalışanların faaliyetlerini yönlendirme şekline; kişisel yetenek ve kendi
pozisyonuna bağlıdır. Burada yöneticinin kendi yaklaşımını belirlemesi, değişik koşullara
göre değişik yürütme yaklaşımlarından yararlanması gerekir. Eğer astların eğitim düzeyi
düşükse, yöneticinin ayrıntılı bilgiler içeren basit emir ve talimatlar vermesi önemli olacaktır.
İşletmede personeli verimli çalıştırmanın, onları emir ve komutaya uygun hareket
ettirmenin başta gelen yollarından biri, iyi çalışmayanları cezalandırmak ve iyi çalışanları
ödüllendirmektir.
İyi çalışmayanlar terfi ettirilmezken, iyi çalışanlar terfi ettirilmeli ve
maaşları arttırılmalıdır.

7.2.2 Liderlik Tipleri ve “X” , “Y” ve “Z” Teorileri
Liderlik tipleri ve bunların özellikleri, çoğu davranış bilimciler tarafından yapılan çok
sayıda araştırmaya konu olmuştur. Başlıca liderlik çeşitleri dört ayrı tip ile ifade edilebilir:
– Diktatör lider
– Otokratik lider
– Demokratik lider
– Serbesiyetçi lider.
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Diktatör lider, işlerini ceza korkusu ile tenkit edici ve olumsuz sayılabilecek tavırlarla
sürdürür. Astların çok iyi çalışmalarını bekler, aksi halde cezalandırır. Kısa dönemde etkili
olabilen bu yaklaşımla, uzun dönemde astların iş tatminini yok etmesi nedeniyle başarılı bir
çalışma ortamı yaratılamaz.
Otokratik lider, astların iş tatminine önem veren ve kendisine güven duyulmasını
isteyen babacan kişi rolündedir. Bu tip liderliğin başarısı, saygı ve bağlılık yaratacak kişilikte,
güçlü ve akıllı olması ile mümkün olabilir. Astların tatmini, üstlerin iyi niyetine bağlıdır.
Genellikle tek başına karar verir; astların liderliğe yetişmesi imkânı azdır. Liderin hep işin
başında olmasıyla işler yürür, aksi halde yürümez.
Demokratik lider, sadece kendi yetenekleri ile değil, astlara danışarak, onlarla
tartışarak iş görür. Astları, planlama ve örgütleme faaliyetlerine katılmaya teşvik eder; onların
insiyatif sahibi olmalarını ve serbestçe iletişim sağlamalarını ister. Astların yeteneklerini
geliştirir. Bu tür liderlikte iş tatminine grup başarısı ile ulaşılır.
Serbestiyetçi lider, astların kendi amaçlarını kendilerinin belirlemelerine ve kendi
kararlarını kendilerinin vermelerine dayanır. Lider, kendi rolünü diğer grup üyelerininki gibi
görür. Grup üyelerinin bireysel hareket etmesine izin verir; bu yüzden grup farklı yönlere
kayabilir.

“X” ve “Y” Teorileri:
Endüstriyel psikoloji dalında çalışmalar yapan Amerikalı bilim adamı Douglas Mc
Gregor, insan tabiatı, kişiliği ve davranışları üzerine bazı varsayımlara dayanarak, çok
tartışılan iki liderlik tipi geliştirmiştir. “İşletmenin İnsan Yönü” (1960) adlı ünlü eserinde, Mc
Gregor bunlardan ilkine, “X Teorisi”; ikincisine, “Y Teorisi” diyerek, insan unsurunu ön
planda tutan “Y Teorisi”ni desteklemiştir.

Mc Gregor’un “X Teorisi”nin başlıca varsayımları şunlardır:
– Ortalama bir insan çalışmayı sevmez, tembeldir ve imkân bulursa işten kaytarır.
– İnsanların çoğunun işinde gereken çabayı göstermesi ve iyi çalışması için, sıkı
denetlenmesi, zorlanması, yöneltilmesi ve ceza ile korkutulması gerekir.
– Ortalama bir insanın yükselme hırsı sınırlıdır; güven içinde olmayı, sorumluluk
almamayı ve yönetilmeyi tercih eder.

“Y Teorisi”nin başlıca varsayımları da şunlardır:
– Ortalama bir insan çalışmayı sever; onun için iş, oyun oynama veya dinlenme gibi
tabii ve zevklidir.
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– Amaçlara ulaşmada sıkı kontrole gerek yoktur; insanlar kendi kendilerini
denetleyebilirler. Amaç ve hedefler onlara benimsetilmelidir.
– Bir insanın örgütsel amaçlara ne ölçüde bağlandığı, başarı için verilen ödüllere
bağlıdır.
– İnsanlar sorunları çözmede yüksek derecede hayalgücü, yaratıcılık ve zekalarını
kullanma yeteneğine sahiptirler.
– Modern sanayi toplumunda ortalama bir insan, zihni yeteneklerinin yalnızca sınırlı
bir bölümünden yararlanır.
“Y Teorisi”, insanın sıkı kontrol olmadan da iş yapabileceğini, hatta sorumluluk
yüklenerek daha yaratıcı bir biçimde, verimli olarak çalışabileceğini savunmaktadır.
Dolayısıyla, insan unsuruna önem veren bir yaklaşım ve görüştür.

7.3. KOORDİNASYON
7.3.1. Koordinasyonun Tanımı ve Anlamı
Bazı yönetim yazarlarının ayrı bir yönetim fonksiyonu olarak ele almadıkları
koordinasyon, işletmenin bütünlüğünü ve varlığını sağlayan faktörlerin başında gelir. Bu,
ortak amaca yönelik bir işbirliği sistemi ve mekanizması olup, zaman bakımından ayarlamayı,
faaliyetlerin birbiri ardına gelmelerini ve iç içe geçerek kenetlenmelerini ve böylece
bütünleşmelerini sağlar.
Koordinasyon, Fayol’ün tanımıyla, “çalışmayı kolaylaştırmak ve başarıyı sağlamak
için bir organizasyonun bütün faaliyetlerinin ahenkleştirilmesidir”. Koordinasyon ile,
yönetici, çeşitli işletme faaliyetlerini ve bu faaliyetleri yerine getiren çeşitli kademelerdeki
insanları birbirleriyle uyumlu hale getirmek, grup çabalarını ortak amaç doğrultusunda tutmak
zorundadır. Aksi takdirde, çabalar, ne kadar yoğun olursa olsun, istenilen ölçüde etkinlik
sağlanamaz.
Koordinasyonun etkili olabilmesi için de, iyi işleyen bir haberleşme sisteminin varlığı
gerekir. Çünkü iyi bir iletişim sistemi, grup üyelerini birbirlerinin çalışmalarından haberdar
kılmayı sağlar. İşletmeyi oluşturan çeşitli bölümler, birbirlerinin yaptıklarından haberdar
olmazlarsa, kararsız ve kendi kendilerine rakip bir niteliğe bürünürler.
Koordinasyon, teknik, ticari, finansal ve benzeri nitelikdeki işletme faaliyetlerinin
birbirleri ve işletmenin diğer kısımları üzerinde yapacağı etkileri hesaba katmayı gerektirir.
Böylece, “en önemliyi daha az önemliden üstün tutmak, her işi veya üretimi satışlara
uydurmaktır”.
Etkili bir koordinasyon için gözönünde tutulması gereken ilke ve tekniklerin
başlıcaları şunlardır:
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1. İlgili ve sorumlu kişilerin direkt olarak ilişkilerinin sağlanması
2. Yönetim sürecinin başlangıcından, (daha plan, program ve politikalarını
hazırlanmasından) başlayarak koordinasyon sağlamaya çaba gösterilmesi
3. Bir durumla ilgili tüm etkenlerin ve yönlerin dikkate alınması.
4. Yalın bir örgüt yapısı kurmaya ve bölümlere ayırmanın koordinasyona elverişli
olmasına dikkat edilmesi.
5. İyi düzenlenmiş haberleşme yöntemleri kullanılması
6. Personelin kendi aralarında gönüllü işbirliğinin teşvik edilmesi.

7.4. DENETİM (KONTROL)
Denetim, yönetim fonksiyonlarının sonuncusu olarak, planlama ile başlayan yönetim
sürecini tamamlayan son halkadır. Denetim, en basit bir ifadeyle, “olması gerekenle, olanın
karşılaştırılması, aradaki olumsuz farkların belirlenerek düzeltici tedbirlerin alınmasıdır”.
Denetim, arzulanan amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını veya ne ölçüde ulaşıldığını araştırmaktır.
Böylece, denetim ile diğer fonksiyonların neleri, nasıl ve ne ölçüde başardığı araştırılıp
belirlenir.
Denetim, işletme faaliyetlerinin kabul edilen planlara, verilen talimatlara ve tesis
edilen ilkelere uygun olarak yapılıp yapılmadıklarını anlamaya yarar. Burada güdülen amaç,
her düzeydeki işletme faaliyetlerinin veya denetim konusu olan belirli faaliyetin zayıf ve
hatalı yanlarını bularak gerekli tedbirleri almak ve bu yoldan onun tekrarını önlemektir.
İşletmenin her türlü faaliyeti için önemli olan denetim, planlamanın tam karşıtıdır. Bir
yönetim fonksiyonu olarak da, hedeflerin ve planların mevcut olduğu varsayımına dayandığı
için, hiçbir yönetici bunlar olmadan denetim yapamaz ve astlarının arzu edilen şekilde çalışıp
çalışmadıklarını ölçemez.
Denetim, bir çeşit geri bilgi akışı veya geri besleme temeline dayanır. Şekil 7-6’da
görüldüğü gibi, planlama ile başlayan süreç, ortaya çıkan plandan uygulamaya, uygulamadan
denetime ve denetimden tekrar planlamaya doğru bir akış izler; burada geri bilgi akışı arzu
edilmeyen sonuçların ve kazanılan deneyimlerin yeni planda gözönünde tutulmasına yardımcı
olur.
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Şekil 7-6 Geri Bilgi Akışı

Denetimler çoğunlukla kısmi olup, kalite, miktar, maliyetler, nakit akımı gibi,
faaliyetlerin belirli bir yönünü temel alır. Örneğin, sanayide üretilen malın miktarını zaman
içinde inceleyen üretim denetimleri; malın kalite düzeyini belirlemeye çalışan istatistiksel
kalite kontrolü.

7.4.1. Denetim Sürecinin Aşamaları
Denetim fonksiyonunun yukarıda verilen tanıma uygun olarak, birbirini izleyen
aşamalardan veya kısımlardan oluşan bir süreç olarak ele alıp incelemek, yapılan işlerin daha
iyi anlaşılması bakımından yararlı olacaktır. Böyle bir yaklaşımla, denetim dört temel aşama
veya unsura ayrılabilir:
1. Standartların (hedeflerin) belirlenmesi
2. Fiilî durumun ölçülmesi
3. Standartlarla fiili durumun karşılaştırılması
4. Farklılıkları (sapmaları) düzeltici önlemlerin alınması.
Bu aşamalar aşağıda kısaca açıklanacaktır.

Standartların Belirlenmesi
Denetimin, temelde, olması gereken ile olanın, diğer bir deyişle fiilî durumun
karşılaştırılması yolunda bir yönetsel faaliyet olması nedeniyle, herşeyden önce nereye
ulaşılmak istendiğinin saptanması gerekir. Bu, hedeflerin belirlenmesi olup, kontrol için temel
alınacak standartları meydana getirir. Belirlenen standartlar fiziksel veya parasal olabilir.
Fiziksel standartlara örnek olarak, kullanılan işgücü, kullanılan yakıt, birim zamanda üretim
miktarı vb. verilebilir. Maliyet standartları, mal veya hizmet üretimi için gerekli maliyet
unsurlarını belirtir. Kâr, gelir ve bunların birime düşen payları parasal standartlardır. Fiziksel
ve parasal standartlar dışında gayri maddi standartlardan da bahsedilebilir; ancak, bunların
saptanması da, kullanımı da zordur.
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Fiilî Durumun Ölçülmesi
Gerçekleşen durumun ölçümü, denetim faaliyetlerinin ikinci aşaması olup, fiilî
durumun, ilk aşamada sağlanan standart ile karşılaştırma amacına yönelik olarak
saptanmasıdır. Denetimin çeşidine ve niteliğine göre fiilî durum farklı yöntemlerle saptanır.
Gereğine göre araç ve yöntemler kullanılır; analiz, gözlem ve yorum yapılır.

Standartlarla Fiilî Durumun Karşılaştırılması
Bu aşamada, “olması gereken” olarak saptanan “standartlar” ile “olan” ya da “fiilî
durumun ölçüm sonuçları” karşılaştırılır. Aralarındaki farklar veya sapmalar üzerinde
durularak yorumlanmasına çalışılır. Böylece, özellikle olumsuz farkların nedenlerine inilmeye
çaba sarf edilir.

Düzeltici Önlemlerin Alınması
Standartlarla fiili sonuçlar arasında önemli ölçüde olumlu veya olumsuz farklar
görülürse, birtakım düzeltici önlemlerin alınması gerekir. Bu aşamada bulunan farkın niteliği,
büyüklüğü, nelerden kaynaklanmış olabileceği gibi konular açıklığa kavuşturulmaya çalışılır.
Etkin düzeltici önlemler alınabilmesi için sapma nedeninin iyi teşhis edilmesi gerekir. Tahmin
edilen nedeni ortadan kaldıracak etkinlikte önlemler alınırken, aynı zamanda verimlilik
yönünün de ihmal edilmemesi gerekir. Alınacak önlemlerin verimli olması, az emek ve
maliyetle, kısa zamanda farkların nedenini ortadan kaldırması demektir.

7.5. MODERN-SONRASI YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
Yönetim düşüncesinin evriminde modern yaklaşımlar sonrasında ortaya çıkan yeni
gelişmeler modern-sonrası ya da post-modern yaklaşımlar olarak adlandırılır. Modern
yönetim teorisinin gözardı ettiği uç konulara yönelen bu yaklaşımlar herhangi bir konuya
değil, ilgili konunun ayrıntıları üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Bu kısımda bu yaklaşımlardan
bazılarına değinilecektir.

7.5.1. Toplam Kalite Yönetimi
Dünyada iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerle ön plana
çıkan küreselleşme; gümrük duvarlarının indirilmesi, genelde dış ticarette korumacılığın
azaltılması ve bunlarla da bağlantılı olarak uluslararası ticaretin hızla artması, hem iç
pazarlarda hem de dış pazarlarda işletmeleri gitgide daha yoğun bir rekabet ortamına
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sürüklemiştir. Ekonomik sınırların bir ölçüde ortadan kalkmasıyla, mal ve hizmetlerin daha
önce görülmemiş boyutlarda artan dolaşımının rekabet üzerinde çok büyük etkileri olmuş; bu
durum işletmelerin yönetimini her zaman olduğundan daha zor bir görev haline getirmiştir.
İşte böyle bir rekabet ortamında işletmelerin iç ve dış pazarlardaki başarılarında
gitgide önemi artarak adeta kilit rol üstlenen bir konu “kalite” olmuştur. Kalite, bir işletmenin
üretip sunduğu mal ve hizmetlerin “mükemmel olma” veya “üstünlük derecesi”ni ifade
etmektedir. Söz konusu üstünlük; hem dayanıklılık, güvenilirlik gibi somut (fiziksel)
özellikleri, hem de müşteri tatmininin soyut unsurlarını içermektedir. Kalite ve kalite kontrolü
alanındaki bilimsel gelişmelerde öncü konumdaki bilim adamları ve konuyla ilgili çeşitli
ulusal ve uluslararası “standardizasyon örgütleri”ne göre kalite az çok farklı şekillerde
tanımlanmaktadır.
Bu tanımların başlıcalarında, kalite: “müşteriye uygunluk”; “şartlara uygunluk”; “bir
mal ya da hizmetin belirli bir ihtiyacı karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan
karakteristiklerin tümü” ve “tüketicinin isteklerine uygunluk derecesi” olarak ifade
edilmektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse, kalite; müşteri istek ve beklentilerine
uygunluktur.
Kalite ile ilgili olarak, daha çok üretim yönetimi konusu niteliğindeki istatistiksel
kalite kontrolü 1920’ler ve 1930’larda ABD’de geliştirilmiş; 1960’larda önce Japonya’da
başlayan “toplam kalite kontrolü” şeklinde daha ileri bir hale gelmiştir; 1980’lerde ise kalite,
başta tepe yönetimi olmak üzere tüm yönetimin ve hatta tüm çalışanların konusu haline
gelerek yepyeni bir aşamaya ulaşmıştır. Böylece kalite, üretim tabanından çıkmış; yönetimin
tepesine kadar tüm kademelere tırmanmış ve stratejik yönetim boyutuna ulaşmıştır.
Günümüzde tüm dünyada işletmeler, kalite ile ilgili olarak bu yeni yaklaşımla tüketici
tatminini sağlayacak üstün kaliteli mal ve hizmetler sunmağa çaba sarfetmektedirler.
Sözkonusu yaklaşım, Toplam Kalite Yönetimi (TKY; Total Quality Management-TQM) dir
ve dünya düzeyinde (en üst sınıf) yüksek performansı ve tüketici tatminini başarmak için tüm
işletmenin kaliteyi stratejik amaç olarak taahhüt etmesidir.
Toplam Kalite Yönetimi (TKY), üretilen mal ve hizmetlerin üstün kalitede olması
konusunda kesin bir taahhüdü ve sürekli iyileştirme ve kalite geliştirmeyi benimseyen bir
yaklaşımdır. TKY, işletmenin tüm işlerinin rasyonel olarak, verimli şekilde yapılmasını
sağlamak; müşterinin mevcut isteklerini ve gelecekteki beklentilerini belirlemek ve en iyi
şekilde karşılamakla ilgili bir iş anlayışı ve yönetim tarzıdır. Bu yaklaşımla, işletme
sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi ve iyileştirilmesi fikrinin çalışanlara benimsetilmesi ile
topyekün kalite üretimi sağlanmaktadır.
TKY ile sadece üretilen mal ve hizmetlerin değil; bir bütün olarak yönetimin
kalitesinin ve verimliliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu yolda yapılan tüm faaliyetlerin
amacı, yöntemi ve öznesi şöyle gösterilebilir:
– TKY’nin Amacı: Müşteri isteklerinin karşılanması
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– Yöntemi: Yapılan tüm işlerin sürekli olarak iyileştirilmesi
– İlgili Kimseler: Başta tepe yönetimi olmak üzere tüm çalışanlar.

Böylece, işletmenin ana amacının “müşterilere hizmet olduğu”, “kalitenin” bir sonuç
değil, bir “başlangıç olduğu” felsefesi önce üst yönetimce kabul edilmekte ve tüm çalışanlara
benimsetilmektedir. TKY’nin belki de en temel ilkesi, “müşteri isteklerini ve tatminini ön
plana çıkaran “müşteri odaklılık”tır. Müşteri istek ve beklentilerini belirlemek, aracı
işletmelerin ve nihai tüketicilerin eğilimlerini ve arzularını iyi takip etmek gerekir. TKY’inde
müşteri kavramı, “iç müşteri” ve “dış müşteri” şeklinde ikiye ayrılır. İç müşteri, tüm
çalışanları, dış müşteri ise, pazar ortamındaki alıcıları ifade eder. İç müşteri memnuniyeti, dış
müşteri memnuniyeti için gereklidir ve onu olumlu yönde etkiler. Hernekadar burada sık sık
tüm çalışanlardan söz edilmekte ise de, TKY uygulamalarının başarısı için, özellikle tepe
yönetiminin aktif olarak katılımı ve çalışanlara liderlik yapması şarttır.

TKY ilkelerinin çoğu, kalite konusunun dünyaca ünlü öncü uzman bilim adamları
(Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum, Ishikawa) tarafından ortaya atılmış olup, yer yer
farklılıklara rağmen temelde birbirlerine benzemektedirler. Özellikle Japonya ve ABD’deki
başarılı uygulamalar ile ön plana çıkan temel TKY’nin unsurlarının başlıcaları şunlardır:
– Önlemeye dönük yaklaşım
– Tepe yönetiminin liderliği
– Müşteri yönlü (odaklı) olma
– Çalışanların eğitilmesi
– Takım çalışması
– Sürekli geliştirme süreci (Japonların ünlü KAİZEN ilkesi)’nin benimsenerek
uygulanması
– Ölçüm ve istatistikler.

TKY yaklaşımı, Japonlara kalite üstünlüğünün yanında, belki bundan daha önemli
olarak, maliyet, hız ve esneklik üstünlüğü kazandırmıştır. Kalite hemen her zaman “pahalı”
çağırışımı yapan sözcük olmuşken ve ne kadar kaliteli olursa olsun ucuz ürünler hiçbir zaman
kalite imajı ile bütünleşmemişken, Japonlar bu kavramları alt-üst etmişler ve “kalite” ile
“ucuz”luğu biraraya getirmeyi başarmışlardır.
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7.5.2. Süreç Yenileme (Process Design-Reengineering)
1990’larda Japon kalite programlarının Amerika ve Avrupa’ya yayılması ile
Japonca’da “Kaizen” sözcüğü ile ifade edilen “iş süreçlerinin sürekli geliştirilmesi” ön plana
çıkmıştır. İş süreçlerinin kalitesi, geniş ölçüde bu süreçlerin sonunda ortaya çıkan mal ve
hizmetlerin kalitesinin belirleyicisidir. Kaliteyi geliştirmeye yönelik olarak proses veya
süreçlerdeki iyileştirmeler bir işletmeye rekabet üstünlüğü sağlayabilir.
Süreç yenileme, işletmelerin müşterilerine daha iyi, daha kaliteli, daha çabuk ve daha
ucuz hizmet sunabilmeleri için, bünyelerindeki tüm iş yapma usul ve süreçlerinin köklü bir
şekilde gözden geçirmelerini ve yeniden yapılandırmalarını ifade etmektedir. Diğer bir
ifadeyle, kısaca bir iş veya faaliyetin daha kısa sürede bitirilmesi ve hatalardan arındırılması
yolunda yapılan çalışmalara, “süreç (proses) yenileme” veya “yeniden yapılandırma” denilir.
Burda esas olan organizasyon yapısının değiştirilmesi değil, üretimdeki süreçlerin yeniden
yapılandırılmasıdır.

7.5.3. Kıyaslama (Benchmarking)
Türkiye’de de, daha çok İngilizce adıyla anılan kıyaslama, “en iyi endüstri
uygulamalarının ortaya çıkarılmasını, analizden geçilmesini, benimsenmesini ve
uygulanmasını sağlayan sürekli bir araştırma ve öğrenme deneyimidir.” Kıyaslama, temelde,
bir işletmenin kendi performans standartlarını belirleme yolunda, iş hayatında lider
işletmelerin kendi sektörlerinde nasıl üstün performans sergilediklerini inceleyip, sürekli
ölçümlerle ve kendisini onlarla kıyaslayarak pazarda rekabet üstünlüğü kazanma yaklaşımı
veya tekniğidir.
Kıyaslama yapılacak işletmenin, o endüstri dalında veya farklı bir sektörde ise, kendi
sektöründe en başarılı işletme olması çok önemlidir. Bu tekniğin uygulama sürecinde,
ekenominin her dalında en iyi performansa sahip işletmeleri bulmak; bunların karşısında
kendi performansını ölçmek; önce onlarla eşit düzeye gelmeyi, sonrada onların performansını
geçmeyi hedef almak gerekmektedir.

7.5.4. Öğrenen Örgütler (Learning Organizations)
Öğrenen örgütler, bu konuyu yazdığı (Türkçeye’de çevrilen) kitapla popüler hale
getiren Peter Senge (The Fifth Discipline, 1995; Türkçesi, Beşinci Disiplin, 1997)’ye göre,
“İnsanların istedikleri sonuçları yaratma kapasitelerini sürekli olarak genişlettikleri, yeni ve
geniş düşünme modellerinin beslendiği, kollektif özlemin serbestlik kazandığı ve insanların
birlikte öğrenmeyi öğrendiği yerlerdir”. Harvard İşletme Okulu’ndan David Garvin, daha
basit bir ifadeyle öğrenen örgütü, “bilgi yaratma, edinme ve aktarma, yeni bilgi ve
kavrayışları yansıtmak için davranışını değiştirme becerisine sahip örgüt” olarak
tanımlamaktadır.
178

Öğrenen örgütlerin yapıtaşlarını, 5 grupta toplanan şu ana faaliyetlerde kazandıkları
becerileri oluşturur: “sistematik problem çözme”; “yeni yaklaşımları deneme”; “kendi
deneyiminden ve geçmişden ders alma”; “başkalarını deneyiminden yararlanma” ve “bilginin,
örgütün her noktasına hızla ve verimli bir şekilde aktarılması”.

7.5.5. Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing)
Son zamanlarda görülen diğer bir yönetim uygulaması, “ortaklık (partnership)” ve “dış
kaynaklardan yararlanma (outsourcing)”dir. Dünyada küreselleşmenin artmasıyla daha yoğun
rekabetin ortaya çıktığı günümüzde, işletmeler ayakta kalabilmek için faaliyetlerinin çeşitli
aşamalarında, birbirlerini tamamlayıcı şekilde ve sürekli olarak işbirliği yapmak durumunda
kalmaktadırlar. Hukuki anlamda olmayıp, fiilen bir işletmenin üretim alanında tedarikçileri ile
işbirliğini ifade eden buradaki ortaklık kavramı, yukarıda değinilen “temel yetenekler” ve “dış
kaynaklardan yararlanma” ile birlikte daha anlamlı hale gelmektedir.
İşletmelerin sahip oldukları temel yeteneklerin sınırlı olduğu düşünülürse, her
işletmenin yeteneklerini kullanmadığı işleri kendisinin dışındaki işletmelere yaptırma eğilimi,
ekonomik rasyonelliğin de gereğidir. Böylece işletme, kendisine rekabetçi üstünlük sağlayan
yetenekleriyle ilgili işlerin dışındaki tüm işleri başka işletmelere yaptırmakta; bu yoldan hem
kaynak tasarrufu sağlamakta, hem de örgütsel yapı olarak küçülmekte ve kendisinin çok iyi
bildiği iş üzerinde yoğunlaşma fırsatını elde etmektedir. Dış kaynaklardan yararlanma,
yurdumuzda inşaat sektöründe “taşeron kullanma” ve imalat sanayiinde “fason üretim” olarak
eskidenberi yaygın şekilde kullanılagelmiştir. Ancak, günümüzde şartlar bu yönetim
uygulamasının önemini hayli arttırmış bulunmaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu hafta yönetim fonksiyonlarının ikincisi olan örgütleme (organizasyon) konusu ve
bu bağlamda başlıca bölümlere ayırma şekilleri ile yöneltme (yürütme), koordinasyon ve
denetim fonksiyonları incelenmiştir. Yöneltme konusu ile “X” ve “Y” teorileri, denetimle
ilgili olarak da denetim sürecinin aşamaları gözden geçirildikten sonra, modern-sonrası
yönetim yaklaşımlarından toplam kalite yönetimi, kıyaslama, öğrenen örgütler ve dış
kaynaklardan yararlanma açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi TKY’nin unsurlarından biri değildir?
a) Önlemeye dönük yaklaşım
b) Müşteri odaklı olma
c) Sonuç odaklı olma
d) Çalışanların eğitilmesi
e) Tepe yönetimin liderliği

2. Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin aşamalarından biri değildir?
a) Standartların belirlenmesi
b) Örgüt yapısının belirlenmesi
c) Fiilî durumun ölçülmesi
d) Standartlarla fiili durumun karşılaştırılması
e) Farklılıkları düzeltici önlemlerin alınması.

3. __________, “müşteri istek ve beklentilerine uygunluk”tur.
a) Kıyaslama
b) Müşteri odaklılık
c) Tüketici tatmini
d) Kalite
e) Süreç yenileme

Cevaplar
1-c, 2-b, 3-d
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8. ÜRETİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

8.1. Üretim ve Üretim Yönetimi
8.2. Üretim Miktarı, Gelir-Maliyet-Kar İlişkileri: Başabaş Analizi
8.3. Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması
8.4. Üretim Teknolojisindeki Gelişmeler: Bilgisayarla Tasarım/Üretim (Cad/Cam) ve
Robotlar
8.5. Üretim Planlaması ve Denetimi
8.6. Stok Yönetimi
8.7. Üretim Sürecinin Geliştirilmesi (İş Etüdü)
8.8. Kalite Kontrolü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Prodüktivite ve rantabilite ne demektir?
2. Tam zamanında üretim/stok kontrolü (JIT) sistemi nedir?
3. İş etüdünün amaçlarını ve hareket etüdünü açıklayınız.
4. Kalite kontrolünün başlıca şekillerini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Üretim Yönetimi

Başabaş Analizi

Gelir-maliyet-kar
ilişkilerini anlamak.

Okuyarak

Üretim sürecinde ve
üretimin
tasarımında
bilgisayar
kullanımını
kavramak.

Okuyarak

Toyota modeli de
Zamanında
Kontrolü denilen sistemi öğrenmek.

Okuyarak

Bilgisayar
Yardımıyla Tasarım

Tam
Üretim/Stok
(JIT) Sistemi

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
Okuyarak,
Üretim yönetiminin
yürüterek
anlam ve önemini kavramak.

nasıl
veya
fikir
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Anahtar Kavramlar

Başabaş Grafiği: İşletmenin üretim miktarı-maliyet-gelir ve kar ilişkilerini ve başabaş
(kara-geçiş) durumunu gösteren grafik.
Zaman Etüdü: Bir işin kalifiye bir işçi tarafından belirli bir düzeyde yapılabilmesi için
gerekli standart zamanı ölçmek ve belirlemek için yapılan çalışmalar.
Kalite Kontrol Şekilleri: 1. Yüzde yüz kontrol ve muayene; 2. Üretim sürecinde kalite
kontrolü; 3. Örnekleme yoluyla istatistiksel kalite kontrolü.
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Giriş
Bu bölümde, önce üretim ve üretim yönetimi kısaca tanıtılacak ve üretim yönetiminin
amaçları belirtilecek; sonra, üretim miktarı, gelir–maliyet–kâr ilişkileri, başabaş analizi ile
açıklanacak; daha sonra, modern üretimin özellikleri ve üretim sistemlerinin sınıflandırılması
ele alınacaktır. Bunlardan sonra da, sırasıyla, üretim planlaması ve denetimi, stok yönetimi,
üretim sürecinin geliştirilmesi (iş etüdü) ve kalite kontrolü konuları üzerinde durulacaktır.
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8.1. ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ
Üretim, kısaca, beşeri ve maddi faktörlerin mal ve hizmetlere dönüştürülmesi
sürecidir. Gerçekten, üretim faktörleri denilen çeşitli işletme kaynakları (başta insan emeği
olmak üzere, makineler, hammadde ve malzemeler, nakdi sermaye v.b.) girdi (input) olarak
katıldıkları üretim süreci sonunda çıktıya (outputa) dönüşerek ihtiyaç karşılayacak mal ve
hizmetler haline gelmektedirler. Üretim, sadece işletmeler için değil, kâr amacı gütmeyen
kuruluşlar için de önemlidir; çünkü üretip sundukları mal veya hizmetler, bu örgütlerin
varoluş nedenini oluşturmaktadır.
Bir ülkenin refah düzeyinin ölçüsü olan ekonomik göstergeler (Gayri Safi Milli Hasıla,
Millî Gelir gibi) o ülkede bir yılda yaratılan değerlerin toplamıdır. Dolayısıyla, üretim
faaliyeti ekonomik birimler olarak işletmeler için olduğu kadar, tek tek insanlar ve tüm ülke
ekonomisi için de büyük öneme sahiptir. Kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde
kullanabilen işletmelere sahip olan ve yüksek üretim düzeyine ulaşan ülkeler ekonomik olarak
gelişmiş ve halkının refah düzeyi yüksek ülkelerdir
Üretim yönetimi, işletmenin elinde bulunan malzeme, makine ve insangücü gibi beşeri
ve maddî kaynakları belirli miktarda mamulün istenilen kalitede, istenilen zamanda ve
mümkünse en düşük maliyetle üretilmesini sağlamak üzere biraraya getirilmesi yolundaki
sistemli çabalardır. Ancak bu ifadede belirtilen dört unsurun (miktar, kalite, zaman ve
maliyet) da aynı zamanda en iyi şekilde gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Örneğin, büyük
miktarda üretim satışları olumlu etkilerken stok maliyetini yükseltir, ayrıca malların elde
kalma riskini arttırır. Bu yüzden, yönetimin uzlaştırıcı çözümlere yönelik kararlar vermesi ve
birtakım tercihlere, seçimlere gitmesi sözkonusu olur.
Bir sanayi işletmesinin temel bölümlerinden biri olan üretim bölümü genellikle büyük
ve karmaşık yapılıdır. Bu karmaşıklık işletme büyüdükçe daha da artar. Üretim bölümünün
faaliyetleri diğer bölümlerle sıkı sıkıya ilişkilidir Üretim bölümü, talebi fazla olan ''satılabilir
nitelikteki'' mallar üretebilmek için pazarlama bölümü ile; satın alınmasını istediği yeni üretim
makineleri için ve benzeri çeşitli nedenlerle gereken fonlar için finansman bölümüyle;
ihtiyacına uygun nitelikte işçi ve diğer personel sağlanması için personel bölümüyle sürekli
ilişki içinde olmak durumundadır.

8.2. ÜRETİM MİKTARI, GELİR–MALİYET–KÂR İLİŞKİLERİ:
BAŞABAŞ ANALİZİ
Üretim hacmi veya miktarı ile, üretilen mamullerle ilgili ''toplam gelir–toplam gider''
ve ''kâr'' ilişkileri üretimin plânlanması bakımından da, tüm diğer işletme faaliyetleri
bakımından da çok önemlidir. Bu ilişkileri bazı basitleştirici varsayımlar altında en iyi
inceleme aracı da, başabaş (kâra geçiş) analizidir. Başabaş analizini, hem çok kullanışlı bir
ifade şekli olan başabaş grafiği ile hem de cebirsel olarak kısaca gözden geçirmeden önce
burada bazı kavramları açıklamak yararlı olacaktır.
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8.2.1. Maliyet, Prodüktivite ve Rantabilite Kavramları
Faaliyet Giderleri ve Maliyetler: İşletmenin kuruluşu, işleyişi, mal ve hizmet
üretilmesi veya genel olarak işletmenin faaliyette bulunmasıyla ilgili her türlü giderlere
faaliyet giderleri denir. ''Faaliyet giderleri'' oldukça geniş anlamlı bir kavramdır. Olayı dar
anlamda, sadece mal veya hizmetin üretilmesi olarak ele aldığımızda, ''mal veya hizmetin
üretilmesi için yapılan giderlere'' maliyet denmektedir. Başabaş analizi kısa vadeli (1 yıllık)
bir analiz olup, bu analiz ile doğru neticelere ulaşmak için; gelirlerin ve gelirlerle
karşılaştırılan bütün faaliyet gider çeşitlerinin iyi bilinmesi gerekmektedir.
Başabaş analizi; kazanç miktarının belirlenmesinde, başabaş noktasının bulunmasında
işletmenin verimlilik derecesinin anlaşılmasında, denetlemelerin yapılmasında ve
fiyatlandırma kararlarının alınmasında kullanılır.
Faaliyet giderleri çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Fiilî maliyetler, standart maliyetler;
direkt (dolaysız) maliyetler, endirekt (dolaylı) maliyetler; sabit (değişmez) maliyetler, yarı
değişken (değişir) maliyetler, değişken maliyetler; sabit maliyetler, değişken maliyetler vb.

Sabit Maliyetler ve Değişken Maliyetler: Çok yaygın kullanılan ayırımlardan biri,
burada başabaş analizi için gerekli olan, ikili bir şekildeki, sabit maliyet–değişken maliyet
ayırımıdır. Buna göre, sabit maliyetler, üretim miktarının azalıp çoğalması ile toplamı
değişmeyen maliyetlerdir, kira, amortisman giderleri, sigorta giderleri, sabit bakım giderleri
gibi. Değişken maliyetler, üretim miktarının değişmesiyle toplamı değişen giderlerdir. Bir
takım elbise için 3 metre kumaş değeri kadar gider olursa, 5 takım elbise için 15 metre kumaş
değeri kadar gider olacaktır.

Prodüktivite: Özellikle ölçümü söz konusu olduğunda, birbirinden az çok farklı
şekillerde ifade edilen ''prodüktivite'', ekonomik hayatta çok önemli bir kavramdır. En basit
ifadesiyle; fiziksel miktarlar olarak, üretimden elde edilen çıktının, girdiye oranıdır. Şu halde
formül olarak:
Pr odüktivite (Verimlilik) 

Çıktı
Girdi

şeklinde gösterilebilir. Çıktının girdilere oranlanmasında fiziksel miktarlar yerine
bazen farklı ölçüler kullanılabilmektedir.

Rantabilite: Rantabilite, belirli bir dönemde elde edilen kârın o dönemde kullanılan
sermayeye oranıdır; bunun da çeşitleri vardır; ama en basit olarak, net kârın öz sermayeye
oranıdır. Formül olarak:
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Rantabilite (Kârlılık) 

Net Kâr
Öz sermaye

şeklinde ifade edilir. Esasen ileride finans fonksiyonu incelenirken finansal oranlar
arasında rantabilite oranına yine değinilecektir.
Bu kavramlardan sonra, aşağıda başabaş analizi, geometrik olarak, başabaş grafiği ile
ele alınacaktır.

8.2.2. Başabaş (Kâra Geçiş veya Sıfır Kâr) Grafiği
İşletmelerde kâr, temel amaç olmaktan çok tüketici istek ve ihtiyaçlarının
karşılanmasında bir araç ve bu ihtiyaçları etkin bir biçimde karşılamanın bir sonucu olmalıdır.
İşletme yöneticisi hesaplarını yaparken, ne kadar kâr edebileceğini her zaman gözönünde
tutar.
Kâr, satış gelirleriyle toplam giderler arasındaki ''olumlu fark'' olduğundan, yönetici
daha işletmenin kuruluş aşamasındaki araştırmalardan başlayarak, üretime geçtikten sonra da
gereken pazarlama araştırmalarıyla, talep ve satış tahminleriyle, satış hacminin ve satış
gelirlerinin ne kadar olabileceğini belirlemeye çalışır. Böylece toplam gelirlerle toplam
giderleri, bunlardan birindeki değişmenin elde edeceği kârı nasıl etkileyeceğini analiz eder.
Bu analizlerde, her düzeydeki yöneticiye, (özellikle, üretim, finans ve pazarlama
yöneticileri ile tepe yöneticisine) yardımcı olacak araçlardan biri başabaş (kâra geçiş veya
sıfır kâr) grafiğidir. İşletmeciliğin hemen her fonksiyonel alanında kullanılan bu grafiğin en
basit şekli, bir koordinat sisteminde üretim birimi miktarlarını yatay eksende; satış gelirleriyle
toplam giderleri dikey eksende gösteren grafiktir. Şekil 8–1'de görüldüğü gibi, yatay eksende
üretim miktarı (veya üretilenlerin tümünün satılacağı varsayımı ile satış miktarı alınır); dikey
eksende ise, toplam gelirler ve giderler gösterilir.
Maliyetler, daha önce belirtildiği üzere, sabit (F) ve değişken maliyetlerden (v.Q)
oluşur. Üretimin miktarı (Q) ile bağıntılı olarak toplamı azalıp çoğalmadığı için, toplam sabit
maliyetler (F), Şekil 8–1'de yatay eksene paralel bir doğru ile gösterilmektedir. Sabit
maliyetler doğrusunun dikey eksendeki başlangıcından başlayarak ikinci maliyet doğrusu
çizilir. Değişken maliyetlerin üretim arttıkça hızlı veya yavaş olarak artmasına göre eğimi dik
veya yatık olan bu doğru, sabit maliyetleri de kapsadığı için (F + vQ) ''toplam maliyetler
doğrusu"dur.
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Şekil 8–1

Doğrusal Olarak Başabaş (Kâra Geçiş) Grafiği

Gelir tarafına gelince, birim satış fiyatının sabit olduğu varsayımı altında tıpkı
maliyetlerdeki gibi, toplam gelirler de doğrusal olarak gösterilebilir. Orijinden çıkan bir
doğru, fiyatın yüksek veya düşük olmasına göre dik veya yatık olarak, "fiyat X miktar'' (p .
Q) tutarlarını gösterir. İşte toplam gelirler doğrusunun toplam giderler doğrusunu kestiği
nokta, işletmenin başabaş veya kâra geçiş noktasıdır. Bu noktadaki üretim veya satış hacmi,
işletmede ne kâr, ne de zarar bulunduğu, toplam gelirlerin, ancak toplam giderleri
karşılayabildiği miktarı göstermektedir. Başabaş grafiğinde, başabaş noktasının altında kalan
alan, ''zarar alanı''; üstünde kalan alan, ''kâr alanı'' dır. Q1 üretim miktarında, zarar; Q2 de, ne
kâr ne zarar (B = başabaş noktası); Q3 de ise, kâr durumu sözkonusudur.
Başabaş grafiği, tamamen doğrusal olarak ifade edilen bu en basit şekliyle, üretim
arttıkça başabaş noktasından sonra hızla artan toplam kârlar sağlanacağı izlenimi verdiği için
fazla gerçekçi değildir. Maliyetler, belirli üretim miktarından sonra hızla artacağı için,
eğrilerle daha iyi temsil edilir. Gelirlerdeki artış hızı da azalma eğilimi gösterirse de, bu
unsuru (büyük indirimler ve fiyat değişmeleri yoksa) doğru ile ifade etmek fazla yanıltıcı
sayılmaz. Şekil 8–2'de başabaş grafiği eğrisel olarak çizilmiş şekliyle görülmektedir.
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Şekil 8–2 Eğrisel Olarak Başabaş Grafiği (İki Başabaş ya da Sıfır Kâr Noktası)

Burada hem toplam gelirler, hem de toplam giderler eğrilerle gösterildiğinden, doğal
olarak iki ayrı başabaş (sıfır kâr) noktası vardır. Q1'de zarar; Q2 ve Q4'de, ne kâr ne zarar;
Q3'de maksimum kâr, Q5'de ise bir miktar zarar vardır. Şekilde görüldüğü üzere, bu başabaş
noktalarından ilki Q2'deki B1, kâra geçiş; ikincisi Q4'deki B2 zarara geçiş noktasıdır.
Bunların arasındaki belirli bir üretim (veya satış) miktarı Q3 düzeyi ise, maksimum kârı
gösterir.
İşletme yönetiminde çok yararlı bir araç (özellikle, kâr planlaması aracı) olan başabaş
grafiği, uygulamada, iktisattaki firma teorisinin ''marjinal gelir = marjinal gider'' ilişkisi ile
optimumu bulma yolu yerine kullanılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, işadamı veya işletme
yöneticisi, marjinal miktar ve değerlerin hesaplarını yapmak yerine, daha pratik bir yöntem
olarak daha çok bu analiz araç ve metodunu kullanır.
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Ancak daha çok doğrusal olan, başabaş grafiğinin bazı sınırları ve sınırlayıcı
varsayımları vardır ve başlıcaları şunlardır:
– Maliyetlerin üretimle olan ilişkisinin ifade edilmesi, çoğunlukla eğriseldir.
Maliyetler, genellikle, önce hızla artar, sonra yavaş artar ve sonra tekrar hızlanır. Gelirler ise
doğru ile temsil edilebilir (sabit birim satış fiyatı varsayımı). Bu takdirde bile, giderler eğrisi
ile gelirler doğrusu iki kez karşılaşır ve iki başabaş noktası bulunur. Grafik eğrilerle
çizilebilir; ancak bu şekliyle de kullanışlılığı sınırlıdır.
– Üretim ile satış miktarlarının aynı olduğu varsayımı temel alınır. Kısa sürelerde bu
doğru olsa bile, uzunca süreler için tüm üretilenlerin satıldığı varsayımı önemli bir sınırlayıcı
noktadır.
– Üretim miktarı–maliyet–gelir ilişkileri hep aynı kalmaz; belirli bir zaman için sabit
ve doğrusal olan ilişkiler, zaman içinde şartlarla birlikte değişebilir.
– Başabaş grafiği yalnız bir mal ile ilgili olarak üretim hacmini ve diğer
değişkenlerarası ilişkileri gösterebilir. Ama çok mal üretilmesi halinde de her biri için ayrı
grafik çizilerek yine bu araçtan yararlanılır.

8.3.

ÜRETİM SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

Üretim sistemleri, 1. Üretim yöntemi, 2. Mamul cinsi ve 3. Mamul miktarı veya üretim
akışı kriterlerine göre sınıflandırılabilir.

8.3.1.Üretim Yöntemlerine Göre Sınıflandırma
Üretim sürecinde uygulanan yöntemlere göre üretim beş gruba ayrılabilir.
(1) Birincil (Primer) Üretim: Bu doğada bulunan hammaddelerin (ki bunlara, temel
hammaddeler denilir) işlenmek veya kullanılmak üzere çıkarılmasıdır. Demir, bakır, diğer
madenler ile kömür ve petrol üretimi, orman işletmeciliği, vb.

(2) Analitik Üretim: Temel hammaddelerden bazıları ayırıcı işlemlerle parçalanıp
işlenerek çeşitli mamullere dönüştürülürler. Ham petrolden benzin, fuel-oil ve makine yağı;
boksitten alüminyum üretilmesi gibi.

(3) Sentetik Üretim: Temel hammaddelerin bazıları birleştirici işlemlerle yeni
mamullere dönüştürülür. Sentetik kauçuk, alaşımlı çelik, plastik ve cam mamulleri gibi.
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(4) Fabrikasyon Üretim: Temel veya diğer hammaddelerin işlenerek şekillerinin
değiştirilmesi yoluyla yeni mamuller üretilir. Fabrikasyon üretiminde yoğun olarak makine
kullanılır. Üretimde emek, yoğunluğunu yitirmekte, işlemler makinelerle yapılmaktadır. Bu
sistemde üretim miktarı büyük boyutlarda olur, tekstil, kimya sanayi, fabrikada deri ayakkabı
üretilmesi vb.

(5) Montaj Üretimi: Çeşitli hammadde, yarı mamul ve parçalar sistemli bir şekilde bir
araya getirilerek, otomobil, TV, buzdolabı gibi karmaşık mamuller üretilir. Montaj fabrikası
ürettiği mamulleri oluşturan parçaların tamamını veya çoğunu başka fabrikalardan hazır
olarak alır.

8.3.2. Mamul Cinsine Göre Sınıflandırma
Bazı durumlarda üretilen mamulün nitelikleri, üretim sisteminin karakteristik
özelliklerini belirleyici ağırlık taşır. Binanın yapısı, makineler ve insangücünün yapısı belirli
tipte bir mamule göre tasarlanır, demir-çelik ve kömür üretimi gibi. Mamule göre isim alan
üretim sistemlerinin başlıcaları şunlardır: Demir-çelik veya kömür üretimi, takım tezgahları
üretimi, kimyasal maddeler, elektrikli araç-gereç, elektronik ve tekstil mamulleri üretimleri.

8.3.3. Üretim Miktarına veya Akışına Göre Sınıflandırma
Üretim miktarına veya akışına (hammaddenin mamul haline gelinceye kadar izlediği
yola) göre üretim dört gruba ayrılır: (1) Siparişe göre üretim, (2) Parti üretimi, (3) Sürekli
üretim, (4) Proje üretimi.

(1) Siparişe Göre (Job Shop) Üretim: Bu, müşterinin zaman, miktar ve kalite
bakımından özel olarak istediği bir mamulün üretilmesidir. Miktar bir veya birkaç adettir,
gemi, takım tezgahları, büyük buhar kazanı gibi.

(2) Parti (Batch) Üretimi: Bu, bir mamulün özel bir siparişi veya sürekli bir talebi
karşılamak üzere belirli miktarlardan oluşan partiler halinde üretilmesidir. Bir parti mamulün
üretiminden sonra, makine ve tesislerde gerekli ayarlamalar yapılıp başka bir cins mamulün
üretiminde kullanılır. Parti üretimi endüstride ağırlığı en fazla olan ve sık rastlanan üretim
tipidir. Ev eşyası, gıda, konfeksiyon, araba gibi her çeşit tüketim malı bu üretim grubunda yer
alır.
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(3) Sürekli (Continuous) Üretim: Sürekli üretimde makine ve tesisler yalnız belirli bir
mamulün üretiminde kullanılır. Mamulün talep düzeyi ve üretim miktarları çok yüksektir.
Talep hacminin üretimi her an yakından izlemesi koşulu ile faaliyetleri sürdürmek mümkün
olur. Sürekli üretim de, kendi içinde “kütle” ve “akış (proses)” üretimi olarak iki gruba ayrılır.
Aralarındaki temel fark, kütle üretiminde mamulün çok büyük miktarlarda ve uzun süreli
olarak üretilmesidir. Akış üretiminde ise, makine ve tesisler yalnız bir cins mamulün
üretimine göre tasarlanır; başka bir mamulü üretmek ya çok pahalı veya olanaksızdır,
çimento, şeker, petrol rafinerisi vb. üretimler.

(4) Proje Üretimi: Proje, “belirli bir sürede bir hedefe ulaşmak için tamamlanması
gereken, kısmen sıraya sokulmuş birbirleriyle ilişkili iş/faaliyetler dizisi” olarak
tanımlanabilir. Proje üretimi belirli bir mamulün yalnızca bir kez üretilmesi bakımından,
siparişe göre üretime benzer; ama bunda akış söz konusu olmaz. Bir elektrik santrali yapımı,
tersane yapımı, çok katlı bina inşaası, site inşaası vb. Bu üretim tipinde mamul sabit konumda
olur, makine ve insanlar onun çevresinde veya içinde hareket eder; aynı anda pek çok faaliyet
eş zamanlı olarak yürütülür.

8.3.4. Mamulün Somut veya Soyut Olmasına Göre Üretim Şekilleri ve
Hizmet Üretimi
Üretim süreci, kısaca girdilerin mal veya hizmet şeklinde mamule dönüştürülmesi
olarak alınırsa, bu sürecin sonunda ortaya çıkarılan mamul fiziksel veya somut ise, mal
üretimi, fiziksel olmayan veya soyut mal ise, hizmet üretimi söz konusu olur.
Yukarıda yapılan sınıflandırma ve açıklamalar esas itibarıyla endüstriyel üretime,
diğer bir ifadeyle, fiziksel nitelikteki mal üretimine dayalıdır. Buradaki sınıflandırmada ise,
mamulün fiziksel olup olmama niteliği üzerinde durulmaktadır.

Hizmet Üretimi:
Hizmetler, fiziksel olmayan–elle tutulamayan, gözle görülemeyen– soyut nitelikleri ile
fiziksel mallardan birçok noktada farklı oldukları gibi, bunların üretimi de önemli farklılıklar
gösterir. Bu soyut olma özelliği yanında, dayanıksızlık (depo edilememe), değişkenlik
(hizmet kalitesinin hep aynı olmaması) ve ayrılmazlık (üretimle tüketimin eş zamanlı olması)
da hizmetlerin başlıca diğer özellikleridir. Herşeyden önce, bu üretimin çıktısı olan hizmet,
depolanıp stok edilemez. Banka ve sigorta hizmetleri, doktorluk, mühendislik, mali
müşavirlik ya da berberin, taksi şoförünün hizmetleri bekletilemez. Bunlar, sipariş üzerine
üretim dışında, önce üretilip sonra pazarlanan mallardan farklı olarak, önce pazarlanır sonra
üretilirler.

197

Hizmetlerin üretimden sonra stok edilememesi nedeniyle önemli ekonomik kayıplar
ortaya çıkar. Örneğin, rezervasyonu yapılan uçak koltuğu, müşterinin gelememesi durumunda
boş olarak kalacaktır. Müşteri için hazırlanan bir otel odası, müşterinin gelmemesi halinde
kullanılmayacağı için, kullanıma hazır hale getirmek için yapılan oda hizmeti boşa gitmiş
olacaktır.
Hizmet üretiminde kullanılan teknolojiler de mal üretim teknolojilerinden farklılık
gösterirler. Hizmet üretiminde kullanılıp da, büyük bir kısmı artık günlük hayatın bir parçası
olan yeni teknolojilerden başlıcaları şunlardır:
– Bankacılıkta, e-para yatırma, çekme ve e-fon transferi (EFT)
– Nakliyatta, otomatik geçiş sistemleri ve turnikeler.
– Haberleşmede, e-posta, tele-konferans, faks, optik okuyucu.
– Sağlıkta, e-teşhis cihazları, e-tıbbi bilgi işlem ve analizleri.
– Eğitimde, e-kitaplık katalogları, e-sözlük, imla, telaffuz ve tercüme programları,
kişisel bilgisayarlar.

8.4.ÜRETİM
TEKNOLOJİSİNDEKİ
GELİŞMELER:
BİLGİSAYARLA TASARIM / ÜRETİM (CAM/CAM) VE ROBOTLAR

8.4.1. Bilgisayar Yardımıyla Tasarım ve Üretim (CAD/CAM)
Teknoloji, genel olarak, "bilginin insan ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile
uygulanması" olarak tanımlanabilir. Ancak üretim yönetimi açısından daha uygun olduğu ileri
sürülen bir tanıma göre, ''teknoloji'', mal ve hizmet üretmek için kullanılan metot, proses,
takım–teçhizat ve makinelerden oluşan bir sistemdir. Günümüzde özellikle bilgisayarlar ve
robotlar üretimde çok yararlanılan teknoloji mamulleridir.
Bilgisayar Yardımıyla Tasarım (BYT; Computer Aided Design–CAD) ve Bilgisayar
Yardımıyla Üretim (BYÜ; Computer Aided Manufacturing–CAM), gerek tasarım (dizayn),
gerekse üretim sürecinde bilgisayarın kullanılmasıdır. Bilgisayarın mamul tasarımında ve
üretiminde kullanılması küçük pazarlar için çok az maliyet artışlarıyla değişik zevklere
hitabeden mamul dizaynını mümkün kılmıştır. Yapılan küçük değişikliklerle farklı zevklere
göre tasarımı yapılmış mamuller, yine bilgisayar yardımıyla hızlı, verimli ve yüksek kaliteli
olarak üretilir hale gelmiştir. Bu tür tasarım, geleneksel çizimler yerine mühendislere
bilgisayar ekranında özel elektronik kalemle malların veya parçalarının modelini kolayca
çizme ve gereken değişiklikleri yapma imkanı vermektedir. Otomobiller, giyim eşyaları,
inşaat ekipmanı vb. binbir çeşit malın üretimde bu teknoloji başarıyla kullanılmaktadır.
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8.4.2. Bilgisayarlı Entegre Üretim Sistemleri (CIM)
Bilgisayarlı Entegre Üretim Sistemleri (BEUS; Computer Integrated Manufacturing–
CIM) robotların, CAD/CAM, FMS, bilgisayarlar ve diğer teknolojilerle kombinasyonundan
ortaya çıkmaktadır. Bu üretim sisteminde bilgisayarlar mamulün dizaynında, makineleri
kontrol etmede ve üretim fonksiyonunun denetlenmesinde işçilere yardımcı olmaktadır. CIM,
bilgisayarın etrafında oluşturulmuş farklı tipte bir otomasyon sistemi olup, sistemin temeli
çok çeşitli süreçleri ve fonksiyonları bütünleştiren ve kontrol eden bir merkezi bilgisayar
sistemidir.

8.4.3. Robotlar
Önceleri, taşıma, yerleştirme, kaynak ve boyama gibi çok basit işlemleri yapan
robotlar, giderek çok daha çeşitli ve karmaşık işler yapar hale gelmişlerdir. Robot, çeşitli
aletleri ve materyali kullanmayı gerektiren birçok görevi yapabilen, bilgisayar kontrollü
(tekrar programlanabilen) makinedir. Aynı işi tekrar tekrar ve aynı şekilde yapar. Bunlar,
işleri hızlı, verimli ve tam olarak yaparlar; önemli ölçüde tasarruf sağlarlar.
Robotlar, daha çok tehlikeli, bunaltıcı, sağlığa zararlı (nükleer tesislerdeki gibi) işleri
yapmada, uzay istasyonlarında, ya da üçüncü vardiya olarak fabrikada işçilerin yerine
kullanılırlar. En çok otomotiv ve elektronik endüstrilerinde kullanılmakla beraber, gitgide
birçok alana yayılmışlardır. Dünyada (2012 yılı itibariyle) 1 095 000 endüstriyel robot
mevcuttur. 1960’lı yıllarda ABD, İngiltere, Almanya ve Japonya gibi büyük ve gelişmiş
ekonomileri olan ülkeler robot kullanımına başladılar. Yarım asır sonra bugün, tüm robotların
en büyük bölümü Japonya ve Almanya gibi otomotiv sektörünün çok geliştiği ülkelerde
kullanılmakta olup, sadece ABD bu açıdan (sürekli göç çekmesi ve işgücü sorunu olmaması
nedeniyle) aynı düzeyde değildir. Japonya 276 000, Almanya 153 000, Güney Kore 123 000
robot kullanmakta; Almanya tüm Avrupa’daki robotların yarısına sahip iken, Kuzey Amerika
(ABD, Kanada ve Meksika) 181 000 robot kullanmaktadır.

8.5. ÜRETİM PLANLAMASI VE DENETİMİ

8.5.1. Üretim Yöneticisinin Planlama ve Denetim Görevi
Üretim bölümü yöneticisi, üretim faaliyetlerini planlayıp, programlayıp yönelten,
koordine ve kontrol eden kimse olarak işletmede büyük teknik ve yönetsel sorumluluğa
sahiptir.
Üretim planlaması bazı hallerde sadece mamul geliştirme ile sınırlandırılır. İşletmenin
ayrı bir planlama bölümü varsa, bu bölüm talimatları verir. Üretim bölümü bunları organize
etme, yöneltme ve kontrol etme fonksiyonlarını üstlenir. Üretim yönetimi, mamul geliştirme
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kararlarıyla ilgili olarak işletmenin pazarlama ve mühendislik bölümleriyle, üretilecek
mamulün kalite düzeyleri, stili, fiyatı ve pazarlama olanakları konularında işbirliği yapar;
onların rehberliğinde çalışır.

8.5.2. Üretim Planlaması ve Denetiminin Aşamaları
Üretim planlaması ve denetimi, ''iş hazırlama'', ''iş dağıtımı'' ''programlama'', ''tahmin'',
''imal emri verme'' ve ''denetim'' olmak üzere altı aşama veya fonksiyon halinde ele alınabilir
ki, aşağıda kısaca değinilen bu aşamaların ilk dördü, üretime geçişten önceki hazırlık
çalışmalarıdır.

İş Hazırlama: İş hazırlama, yapılacak işleri, sırasını, işlenecek hammadde ve
materyalin üretim sürecinde izleyeceği yolu veya akışı belirleme çalışmalarıdır. "İş
hazırlama" ve "işlem formu" adı verilen bazı temel formlar, hangi işlerin ne şekilde
yapılacağını gösterir. İş hazırlama ile ilgili bilgiler genellikle, işçilerin ''neyi'', ''nasıl''
yapacaklarını açıklayan talimatlar olarak hammadde ve malzeme ile birlikte bulunur.

İş Dağıtımı: İş dağıtımı, bir makinenin veya bölümün yapacağı işin önceden
belirlenmesi olup; üretim planı yapılırken makinelerin sayısı, hızları, kapasiteleri vb. teknik
özellikleri gözönünde tutularak en uygun seçimlerin yapılması sağlanır. Bu arada en iyi
makinenin seçimi yanında, bir arıza halinde onun yerine geçecek olanın da belirlenmesi
gerekir.

Programlama: Programlama, işlemlerin herbirinin yapılacağı zamanı belirler. İki tür
program söz konusu olur; ana programlar, ki bunlar müşteriye mal tesliminin taahhüt edildiği
tarihleri gösterir; ayrıntılı programlar, her yarı mamul parçanın bir sonraki üretim aşamasında
doğru yere gitmesini sağlar.
Programlamada, üretim planlamasında ve denetiminde faydalı birer araç olan çeşitli
şemalardan yararlanılır. Modern işletmeciliğin öncülerinden H.L. Gantt'ın geliştirdiği Gantt
Şeması, planlaması ve denetimi sözkonusu olan, atölye, makine veya diğer üretim
kısımlarında planlanan zaman diliminde, planlanan ve gerçekleştirilen (fiilî) üretim
miktarlarını gösteren dikdörtgen şeklinde çubuklardan oluşur. İş şemaları genel adıyla anılan
diğer şemaların başlıcaları: üretim süreci şeması, iş akımı şeması, akış veya akım diyagramı
ve aylrıca PERT ile CMP şemalarıdır.
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Tahmin: Bu, yapılacak belirli bir üretimle ilgili olarak tahmini üretim maliyetlerinin
belirlenmesi olup; başta muhasebe bölümü olmak üzere diğer bölümlerden gelen bilgilerden
ve zaman standartlarından yararlanılarak yapılır.

İmal Emri (Talimatı): İmal emri, artık üretime başlanması talimatının verilmesi olup,
ilk dört aşamada herşey titizlikle hazırlanmışsa, yetki dağıtımı şeklinde basit bir faaliyete
dönüşür. Bazı üretim sistemlerinde imal emrinin verilmesi atölyelerin ustabaşılarına bırakılır;
diğerlerinde ise, bütün talimatlar üretim denetimi bölümü tarafından verilir.

Denetim: Denetleme, üretimden sonra planların ne ölçüde gerçekleştiğinin
belirlenmesidir Üretim sürecinin denetimi raporlarla veya sözlü olarak atölyelerle ilişki
kurularak yapılır. Denetim uzmanları, zamanlarının büyük bir kısmını üretimin planlandığı
gibi gerçekleşip gerçekleşmediğinin incelenmesine; olan ile olması gerekenin arasındaki
farklılıklara ve bunların analiz ve yorumuna ayırırlar.

8.6. STOK YÖNETİMİ
Üretim yönetiminde önemli konulardan biri de stokların yönetimidir. Bu çerçevede,
satın alma ya da hammadde ve malzeme tedariki ile stok kontrolü ve tam zamanında
üretim/stok kontrolü yöntemi burada kısaca gözden geçirilecektir.

8.6.1. Satınalma (Hammadde ve Malzeme Tedariki)
Üretim yönetiminde önemli konulardan biri de, üretim sürecinde kullanılacak
hammadde, yarı mamul, parça ve çeşitli diğer malzemenin tedariki veya satın alma işleridir.
Kısaca ''hammadde ve malzeme'' diyebileceğimiz her türlü materyalin satın alınmasında da
çeşitli bakımlardan uygunluk sağlanması; diğer bir deyişle, optimum tedarikin
gerçekleştirilmesi gerekir.
İşletmelerde satın alma personelinin sadece verilen talimatları yerine getirmesi yeterli
olmayıp; işletme için en iyi malzemeyi en uygun fiyatla bulmaya çalışmaları gerekir. Bunun
için de, ilgililer gerekli hammadde ve malzemenin ne miktar, ne zaman, nereden, hangi
şartlarla sağlanabileceğini planlayacak ve yurt dışından ithali gereken materyal için ithal ve
kambiyo bilgilerine sahip olacaklardır.
Satın almada üzerinde önemle durulacak hususlardan biri, en düşük fiyatlı hammadde
ve malzemenin değil, çeşitli bakımlardan en uygun olanının tedarikidir. Zira, sanayi
üretiminde girdilerin kalitesi mamulün kalitesini belirleyeceğinden, kalite düşürülmemelidir.
Kütle üretimi için gereken malzemenin etkili ve verimli bir şekilde satınalınmasında miktar,
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kalite, zaman, kaynak ve fiyat değişkenleri açısından uygunluk sağlanması halinde ''optimum
tedarik'' gerçekleştirilmiş olur.

8.6.2. Stok Kontrolü
Stok kontrolü, üretimin denetimiyle ilgili faaliyetlerden biri olarak hammadde ve
malzeme, yarı mamul ve mamul maddelerin her üç grubunu da ilgilendiren bir konudur. Şöyle
ki:
1. İşletme bunların herbirinden ne kadar miktarı stok olarak elinde tutarsa en uygun
olacaktır?
2. Satıcılardan veya diğer bölümlerden talep edilmesi en uygun, ''ekonomik sipariş
miktarı'' ne kadardır?
3. Nasıl bir kontrol sistemi kurulmalıdır?

Stok kontrolü, işte bu sorulara uygun cevaplar bulmaya çalışır.
1. En Uygun (Optimum) Stok Miktarı: Optimum stok düzeyi, herşeyden önce üretim
bölümünün ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir. İşletmede bulundurulması gereken hammadde–
malzeme, yarı mamul ve mamul maddenin üretimdeki düzensizliklerin ve belirsizliğin
azaltılmasındaki önemi büyüktür. Üretimin aksamaması için genellikle belirli bir hammadde
ve yarı mamul stoku bulundurma yoluna gidilir, ama fazla stok tutmak da para bağlandığı için
yüksek maliyet demektir.

2. En Uygun veya Ekonomik Sipariş Miktarı: Optimum veya daha yaygın kullanılan
şekliyle ''ekonomik sipariş miktarı'', birbirleriyle zıt yönde değişen iki ayrı maliyet grubuna
bağlıdır: hazırlama (sipariş verme) maliyetleri ve muhafaza (stokta bulundurma) maliyetleri.
– Hazırlama (sipariş verme) maliyetleri, siparişin miktarına bağlı olmayan, her sipariş
için gerekli sabit masraflardır. Örneğin kayıt –kırtasiye (sipariş formu), posta veya telefon
masrafı, sipariş vermek için diğer hazırlıklar gibi.
– Muhafaza veya stokta bulundurma maliyetleri, taşıma maliyetleri, sermaye için
ödenen faiz, eskime, bozulma gibi nedenlerle fire, depolama masrafı vb. ni kapsar.

Yıllık masraflar, bu iki unsurun, yıllık sipariş verme masrafları ile yıllık muhafaza
masraflarının toplamından oluşacağı için, bu toplamı minimum kılan sipariş miktarı
''ekonomik sipariş miktarı''dır.
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3. Stok Kontrol Yöntemleri: Stok kontrolünün amacı, istenilen mal ve malzemeleri
istenilen zamanda hazır bulundurmak ve bunu en ekonomik biçimde gerçekleştirmektir. Stok
kontrolü yöntemlerinin en basiti, “gözle kontrol (göz kararı) yöntemi” olup, ambarda stok
bulundurma, tecrübeli bir ambar memurunun bilgi ve tecrübesine dayanır. Küçük işletmelerde
belirli bir düzeyin altına düşen stok kalemleri için derhal sipariş verilir. Ancak işletmeler için
geliştirilmiş çeşitli stok kontrolü yöntemleri vardır ki, başlıcaları olarak “sabit sipariş miktarı
yöntemi”, “sabit sipariş periyodu yöntemi”, “maksimum-minimum yöntemi”, “çift kutu
yöntemi” ve “ABC yöntemi” sayılabilir. Bu yöntemler, temelde işletmelerin talebi
etkileyemeyip veri olarak almaları varsayımına dayanır. Bunlardan ilk üçü kısaca
tanıtılacaktır.

(1) Sabit sipariş miktarı yöntemi, depodaki malların sürekli sayımı yapılarak önceden
belirlenen bir minimum düzeye indiğinde, maliyeti minimum düzeyde tutacak sabit bir
miktarın (yukarıda açıklanan “ekonomik sipariş miktarı”nın) sipariş edilmesine dayanır. Bu,
düşük fiyatlı standart mallar için ekonomik bir yöntemdir.

(2) Sabit sipariş periyodu (dönemi) yöntemi, siparişlerin sabit aralıklarla verilmesine
dayanır. Sipariş miktarı değişmekte, ama siparişin zaman aralığı aynı kalmaktadır. Bu
sistemde stok düzeyinin iyi belirlenmesi ve her siparişin belirli bir stok düzeyini sürdürecek
miktarda olması gerekir.

(3) Maksimum-minimum yönteminde, sabit sipariş miktarı ve sabit sipariş periyodu
yöntemlerinin temel denetim mekanizmaları birleştirilmiştir. Yöntemde stoklar için bir
maksimum, bir minimum düzey belirlenir. Stoklar önceden belirlenmiş sabit dönemlerde
gözden geçirilir; eğer minimum düzeye indiği görülürse maksimum düzeye çıkaracak
miktarda sipariş verilir. Yaygın olarak kullanılan bu yöntemde minimum stok düzeyi, “sipariş
noktası”nı; maksimum stok düzeyi de “hedef stok düzeyi”ni ifade eder.

8.6.3.Malzeme İhtiyaç Planlaması (MİP) (Materials Requirements
Planning - MRP)
MİP veya MRP sistemi üretimde kullanılan parça ve hammaddeler için zaman temelli
bir tedarik planlamasıdır. Değişik türde mal üreten işletmelerde gerekli malzeme
ihtiyaçlarının zamanında tedariki konusunda çok kullanılır. Sistemin ana unsurları ya da temel
girdileri “ana üretim programı”, “stok durumu kayıtları” ve “mamul yapısı”dır.
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MİP sistemi, üretilen mamulleri ya da üretim sisteminin çıktılarını belirleyen bir “ana
üretim programı” tarafından yönlendirilir. Ana üretim programı, işletmenin genel bir üretim
planıdır. İşlem gören parçaların ve hammaddelerin gelecekteki tüm talepleri ana programa
bağımlıdır ve bu programdan MİP sistemince kullanılmak üzere alınır. Sistemin diğer unsuru
olan “stok durumu kayıtları” da, stoktaki tüm kalemlerin mevcut bulunup bulunmadığını
gösterir. “Mamul yapısı” ise, mamulün üretiminde hammadde, yarı mamul ve diğer
malzemelerin hangi sırayla imalata katılacağını veya monte edileceğini gösteren bir
diyagramdır.

MİP sisteminin uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar ya da çıktılar, satın alma ve iş
emirlerini içeren talimatlardır. Satınalma emirleri, satın alınacak malzeme ve parçaların ne
zaman alınacağını; iş emirleri ise, mamulün üretimi süresince kullanılacak malzeme
miktarlarını ve bunların teslim tarihlerini ifade eder.

MİP sistemi bilgisayar teknolojisiyle ortaya çıkmış olup, bilişim teknolojileri
geliştikçe, özellikle büyük üretici işletmelerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
1980’lerden itibaren birçok büyük bilgisiyar yazılım işletmesi, MİP konusunda paket
programlar geliştirip piyasaya sürmüştür. Bu sistem malzeme akışının ötesinde, tüm üretim
planlama çalışmalarına da yol göstermektedir. Nitekim sistem, bir üretici işletmenin tüm
kaynaklarını birarada ve ahenkli bir şekilde düzenlemeyi amaçlayan “üretim kaynak
planlaması (ÜKP)”na da öncülük etmiştir.

8.6.4.Tam Zamanında Üretim / Stok Kontrolü (JIT) Sistemi
Yukarıda üretim sistemlerinin sınıflandırılması incelenirken Toyota modeli de denilen
"Tam Zamanında Üretim (TZÜ)" sisteminden bahsedilmiş ve bunun aslında bir stok kontrol
metodu olduğu, zira tam zamanında üretimden çok, tam zamanında tedariki ifade ettiği
belirtilmişti. Temelde çok dikkatli ve titiz bir planlama ile ihtiyaç duyulan parçaları, en uygun
yerde, uygun zamanda sağlayarak kaynak israfını önleyip, kârlılığı arttırmayı hedefleyen bu
sistemde, stokları mümkün olan en alt düzeyde tutma; neredeyse sıfır stok ile çalışma yoluna
gidilmektedir.
Tam Zamanında Üretim, “Kanban Kart Sistemi” yardımıyla uygulanmaktadır
(“Kanban” Japoncada kart anlamına gelmektedir). Kanban Kart Sistemi ile, üretim sürecinde
hareket eden tüm parçalar, malzeme akışı ve işlemler izlenmektedir. Bu sayede stok
maliyetleri minimum düzeylere düşürülmektedir.
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8.7.

ÜRETİM SÜRECİNİN GELİŞTİRİLMESİ (İŞ ETÜDÜ)

Modern işletmecilikte üretim yönetiminin temel görevlerinden biri, bir işin görülüş
biçiminin geliştirilmesiyle zaman, çaba ve maliyet tasarrufu sağlayarak maksimum
verimliliğe ulaşılmasıdır. Bu ''iş geliştirme" kavramı, işi basitleştirme, ekipman dizaynını
geliştirme, üretim kontrolü yöntemleri ve daha iyi çalışma ortamı hazırlama çalışmaları ile
beşeri ve maddi faktörleri verimli kullanarak maksimum output elde etme amacına yöneliktir.
Hareket etüdü ve zaman etüdü, iş etüdünün iki önemli bölümüdür. İş etüdü, bunları ve
güdülen genel amacı içerecek şekilde şöyle tanımlanabilir:
''İnsanın çalışmasını bütün ilişkileri ile birlikte inceleyen ve mevcut durumun
iyileştirilmesi için etkili bütün faktörleri sistematik olarak araştırmaya yönelen bir teknik
olup, özellikle hareket etüdleri ve zaman etüdleri teknikleri için kullanılan genel terimdir''.
Yalnız üretim bölümünü değil, aslında işletmenin birçok bölümünü ilgilendiren
hareket ve zaman etüdleri, bir işin görülüş biçiminin analizinde kullanılan sistematik bir
prosedür olmaktadır. İş etüdünün veya hareket ve zaman etüdlerinin başlıca amaçları
şunlardır:
1. Gereksiz işlerden kurtulmak
2. Gerekli işleri mümkün olan en iyi şekilde düzenlemek.
3. Uygun iş metodlarını standartlaştırmak
4. İşle ilgili doğru zaman standartlarını tesbit etmek
5. İşgücünü eğitmek.
Bu amaçlardan ilk üçü hareket etüdüyle, dördüncüsü zaman etüdüyle, beşincisi ise, her
ikisiyle ilgilidir.

8.7.1. Hareket Etüdü
Hareket etüdü (metod etüdü veya metod dizaynı isimleriyle de anılır), daha kolay ve
daha etkili metodların geliştirilmesi, uygulanması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, bir
işin mevcut yapılış şekli ile teklif edilen yeni usullerin sistemli bir şekilde tesbit ve
kaydedilmesi, analizi ve tenkitçi bir yaklaşımla incelenmesidir.
Hareket etüdü, daha iyi iş görme metodunu, ideal veya ideale yakın metodu araştırır;
bu araştırmada da, temel olarak, belirli bir işi yaparken işçinin yaptığı hareketleri bilimsel
yoldan ayrıntılı bir analize tabi tutar. İşçiyi, işle ilgili hareketleri yanında, kullandığı aletler,
makine ve materyal, çalıştığı yer ve bütün bunlarla ilişkileri açısından da inceler.
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Hareket etüdü, araştırmacı ve analizci bir zihniyetle, bir işlemi çeşitli kısımlara
ayırmaya; sonra bunların bazılarının birleştirilip birlikte yapılması yoluyla basitleştirme
imkânı aramaya; işin sırasını değiştirmeye çaba gösterir. Her bir işlem bölümü için gereken el
hareketleri belirlendikten sonra, işlemi en iyi şekilde yapma yolu araştırılır. Böylece, her çeşit
işlemin daha ucuz, daha kolay ve daha rasyonel olarak yapılma şekli ortaya çıkar. Verimliliği
arttırma, maliyeti düşürme, kaliteyi iyileştirme ve çalışma şartlarını düzeltmede bu etütden
yararlanılır. Geçen asrın sonlarıyla bu asrın başlarında geliştirildiği halde, ancak 1930'larda
önemi anlaşılmıştır.

8.7.2. Zaman Etüdü
Zaman etüdü veya iş ölçümü, bir işin kalifiye bir işçi tarafından, belirli bir düzeyde
yapılabilmesi için gerekli standart zamanı ölçmek ve belirlemek için yapılan teknik
çalışmalardır. İşlerin görülüşüyle ilgili olarak zaman standartlarının belirlenmesinin
gelecekteki çalışmaları planlama yanında, geçmişdeki çalışmaları değerlendirmede de yararı
vardır.
Hareket etüdü ile geliştirilmiş metod, bir işi en iyi yapma yolunu; zaman etüdü ise,
bunun için gerekli zamanı belirler. Bu ikisinin birlikte kullanımı ile geliştirilmiş metodun
standartlaştırılması ve bütün işçilerin o metodu kullanmak üzere eğitilmesi yoluna gidilerek
prodüktivite artışı sağlanır.
Zaman etüdü de, bir işi parçalara, daha çok kullanılan deyimi ile ''elemanlara''
ayırarak analiz etmeye dayanır. Ama bunda, zaman değişkeni ön plandadır. Kronometre
kullanımı ile yapılan iş ölçümü, Taylor'un yaptığı ilk zaman etüdü olup, hâlâ bu usul
kullanılmakta ve pek çok durumda en iyi zaman standardı belirleme metodu olarak kabul
edilmektedir.
Zaman etüdüne tabi tutulacak işçi grubu seçilip, çeşitli ölçüm aletleri ve gözlem
formları ile işin elemanlarının yapılışına ilişkin bilgiler kayıt ve tesbit edilir. Burada etüd
edilecek işçilerin iyi seçilmesi ve işbirliğinin sağlanması önemlidir.

8.8. KALİTE KONTROLÜ

8.8.1. Kalite Kontrolünün Yararları ve Başlıca Metodları

Kalite kontrollerinin çeşitli yararları vardır ki, bunların başlıcaları şöyle belirtilebilir:
– Herşeyden önce kalite kontrolü (KK), üretimi planlama ve uygulama sürecinde
hatalar var ise, bunların önceden saptanmasına imkân verir. Bu sayede düzeltici tedbirler
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alınarak, tüm üretilen mamullerin hatalı olması önlenir ve işgücü, materyel ve zaman israfı
engellenir.
– KK, yasal şartlara uygunluğu sağlar; çoğu kez mamulün, sağlık, güvenlik v.b.
nedenlerle yasalarla konulmuş zorunlu standartlara göre üretilmesi gerekir. Bunu da titizlikle
uygulanan KK gerçekleştirir.
– KK, pazara sunulan mamulün tüm birimlerinin standart olmasını, diğer bir ifadeyle
aynı ölçüde, nitelikte ve tipte olmasını sağlar. Yasal zorunluluğun olmadığı çeşitli durumlarda
standardizasyon çok önemli ve gereklidir. Ayrıca, standardizasyon, tüketicide mamule ve onu
üreten işletmeye güveni de sağlar.
Kalite kontrolünün başlıca şekillerine gelince, bunlar üç gruba ayrılabilir:
1. Yüzde yüz kontrol veya muayene
2. Üretim sürecinde kalite kontrolü
3. Örnekleme yoluyla, istatistiksel kalite kontrolü.

1. Yüzde Yüz Kalite Kontrolü: Tüm üretilen mamullerin tek tek kontrol edilmesi ideal
görünse de, ya mümkün değildir ya mümkün ama sağlıklı değil, ya da ekonomik değildir. Bir
mamulün dayanıklığını kontrol için onun kullanılmaz hale gelinceye kadar güç altında
tutulması; ya da ısıya dayanıklılığını test etmek için yüksek ısıda tutulması onu kullanılamaz
hale getirir. Bazı durumlarda %100 kontrol mümkün olsa da, ekonomik olmaz; pahalıya gelir.
Bazı endüstriyel mallar ile tüketim mallarında yüzde yüz muayene metodu kullanılır.

2. Üretim Sürecinde Kalite Kontrolü: Bu, mamul üretilmekte iken, her imalat
biriminde, ya da stratejik imalat birimlerinde üretilen her parçanın veya örnek parçaların
üzerinde yapılan kalite kontrolü şeklidir.

3. Örnekleme Yoluyla İstatistiksel Kalite Kontrolü: Bu metod, sanayide üretilen
mamullerin belirli bir yüzdesinin örnekleme yoluyla, nümune olarak alınıp, kalite kontrolünün
yapılması ve sonuçların ana kütle için genelleştirilmesi esasına dayanır. Sanayi üretiminde
çok yaygın olarak kullanılan istatistiksel kalite kontrolünün uygulanabilmesi için çeşitli kalite
kontrol şemaları geliştirilmiştir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu hafta üretim fonksiyonu konusu ele alınarak, üretim ve üretim yönetiminin
anlam ve önemi, üretim miktarı-gelir-maliyet-kar ilişkileri, üretim sistemleri, üretim
teknolojisindeki gelişmeler incelenmiştir. Sonra, üretim planlaması ve denetimi ile
stok yönetimi, üretim sürecinin geliştirilmesi (iş etüdünün iki çeşidi, hareket ve zaman
etüdleri) ve son olarak da kalite kontrolü ile bunun çeşitleri gözden geçirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. _________ bir makinenin veya bölümün yapacağı işin önceden belirlenmesi olup;
üretim planı yapılırken makinelerin sayısı, hızları, kapasiteleri vb. teknik özellikleri
gözönünde tutularak en uygun seçimlerin yapılması sağlanır.
a) İş dağıtımı
b) İş hazırlama
c) Programlama
d) Tahmin
e) İmal emri

2. Çimento, şeker, petrol rafinerisi vb. üretimler üretim yöntemlerinden hangisine
girer?
a) Akış üretimi
b) Parti üretimi
c) Proje üretim
d) Sentetik üretim
e) Siparişe göre üretim

3.

Aşağıdakilerin hangisi üretim yöntemlerine göre sınıflandırmanın içinde yer

almaz?
a) Birincil (Primer) Üretim
b) Analitik Üretim
c) Seri Üretim
d) Fabrikasyon Üretim
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e) Montaj Üretimi

Cevaplar
1-a, 2-a, 3-c.
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9. PAZARLAMA-1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Pazarlamanın Tanımı, Önemi ve Pazarlama Anlayışı
9.2. Pazarlama Araştırması
9.3. Tüketiciler, Pazarlar ve Pazar Çeşitleri
9.4. Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi
9.5. Mamul Planlama ve Geliştirme

214

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Pazarlama anlayışı nedir, temel unsurları nelerdir?
2. Hedef pazar seçim stratejileri hangileridir?
3. Mamulün hayat seyrinin dönemleri nelerdir, belirtiniz ve her dönemi kısaca
açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Pazarlama Anlayışı

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
Okuyarak
Modern pazarlama ve
yönetim felsefesini öğrenme.

Pazarlama Araştırması

Pazarlama
araştırmasının ne olduğu ve
araştırma
sürecinin
aşamalarının kavranması.

Okuyarak

Pazar bölümlendirme

Hedef pazar seçimi
için gerekli olan Pazar
bölümlendirmenin
öğrenilmesi.

Okuyarak

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar

Pazarlama Anlayışının Unsurları: Tüketiciye yönelik tutum (müşteri odaklılık),
bütünleşik pazarlama çabaları ve kar getirici satış hacmi
Birincil Veri Toplama Metodları: Anket, gözlem ve deney metodları
Pazarlama Karması: Mamul, fiyatlandırma, tutundurma ve dağtım
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Giriş
Bu Bölümde, pazarlamanın tanımı, önemi ve pazarlamada modern yaklaşımı ifade
eden pazarlama anlayışı; pazarlama araştırması; tüketiciler, pazarlar ve pazar çeşitleri konuları
ana hatlarıyla gözden geçirilecektir. Daha sonra, pazarlama yönetiminin temel konuları
olarak, mamul planlama ve geliştirme konuları incelenecektir.
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9.1. PAZARLAMANIN TANIMI, ÖNEMİ VE PAZARLAMA
ANLAYIŞI

9.1.1. Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı
Pazarlama, gerek günlük hayatta gerekse iş dünyasında çok sık kullanılmakla beraber,
farklı kimselere farklı şeyler ifade eder. Bugün birçok kimse pazarlamayı satış ve reklâm
olarak düşünür; çünkü herkes en sık olarak işletmelerin bu tür pazarlama faaliyetleri ile yüz
yüze gelir. Bunlar oldukça önemli olmakla beraber, çok çeşitli ve karmaşık bir faaliyetler
bütünü olan pazarlamanın sadece çokça göze çarpan yüzüdürler.
Kapsamındaki faaliyetlerin çeşitliliği yanında, artık pazarlama "mal ve hizmetleri
alıcıya duyurma" ve "satma"dan çok, "tüketici ihtiyaç ve isteklerinin tatmini" yönü ve anlamı
ön plana çıkan bir faaliyettir. Pazarlama, temelde insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya
yönelik bir değişim (mübadele; değiş–tokuş) işlemidir. Bu mübadelede, iki veya daha fazla
taraftan herbiri kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla diğer tarafa değerli birşeyler (mal,
hizmet veya fikir) verip, değerli başka şeyleri (para, alacak senedi vb.) elde etmektedir.
Pazarlama, geleneksel olarak, "mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye veya
kullanıcıya doğru akışını yönelten işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesidir" şeklinde
tanımlanmıştır. Hayli dar kapsamlı olup, konuyu sadece satış anlamında ve mevcut malların
satışı olarak ele alan bu geleneksel tanım yaklaşık yarım asır pazarlama literatüründe yer
almıştır.
Günümüzdeki anlamıyla pazarlama tüketici (müşteri) yönlüdür ve tüketici
ihtiyaçlarının karşılanması temeline dayanır. Ancak, sözkonusu ihtiyaç tatmini sadece mevcut
malların satışı şeklinde olmayıp, çok daha geniş kapsamlıdır. Herşeyden önce, o, tüketicilerin
oluşturduğu pazarları analiz etme, tüketici ihtiyaçlarını belirleme yoluyla, işletmenin bu
ihtiyaçları karşılayabileceği hususunda işletme ve tüketici arasındaki bağlantıyı sağlar.
Böylece pazarlama, sadece mevcut mal ve hizmetlerle değil, ihtiyaç karşılayarak kâr sağlama
yolunda üretilmesi gereken mal ve hizmetlerle de ilgilenir.
Pazarlama, işletme amaçlarına (ya da, daha genel olarak kişisel ve örgütsel amaçlara)
ulaşmayı sağlayacak mübadeleleri gerçekleştirmek üzere, malların hizmetlerin ve fikirlerin
"geliştirilmesi (tasarımı)", "fiyatlandırması", "tutundurulması" ve "dağıtılması" sürecidir
şeklinde tanımlanabilir. Burada, pazarlamanın sadece mevcut malların üreticiden tüketiciye
geçişi veya satışı olmadığı; üretim öncesinde başlayan pazarlama faaliyetleri (bilgi toplama,
tasarım, hatta bazen reklâm) satış ve satış sonrası (şikayetlerin çözümlenmesi, bakım–tamir
v.b.) olmak üzere üç ayrı aşamada birbirini tamamlayan çabalardan oluştuğu belirtilmektedir.
Burada kâr amaçlı kuruluşlar olarak işletmelerdeki pazarlama ele alınacaksa da,
yukarıda "kişisel ve örgütsel amaçlar" belirtilerek, kişilerin ve her türlü örgütün pazarlama
faaliyeti olabileceği; ayrıca, mal ve hizmetler yanında fikirlerin de pazarlamanın konusu
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olduğu noktalarında pazarlamanın kapsamı genişletilmektedir. Ayrıca, önemli bir husus da,
başlıca pazarlama faaliyetleri olarak, malların hizmetlerin ve fikirlerin:
– geliştirilmesi
– fiyatlandırılması
– tutundurulması

ve

– dağıtılması
açık seçik bir biçimde belirtilmektedir.

9.1.2. Pazarlamada Modern Yaklaşım: Pazarlama Anlayışı
Modern işletmecilikte önemli bir yeri olan ve artık pazarlama yönetiminin temel
felsefesini oluşturan "pazarlama anlayışı" (ya da, "pazarlama kavramı") aslında sadece
pazarlamayla ilgili olmayıp, bütünüyle işletmeyi ilgilendiren bir iş ve işletmecilik
yaklaşımıdır. Pazara, tüketiciye ve tüketici tatminine ağırlıklı olarak önem verme ve tüketici
yönlü olma gibi ayırdedici özellikleri olan pazarlama anlayışı, işletmelerde pazarlama
uygulamalarında görülen en ileri, en çağdaş yaklaşımdır.
İşletmelerin "üretim yönlü" ve "satış yönlü" olmalarını ifade eden "üretim anlayışı" ve
"satış anlayışı" denilen geleneksel yaklaşımlar, ilk olarak genelde işletmeciliğin ve özelde
pazarlamanın en ileri olduğu ülke olan ABD'deki gelişme sürecini göstermekte ise de, birçok
gelişmiş ülke benzer bir süreci daha sonra geçirmiş; pek çok gelişmekte olan ülke de geçirme
durumundadır. Üretim anlayışı, işletmede üretimin en önemli ve tüm faaliyetlerin odak
noktası olduğu; bu nedenle tüm işletmeyi (adeta üretim bölümünü yönetir gibi) mühendis ve
diğer teknik personelin yönettiği bir dönemin anlayışıdır. Üretim anlayışı, tipik olarak arzın
az, talebin bol olduğu kıtlık dönemlerinde (satıcı piyasası şartlarında), büyük miktarlarda ve
ucuza mal üretmenin ana sorun olduğu bir ortamın anlayışıdır. Her üretilenin kolayca
satılabildiği böyle pazar koşullarında yoğun tutundurma ve satış çabalarına bile gerek
duyulmamaktadır. Sözkonusu yaklaşım, "ne üretirsem, onu satarım" sözleriyle özetlenebilir.
Satış anlayışı, geçen asrın en ciddi ekonomik krizi olan Büyük Ekonomik Kriz (1929–
1933)'in de etkisiyle, üretimin değil, artık satışın çok zorlaştığı bir ortamda gelişmiştir.
Mevcut malları "ne yapıp edip satmak" işletmede en zor faaliyet olduğu için, özellikle her
türlü satış arttırma çabalarının yoğunlaşmış olduğu bu yaklaşımda, tüketici ihtiyaçlarının
önceden belirlenmesine ve tüketicinin tatminine yine önem verilmemektedir. Satış anlayışı
da, "ne üretirsem onu satarım, yeter ki satmasını bileyim" şeklinde ifade edilebilir. Bu
yaklaşımda aldatıcı ve yanıltıcı uygulamaları da kapsayan yoğun satış arttırma çabaları,
başlıca pazarlama araçları olarak ön plana çıkmaktadır.
Pazarlama Anlayışı Nedir? Çeşitli ekonomik ve sosyal gelişmeler 1950'ler ortalarına
doğru (ABD'de) başta tüketim malı üreticisi büyük kuruluşlar olmak üzere, işletmeleri pazarla
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ilgili olarak yeni bir yaklaşıma zorlamıştır. Ekonomik ve sosyal şartlar işletmeleri, "ne
pahasına olursa olsun çok satıp, çok kâr etme" yerine, tüketicilere daha uzun vadeli yaklaşma;
işletmenin kâr etme amacı ile, tüketicinin satın aldığı maldan tatmin olmasını birlikte
düşünmeye ve iki tarafın çıkarlarını bağdaştırmaya yöneltmiştir.
Böylece tüketici tatminini temel alan, bunun için sadece mevcut malları satma çabası
yerine, hangi mal ve hizmetlerle tüketicilere daha iyi hizmet verilip, kâr edileceğini belirleme
yolunda pazar analizi ve mamul planlama geliştirme çalışmaları ile üretime yön veren; uzun
dönemli ama sürekli kâr getirici satış hacmine ulaşmayı hedefleyen; bu amaçla, satış sonrası
pazarlama faaliyetlerine de önem veren pazarlama anlayışı, 1960'larda yaygınlaşmış ve diğer
ülkelere de yayılmıştır. Çoğu gelişmekte olan ülke ise, bu bakımdan uzun süren bir geçiş
süreci içindedir.
Bu yeni yaklaşım, pazarlama ile ilgili tüm faaliyetlerin ayrı bir "pazarlama bölümü"
içinde, ama diğer bölümlerle koordinasyon içinde yürütülmesini gerekli kılmaktadır.
Yukarıda kısaca özetlenen pazarlama anlayışı üç temel unsura dayanmaktadır:
1. Tüketiciye yönelik tutum (Müşteri odaklı olma)
2. Bütünleşik (Koordineli) pazarlama çabaları
3. Kâr getirici satış hacmi.

İşletmelerin varoluş nedeni pazar ve tüketici ihtiyaçları olduğu için, modern
yaklaşımda en önemli temel unsur, tüketiciye yönelik tutum veya tüketici yönlü olmaktır;
buna müşteri odaklılık da denilir. Pazarlama bölümü, tüketici ihtiyaçlarını belirlemeye ve
bunları tatmin etmeye büyük önem vermelidir.
İkinci olarak, ihtiyaçların tatmini, sadece yoğun tutundurma çalışmaları ile değil,
bölüm içi ve bölümler arası koordinasyonu ifade eden bütünleşik pazarlama çabaları ile
sağlanmalıdır. Şu halde, sadece pazarlama bölümü değil, tüm bölümler tüketiciye yönelik
tutumu benimsemeli ve pazarlama bölümü ile uyum içinde çalışmalı; ayrıca, pazarlama
bölümü içindeki birimler uygun mamul tasarımı, uygun fiyat, uygun tutundurma ve uygun
dağıtım faaliyetlerini birbirleriyle yine uyum içinde gerçekleştirmelidir. Üçüncü unsur da
şunu ifade eder: işletme faaliyetlerini sürdürebilmek için sadece çok satış geliri değil; tatmin
edici kârı getirecek satış hacmini sağlamalıdır. Ancak bu, "köşe dönücü" bir yaklaşımı değil,
müşteri tatminine dayalı uzun dönemli kârı ifade etmektedir.
Gelişmiş ülkelerde pazarlama anlayışı "toplumsal (sosyal) pazarlama anlayışı"
şeklinde daha ileri bir düzeye doğru gelişme yönündedir. Ancak bu, farklı bir yaklaşım
olmaktan çok, "sosyal sorumluluk bilinci içinde pazarlama anlayışı" olarak nitelendirilebilir;
sosyal sorumluluk, toplumun uzun vadeli çıkarlarının gözönünde tutulmasını ifade etmektedir
(çevrenin kirletilmemesi, doğal kaynakların sorumlu ve bilinçli kullanımı vb.).
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9.1.3. Pazarlamanın İşletmedeki Yeri ve Önemi
Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı gibi, pazarlama faaliyetleri işletmenin
başarısında kilit bir role sahiptir ve adeta işletmenin itici gücüdür. Çünkü, diğer faaliyetler,
örneğin diğer bir temel işletme faaliyet grubu olarak "üretim" ne kadar etkili ve başarılı olarak
yürütülürse yürütülsün, eğer mal ve hizmetler tüketicilere uygun değilse veya başka
nedenlerle satılamıyorsa, işletme başarısızlığa mahkûmdur.
"Satılabilir" nitelikte, daha doğrusu "kârlı şekilde satılabilir" mal ve hizmetlerin neler
olduğu, hangi özelliklere sahip olmaları gerektiği gibi hususlar, üretim öncesinde yapılan ve
üretime rehberlik eden, araştırma, bilgi toplama, mamul planlama gibi bir kısım pazarlama
çalışmaları ile sağlanır. Üretilen mal ve hizmetlerin geniş kitlelere duyurulması ve
benimsetilmesi; satışın gerçekleştirilmesi; bu yolda uygun fiyatlandırma ve dağıtım düzeninin
belirlenmesi de, yine pazarlamanın temel faaliyetleri arasında yer alır.
Belirsizlikler ve sürekli değişmelerle dolu, sayısız faktörün etkili olduğu piyasa
ortamında faaliyet gösteren işletmenin, en dışa dönük yanı olarak pazarlama çalışmalarının
başarılı olması hiç de kolay değildir. Pazarlama yönetiminin sürekli olarak değişen koşullara
ayak uydurararak, verimli ve etkili bir şekilde yerine getirmek zorunda olduğu çeşitli
görevleri vardır ki, bunlara pazarlama fonksiyonları denilir.

9.2.

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

Pazarlama araştırması, “pazarlama fırsatlarına ve sorunlarına ilişkin olarak verilerin
objektif olarak toplanması, analizi ve yorumlanmasıdır”; veya diğer bir ifadeyle, “pazarlama
fırsatlarının belirlenmesi ve pazarlama sorunlarının çözümlenmesi için bilimsel metodun
uygulanmasıdır” şeklinde tanımlanabilir.
Pazarlama araştırmasının kapsamı, konu itibariyle hayli geniş olup, her türlü
pazarlama fonksiyonu araştırma konusu olabilir. Bazı hallerde, belirli bir pazarlama
probleminin çözümü için gerekli veri ve bilgiler işletme içinde veya dışında, başka bir amaçla
toplanmış olabilir. Bu tür verilere ikincil veriler denilir. Çoğu kez pazarlamacının spesifik
sorununa hazır iç veya dış veri ve bilgiler yeterli olmaz ve ayrıca veri toplamak gerekir.
Birinci veriler (birinci elden veriler) denilen bu tür orijinal verilerin toplanması için
geliştirilmiş araştırma metod ve teknikleri vardır.
Birincil veri toplamayı amaçlayan bir araştırma, birbirini izleyen 4, 5 veya 6 aşamadan
oluşan bir süreç (işlem) olarak ele alınabilir. Böyle bir yaklaşımla, pazarlama araştırma
sürecinde çeşitli işleri gösteren aşamalar en basit şekliyle 4’lü olarak şöyle ifade edilebilir:
– Problemin tanımlanması
– Araştırma planının yapılması
– Planın uygulanması: veri toplama ve analiz
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– Araştırma bulgularının yorumu ve raporlanması.

Pazarlama araştırmasında ikincil veri kullanılacaksa, veri kaynakları; birincil veriye
ihtiyaç var ise, veri toplama metodları önem kazanır.

Başlıca İkincil Veri Kaynakları: İşletme içi ikincil kaynaklar, işletmenin normal
faaliyetleri için tuttuğu çeşitli kayıt ve belgelerdir. Bilanço, kâr ve zarar hesapları, satış
kayıtları, çeşitli istatistik kayıtları vb. İşletme dışı kaynaklar, çok çeşitli resmi veya özel
kaynaklar olup, başlıcaları: DPT, TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Bakanlıkları,
Nüfus İdaresi, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Üniversiteler ve çeşitli bilimsel kuruluşlar vb.

Birincil Veri Toplama Metodları: Çeşitli amaçlarla hazırlanmış olan hazır veri ve
bilgilerden yararlanılsa bile, araştırmacının kendisinin birincil veri toplaması halinde
kullanılabilecek başlıca metodlar üç grubta toplanabilir:
– Anket metodu
– Gözlem metodu
– Deney metodu.
Bu orijinal veri toplama metodlarının herbirini kendine özgü avantaj ve dezavantajları
vardır. Pazarlamada en yaygın kullanılan anket, en az kullanılan deney metodudur.

9.3. TÜKETİCİLER, PAZARLAR VE PAZAR ÖZELLİKLERİ

9.3.1. Tüketiciler, Pazarlar ve Pazar Çeşitleri
Pazar teriminin çeşitli anlamları vardır: "alıcı ile satıcının karşılaştığı yer", "fiyatı
belirleyen koşullar dizisi", "bir mal veya hizmete olan talep", gibi. Pazarlamada pazar, günlük
lisanda veya iktisat biliminde olduğundan biraz farklı olarak, daha çok sonuncu anlamda
kullanılır ve bir mal veya hizmetin bugünkü tüketicileri ile gelecekte tüketici olabilecek tüm
kişi ve kuruluşları (potansiyel tüketicileri) kapsar. Bir malın pazarı; "karşılanacak ihtiyaçları"
"satınalma gücü (geliri)" ve "satınalma isteği" olan tüm kişi ve kuruluşlardan (tüketicilerden)
oluşur. "Pazar" kelimesi "talep" ile eş anlamlı kullanıldığı gibi, bazen de bu ikisi birlikte,
"pazar talebi" olarak kullanılır.
Pazarı oluşturan temel unsur tüketicidir. Tüketici teriminin kapsamı oldukça geniş
olup, kişiler, aileler, üretici veya satıcı (ticari) işletmeler, özel ve tüzel kuruluşlar ve kamu
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kuruluşları bellibaşlı tüketim birimleridirler. Mallar, tüketicilerin satınalma amaçlarına göre,
"tüketim malları" ve "endüstriyel mallar" şeklinde iki ana gruba ayrılırken; pazarlar da, onları
oluşturan tüketiciye, daha doğrusu, yine tüketicilerin satınalma amaçlarına göre sınıflandırılır.

Nihai Tüketiciler ve Endüstriyel Alıcılar: Tüketiciler, mal ve hizmetleri satınalma
amaçlarına göre iki ana gruba ayrılır: kişisel ve ailevi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "talep
eden" ve "satın alanlar", nihai tüketicilerdir. Mal ve hizmetleri kişisel ve ailevi ihtiyaçları
dışındaki amaçlarla "talep eden" ve "satın alanlar" ise, "endüstriyel (örgütsel) alıcı ve
kullanıcı"lardır.

Pazar Çeşitleri: Ülke içi pazarlar, onları oluşturan tüketicilere göre iki ana grupta
toplanabilir ki, bunlara dış pazarları da üçüncü bir grup olarak eklemek gerekir. Böylece,
pazarlar üç grupta ele alınabilir:
1. Tüketici pazarları
2. Endüstriyel pazarlar
3. Uluslararası pazarlar.

Tüketici terimi, yukarıdaki sınıflandırmada dar anlamlı olarak, günlük lisanda olduğu
gibi nihai veya en son tüketiciyi ifade etmektedir; geniş anlamda ise, her türlü tüketiciyi
kapsar. Tüketici pazarları denilince, nihai tüketicilerden oluşan pazarlar kasdedilmektedir.
Endüstriyel pazarlar veya örgütsel pazarlar, her türlü malı kendi üretimlerine katmak veya
satmak için alanlar başta olmak üzere, KİT'leri, diğer devlet kuruluşlarını v.b. kapsar.
Uluslararası pazarlar ise, oldukça değişik; hem ülke içindeki diğer pazarlardan, hem de
birbirlerinden çok farklı özellikler gösteren pazarlardır.
Pazarları bu şekilde ayırmak pazarlama açısından çok önemlidir; çünkü, değişik
pazarların, bu pazarları oluşturan tüketici gruplarının satınalma sebepleri ve güdüleri
(motivleri) birbirlerinden farklıdır. Malların pazarlama özellikleri ile alıcıların talep özellikleri
gibi daha birçok bakımdan aralarında önemli farklılıklar görülür.
Pazarlamacı bir pazarı inceleyip, analiz ederken, çeşitli soruların cevabını bulmaya
çalışır: "hangi mallar", "niçin", "kimler tarafından", "nasıl", "ne kadar", "ne zaman",
"nerelerden" satın alınıyor gibi. O, pazarları analiz edip, niteliklerini ortaya koymaya; kalitatif
ve kantitatif bilgilere dayanarak da, kantitatif olarak pazar potansiyelini belirlemeye çalışır.
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9.3.2. Tüketici Pazarlarının Bazı Özellikleri
Nihai tüketicilerin oluşturduğu "tüketici pazarı" kişi ve ailelerin kişisel veya ailevi
kullanımları için talep ettikleri ve satın aldıkları mallarla ilgili pazardır. Temel özelliği de,
satınalma nedeninin kişisel kullanım istek ve amacına dayanmasıdır. Bir ülkede yaşayan her
insan bir nihai tüketici olduğundan, nihai tüketicilerin sayısı o ülkenin nüfusuna eşittir.
Tüketici pazarlarının bellibaşlı üç ayrı yönü, "demografik özellikleri", "ekonomik
özellikleri" ve "davranışsal özellikleri (veya tüketici davranışları)"dir. Demografik (nüfusa
ilişkin) özellikler, pazarın tanımında belirtilen karşılanacak ihtiyaçları olan kişilerin nüfus
özellikleriyle; ekonomik özellikler, satınalma gücü ile; davranışsal özellikler ise, satınalma
isteği ile ilgilidir. Bunlardan ilk ikisinin nisbeten daha açık seçik olmasına karşın, tüketici
davranışlarına etki eden faktörler ve bütünüyle tüketici tercihleri ve davranışları oldukça
karmaşık bir yapıya sahiptir.
Bu pazarların demografik (nüfusa ilişkin) özellikleri olarak, öncelikle pazarın hacmi
ve büyüklüğü hakkında genel bir fikir veren ülke nüfusu akla gelir. Pazarı etkileyen önemli
faktörler olarak, toplam nüfusun miktarı yanında, nüfusun coğrafî dağılımı, yaş ve cinsiyet
dağılımı, aile yapısı ve özellikleri, nüfusun eğitim ve meslek durumları, çalışan nüfus oranı
vb. özellikleri önem kazanır.
¬Tüketici pazarlarının demografik özellikleri yanında, toplam talep üzerinde büyük
etkisi olan ekonomik özelliklerini de ayrıca ele almak gerekir. Zira, bir kimse satınalma
ihtiyaç ve isteği yanında, ancak satınalma gücüne (gelire) sahipse bir mal veya hizmetin
alıcısı olabilir. Pazarı etkileyen başlıca ekonomik etkenler ve ekonomik özellikler şunlardır:
genel ekonomik durum, gelir, gelirin dağılımı ve değişme durumu, tüketici kredileri ve
harcama biçimi.
Tüketici davranışlarına gelince, bunları açıklama yolunda çeşitli bilim dalları farklı
yaklaşımlara sahiptirler. İktisat bilimi, tüketici davranışlarını, davranış bilimlerinden farklı
şekilde; önde gelen davranış bilimleri olarak, psikoloji ve sosyoloji ise, yine birbirinden bile
farklı şekillerde açıklamaya çalışırlar. İktisat bilimi, insanın tüketici olarak davranışlarını,
"ekonomik adam" varsayımına ve "azalan marjinal fayda" kavramına dayandırırken; psikoloji,
kişilik algılama gibi kişinin iç veya içsel değişkenleri ile konuyu açıklamaya çalışır. Buna
karşılık, sosyoloji bilimi de, davranışları, sosyo–kültürel faktörler diyebileceğimiz dış çevre
faktörlerine ağırlık vererek, daha çok bunların (kültür, alt kültür, sosyal gruplar, aile gibi)
insan davranışlarını yönlendirdiğini savunur.
Pazarlama bakış açısıyla da, çeşitli bilim dallarının bilgi ve bulgularından yararlanma
yoluna gidilerek, bunların bir sentezinin yapılması yoluyla, bu çok karmaşık ve sayısız
faktörün rol oynadığı konu açıklanmaya çalışılır. Bunun için, özellikle pazarlama bilim
adamlarınca, karma nitelikli tüketici davranış modelleri geliştirilmiştir.
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10.4.3. Endüstriyel Pazarların Bazı Özellikleri
Endüstriyel pazar, endüstriyel alıcılar pazarıdır; endüstriyel alıcı ise, yukarıda
belirtildiği gibi, kişisel veya ailevi kullanım dışındaki amaçlarla mal veya hizmeti satın alan
tüm kişiler, örgütler, kurum ve kuruluşlardır. Tohumluk buğday satın alan küçük çiftçi de,
işleyeceği demir malzemesini satın alan küçük demirci atölyesi de endüstriyel alıcı olmakla
beraber, talep hacmi bakımından büyük kesimi itibariyle endüstriyel alıcılar daha büyük,
örgütlü birimlerdir. Oldukça organize kuruluşlar olarak bunların nihai tüketicilerden büyük
farklılıkları olduğu gibi, müşteri tipleri olarak birbirlerinden de çok farklıdırlar.
Endüstriyel pazarlar; üretici işletmeleri, toptancı ve perakendeci gibi aracı işletmeleri,
devlet kuruluşlarını (KİT'ler ve çeşitli diğer devlet kuruluşlarını), hizmet endüstrilerini, finans
ve sigorta işletmelerini, vakıfları ve kâr amacı gütmeyen diğer kuruluşları kapsar. Bütün
bunlar dört grupta toplanabilir:
– Üretici işletme pazarları
– Satıcı işletme pazarları
– Hükümet pazarları
– Kurumsal (kâr amacı gütmeyen kuruluşlar) pazarlar.
Her grubun kendine özgü özellikleri bulunmakla beraber, hepsinin özellikle tüketici
pazarlarından farklı birçok ortak yanları belirtilebilir.

Endüstriyel Mal Talebinin Özellikleri: Bu pazardaki talebin başlıca özellikleri
şunlardır: endüstriyel talep türetilmiş taleptir (metallere veya alüminyuma olan talep, ilgili
otomobil veya buzdolabı üreticisi işletmelerin mallarına olan tüketici taleplerine bağlıdır);
tüketim malları talebine göre daha inelastiktir (fiyata karşı duyarlılığı daha azdır); talep, nisbi
olarak daha fazla dalgalanır ve pazarın (alıcıların) bilgi düzeyi yüksektir.

Endüstriyel Alıcı Davranışı ve Diğer Pazar Özellikleri: Endüstriyel alıcılar nihai
tüketicilerden daha rasyonel davranırlar; duygusal güdülerden çok mantıksal güdülerle
hareket ederler; satın alacakları mallarla ilgili ayrıntılı bilgi toplarlar; seyrek ama büyük
miktarlarda alım yaparlar; mal özelliklerine ve teknik spesifikasyona önem verirler; malın
fiyatı yanında, tedariğin devamlılığı, teslimatta titizlik, servis vb. konularda daha
duyarlıdırlar.

Endüstriyel alımlarda nisbi olarak daha çok bölgesel toplanma görülür (örneğin, en
yaygın olan perakendeci işletmeler bile nihai tüketicilerden daha az yaygındırlar); alıcı sayısı
azdır; siparişlerin miktarları büyüktür; satış masrafları azdır; alımda birçok bölüm veya kişi
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yetkili, söz sahibi olur; satınalma işlemi uzun sürer; direkt alış–veriş daha fazladır ve satış
çabalarında kişisel satış, reklamdan daha büyük bir rol oynar.

9.3.4. Uluslararası Pazarların Bazı Özellikleri
Birbirlerinden de çok farklı olmaları nedeniyle, dış pazarların her birinin ayrı ele alınıp
incelenmesi gerekir; ancak yine de, "ortak" diyebileceğimiz bazı genel özelliklerine işaret
edilebilir.
Uluslararası pazarların bazı özellikleri şunlardır: uluslararası pazarlarda rekabet çok
şiddetlidir; arz kaynakları çok ve çeşitlidir; fiyatlar genellikle düşüktür; kalite, çeşit,
standartlaşma, ambalajlama ve servis önemlidir; pazarlar ülkeden ülkeye, gelir düzeyi,
tüketici davranışı, tercih ve alışkanlıkları, nüfus yapısı vb. yönlerden çok farklılık gösterir;
yasalar, gümrük ve ticarete ilişkin düzenlemeler çok farklıdır; politik ve kurumsal faktörler
etkili olur; korumacılık, ithalata yasal engeller ve yerli üreticilerin lobi oluşturup engelleme
çabaları görülür; bu pazarlarda araştırma yapmak, bilgi toplamak zor ve pahalı olduğundan en
gelişmiş ülkeler işletmelerine bilgi sağlayacak devlet kuruluşları kurarlar (bizdeki, İhracatı
Geliştirme Etüd Merkezi–İGEME– gibi). Ayrıca, devletler çeşitli yollardan ihracatçılarına
teşvik verir, destek sağlarlar (Eximbank kredileri gibi).
Uluslararası pazarlar, riski fazla, girilmesi zor ve girdikten sonra da içinde kalınması
zor pazarlardır; ancak, rekabet edilebildiği takdirde iç pazarla karşılaştırılamayacak ölçüde
büyük satış ve kâr potansiyeli taşırlar. Bir taraftan iç pazarların doyması ve sık sık ortaya
çıkan ekonomik durgunluğun itici gücü; diğer taraftan, dış pazarların belirtilen kâr
potansiyelinin yarattığı çekici gücü tüm dünyada işletmeleri gitgide artan ölçüde
uluslararasılaşma yolunda etkilemektedir.

9.4.

PAZAR BÖLÜMLENDİRME VE HEDEF PAZAR SEÇİMİ

Pazarlama yönetimi sınırlı kaynakları en etkili ve verimli bir biçimde kullanma
yolunda pazarlama planlamasına başvurur. Bu çerçevede "strateji" kavramı önem
kazanmaktadır ki, bu, genellikle "amaca ulaşmayı sağlayan yol, hareket tarzı" anlamına gelir.
Daha önce de değinildiği üzere, pazarlama planlamasında, en uygun hareket tarzlarını
belirleme anlamında pazarlama stratejisinin iki temel unsuru vardır:
1. Hedef pazar (pazarlar) ın seçimi veya belirlenmesi
2. Pazarlama karmasının oluşturulması veya geliştirilmesi.
Bunlardan ilki, hangi tüketici veya alıcı gruplarının hedef alınacağının belirlenmesi;
ikincisi ise, bu gruplara en etkili olarak nasıl ulaşılacağının programlanmasıdır. İkinci husus,
ne tür mallarla, hangi fiyatlarla, hangi tutundurma araç ve metodları ve nasıl bir dağıtımla
hedef pazarlara ulaşacağının belirlenmesidir.
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9.4.1. Pazar Bölümlendirme
Pazar bölümlendirme, bir pazarın nisbeten benzer özellikleri taşıyan alıcı alt
gruplarına göre kısımlara ayrılması, diğer bir deyişle heterojen bir pazarın homojen bölümlere
ayrılması işlemidir. Pazar bölümlendirme ile, pazarı oluşturan tüketicilerin ihtiyaç ve istekleri,
satınalma davranışları birbirine benzeyen gruplar belirlenmeye çalışılır. Esasen, ülke içi
pazarı satınalma amaçlarına göre, "tüketici pazarı" ve "endüstriyel pazar" şeklinde ikiye
ayırırken de, çok genel bir biçimde pazar bölümlere ayrılmaktadır. Ama, yararlı olabilmesi
için daha spesifik olarak bölümlendirme yapmak gerekir.
Pazar bölümlendirme ve bu bölümler arasından en uygun görülen belirli bölümlerin
hedef pazarlar olarak seçilmesi rasyonelliğin, sınırlı kaynakları en etkin ve verimli bir
biçimde kullanma isteğinin doğal bir sonucudur. Bu yolda, pazar bölümlendirmenin sağladığı
çeşitli faydalar vardır: Tutundurma çalışmaları en kârlı olacağı umulan bölümlerde
yoğunlaştırılır; belirli bölüm taleplerine uygun mal veya hizmet üretilir; pazardaki değişmeler
daha iyi izlenir; sınırlı kaynaklar daha kârlı bölümlere yönelik olarak kullanılır. Öte yandan,
pazar bölümlendirmenin en büyük sakıncası artan maliyetlerdir. Tek tip mal üretip bunu tüm
pazara sunmak, özellikle standardizasyondan ve büyük ölçekli üretimden kaynaklanan
tasarruflar sağlar. Pazar bölümlendirme ile bunlardan vazgeçilmektedir.
Mevcut bir pazarın belirli ayırıcı nitelikleri gözönünde tutularak bölümlendirme
yapılır. Burada önemli olan bir nokta, mamul özelliklerinden değil, tüketici özelliklerinden
hareket edilerek, bunların kriter olarak alınmasıdır. Pek çok özellik veya etken gözönünde
tutularak pazar bölümlendirme yapılabilirse de, tüketici pazarlarında yaygın kullanılan
bölümlendirme kriterleri şunlardır: Bölge, demoğrafik (nüfusa ilişkin) özellikler, psikolojiksosyalojik özellikler ve malın tüketiciye yararı.
Endüstriyel pazarlarda ise demografik ve psikolojik-sosyolojik bölümlendirme
sözkonusu olmaz; alıcılar, bölge temeline, örgüt tipine, müşteri büyüklüğüne ve mamulü
kullanım durumuna göre bölümlere ayırılabilir.

9.4.2. Hedef Pazar Seçimi
Hedef pazar seçimi, pazarın çoğu kez yapılan bölümlendirme sonrasında en kârlı, en
çekici görünen bir veya birkaç bölümünün üretilecek mamullerle hizmet sunmak üzere
belirlenmesi işlemidir. Başlıca dört hedef pazar seçimi stratejisi vardır: farklılaştırılmamış
pazarlama, yoğunlaştırılmış pazarlama, farklılaştırılmış pazarlama ve mikro pazarlama.

1. Farklılaştırılmamış Pazarlama (Tüm Pazar) Stratejisi: Bazen pazar bölümlere
ayrılmaz, tek mamul ve tek pazarlama karması ile tüm pazara hizmet verilmeye çalışılır.
Buna, "farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi" de denilir.
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2. Yoğunlaştırılmış Pazarlama Stratejisi. Pazarı bölümlere ayırıp, en kârlı görünen
tek bölüme, tek pazarlama karması ile hizmet sunulur. Tek bölüme yoğunlaşma sayesinde
bazen küçük bir işletme, en iyi yapabileceği tek tip malı üretip, büyüklerle bile rekabet
edebilir.

3. Farklılaştırılmış Pazarlama Stratejisi: İki, üç veya daha çok bölüme, ama her
bölüme farklı pazarlama karmalarıyla hitap etme stratejisidir. Buna, "çok bölüm stratejisi"de
denilir.

4. Mikro Pazarlama Stratejisi: Bu stratejide yerel bir müşteri grubunun (belirli bir
şehir, semt veya mağazaların) hatta bir birey veya örgütün ihtiyaç ve isteklerine göre mamul
ve pazarlama programı oluşturur).

9.4.3. Pazarlama Karmasının Oluşturulması
Başlıca pazarlama faaliyetleri, pazarlamanın yeni tanımında yer alan ve İngilizce'de
hepsi "P" harfi ile başlıyan kelimelerle ifade edildiği için "pazarlamanın 4 P'si olarak bilinen
pazarlama karması unsurları, daha önce pazarlama yönetimi fonksiyonları olarak belirtilen:
1. Mamul (Mamul planlama ve geliştirme)
2. Fiyat (Fiyatlandırma)
3. Tutundurma ve
4. Dağıtımdır.

Pazarlama karmasının oluşturulması veya geliştirilmesi, toplanan bilgiler
doğrultusunda bu dört ana konuda, en uygun yönetsel kararların alınarak, bir karma
oluşturulmasıdır ki, aslında pazarlama programının yapılmasını içerir. Yukarıda belirtilen
"tüm pazar" stratejiisinde tek pazarlama karması geliştirilirken, "çok bölüm veya
farklılaştırılmış pazarlama" stratejisinde, hedef pazar olarak seçilen her pazar bölümüne farklı
bir pazarlama karması ile hizmet sunulur.
İşte bu çerçevede, kısa ve basit bir tanıma göre, pazarlama: tüketicilere "uygun malın
geliştirilmesi", "uygun fiyatla fiyatlandırılması", "uygun tutundurma araç ve metodlarıyla
alıcılara duyurulup benimsetilmesi" ve "uygun dağıtım düzeniyle dağıtımının yapılması" dır.
İster tek programla, ister farklı tüketicilere farklı pazarlama programlarıyla hizmet verilmeye
çalışılsın, bunu rakiplerden daha iyi bir şekilde ve ayrıca kâr getirici satış hacimlerine
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ulaşarak yapmak gerekir. Aşağıda pazarlama karmasının unsurları tek tek ele alınarak ana
hatlarıyla gözden geçirilecektir.

9.5. MAMUL PLANLAMA VE GELİŞTİRME
Pazarlama programlarının hazırlanmasına mamul planlaması ile başlanır. Tüm işletme
için önemli olan "mamul"ün, stratejik bir karar değişkeni olarak pazarlama açısından önemi,
işletmenin diğer pazarlama faaliyetlerinin de esasını oluşturmasına; fiyat, tutundurma ve
dağıtım kararlarını şekillendirmesine dayanır. Diğer bir deyişle, mamul planlama ve
geliştirme çalışmalarının çıktısı olan mamul, diğer pazarlama programlarının girdisini
oluşturur.

9.5.1. Mamulün Önemi ve Çeşitli Mamul Kavramları
Mamul, işletme yöneticileri ile tüketiciler ve potansiyel tüketiciler arasında köprü
fonksiyonu görür. Çünkü, tüketici işletmeyi, kendisine output olarak sunulan mal veya hizmet
biçiminde algılar; tüketicide oluşturulacak mamul imajının nasıl olacağı konusunda, mamulün
çeşitli nitelikleri büyük önem kazanır. Bir pazarlama değişkeni olarak mamul, denilince,
çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri; terkibinde bulunan unsurlar, mekanik yapısı, şekli,
ambalajı, dayanıklılığı, tadı, kokusu v.b. hususlar anlaşılır. İşletme yöneticileri, mamulün
tüketiciler üzerinde etkili olabilecek özelliklerini araştırmalı ve böylece sağlanan bilgiler
ışığında mamul politika ve stratejilerini yönlendirmelidirler.
Tüm Mamul Kavramı: Tüketici, mamulün fiziksel varlığı yanında, ondan beklenen tüm
faydaları sağlayan çeşitli ekonomik ve psikolojik unsurları, kısaca mamulün tüm unsurlarını
gözönünde tutar (bakım–tamir hizmetleri, takma–kullanma talimatı veya hizmeti, ek ve yedek
parça kolaylıkları vb.). Yeni mamul kavramı, pazarlama açısından oldukça esnek ve geniş
kapsamlı bir kavramdır. Pazarlamada sadece "gerçek anlamda yeni mamuller" değil, iki ayrı
grup mal da bu kavramın kapsamına girer ki, bunlar, "mevcut mamullerden belirgin
farklılıkları olan mamuller" ve "işletme için yeni, pazarda yeni olmayan (taklit) mamuller"dir.
Mamulün Hayat Seyri Kavramı: Bu kavram pazara yeni sunulan bir mamülün
sağladığı satış gelirleri ve kârların, ilk sunuluştan itibaren pazarda kaldığı süre boyunca
gösterdiği önemli farklılıkları belirtir. İşte, satışların geçireceği birbirinden farklı dönemlerin
bulunması, bizi mamulün pazarda kaldığı süreyi ayrı aşamalar halinde ele almayı sağlayan
hayat seyri kavramına götürür.

9.5.2. Mamullerin Sınıflandırılması
Burada "mamul" kelimesi, pazarlanan her türlü mal anlamında kullanılagelmekte olup,
fiziksel (somut) ve fiziksel olmayan (soyut) nitelikte olması anlam yönünden farklılık
yaratmaz.
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Mallar, tüketicilerin satın alma, ya da kullanım amaçlarını esas olarak, tüketim malları
ve endüstriyel mallar olmak üzere genel bir biçimde iki gruba ayrılabilir. Tüketim malları
kişi ve ailelerinin kişisel kullanımları için satın aldıkları mallardır. "Endüstriyel mallar" veya
"sanayi malları" ise, en sonunda kişi ve ailelerin kullanımları için sunulacak mal ve
hizmetlerin üretiminde kullanılan araç ve gereçleri, büro malzemelerini, hammadde ve yarı
mamul maddeleri kapsar.
"Tüketim malları" da, daha çok pazarlama özellikleri gözönünde tutularak üç gruba
ayrılır: "kolayda mallar" (örn: ekmek, kibrit); "beğenmeli (araştırılan) mallar"(örn: televizyon,
buzdolabı) ve "özellikli (spesiyalite) mallar"(örn: mücevher) . Ayrıca, dördüncü bir grup
olarak "aranmayan mallar" eklenebilir ki, bunlar mezar yeri, mezar taşı, hayat sigortası gibi,
tüketicinin bilmediği veya bilmekle beraber satınalmaya pek ilgi duymadığı mallardır. Mallar,
yine pazarlama bakış açısıyla, "dayanıklı mallar", "dayanıksız mallar" ve "hizmetler (soyut
mallar)" şeklinde üçlü bir ayırıma tabi tutulabilirler.
Mamul planlama, bir işletmenin hangi mamülleri pazarlayacağını belirlemeye yönelik
tüm faaliyetleri kapsar; mamul geliştirme ise, mamul araştırma ve biçimlendirme (dizayn
veya tasarım) gibi teknik çalışmalardır. Bu iki kavram birlikte ele alındığında, mamul
planlama ve geliştirme çalışmaları şu alanlarda kararlar almayı gerektirir: İşletme hangi
mamulleri üretmeli, hangilerini satınalmalıdır? pazarlanacak mamul sayısı az mı, çok mu
olmalıdır? her mamulün ne gibi yeni kullanım alanları vardır? her malın markası, ambalajı ve
etiketi nasıl olmalıdır? mamul stili ve dizaynı, büyüklüğü ve rengi nasıl olmalıdır? her kalem
maldan ne kadar üretilmelidir?

9.5.3. Yeni Mamul Geliştirmenin Önemi ve Aşamaları
Büyüyüp, gelişmek ve hatta iktisadi hayatın hızlı rekabet ortamında varlıklarını
sürdürebilmek için, işletmeler yenilik yapma gereğini duymaktadırlar. Çünkü, rekabet
imkânlarını ve bu yüzden kârlılığını yitiren mamullerin yerine yenilerini koyamayan
işletmeler pazardan çekilmek zorunda kalırlar. Bu yüzden eski mamullerin yerine yenilerinin
çıkarılması gerekmektedir.
Özellikle büyük üretim gücüne ve yüksek teknolojiye sahip olduğu gibi, hızla
teknolojik yenilikleri de geliştirip uygulamaya koyan gelişmiş ülkelerdeki sanayi işletmeleri,
bu konuda büyük yatırımlar yapmaktadırlar. Birçok işletme, satışlarının ve kârlarının önemli
bir bölümünü daha 3–5 yıl öncesinde mevcut olmayan mamullerinden sağlamaktadırlar. Yeni
mamul geliştirme çalışmaları, aynı zamanda çok yüksek maliyetli ve riskli bir iştir. Zira, bazı
mamuller pazarda başarılı olurken, pek çoğu da yapılan tüm masraflara rağmen başarısız
olmaktadır.
İşletmelerin mevcut mamullerine yenilerini eklemeleri iki şekilde yapılabilir. 1.
İşletme içinde yeni mamul geliştirme çabalarıyla; 2. Bir malın başka işletmelerden (genellikle
gelişmiş ülke işletmelerinden), patent hakkının alınması veya çeşitli yollardan malın taklit
edilmesiyle. Ülkemizde büyük bir çoğunlukla işletmeler ikinci yolu izlemekte, teknolojik
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düzeyi yüksek ülkelerden "paket teknoloji" satın alma veya kiralama yoluna gitmektedirler.
Ancak, bu şekilde teknoloji transferinin makro düzeyde bazı olumsuz etkileri de olmaktadır.
İşletmelerde yeni mamul geliştirme çalışmaları uzun zaman ve para harcamayı, ayrıca
risk almayı gerektiren faaliyetlerdir. Zira, yenilik (inovasyon) fikirlerinin toplanmasından
başlanıp, genellikle altı aşama halinde ele alınan çalışmalarda başarısızlık olasılığı oldukça
yüksektir. Söz konusu aşamalar şöyle sıralanmaktadır:
1. Yeni mamul fikirlerinin toplanması
2. Ön eleme
3. Ticari analiz
4. Mamulün geliştirilmesi
5. Pazar testleri
6. Pazara sunuş.
Bu aşamalarda yapılan çalışmalar şöyle özetlenebilir:
1. Yeni Mamul Fikirlerinin Toplanması: İşletme içi ve işletme dışı çeşitli
kaynaklardan elde edilen fikirler, üzerinde düşünülecek ilk veriler olarak bir araya getirilir.
2. Ön Eleme: Toplanan yeni mamul fikirlerinin işletme amaçlarıyla ve imkânlarıyla
uyuşmayanlar elenir; uyuşanların önem sıraları belirlenir.
3. Ticari Analiz: Ön elemeyi geçen fikirler, maliyet ve satış analizleri yapılarak
değerlendirilir. Çeşitli bilimsel metod ve tekniklerle yapılan analiz ve değerlendirmeler,
mamulün geliştirilip geliştirilmeyeceği konusunda karar alınmasını sağlar; çeşitli tahminlerle
kârlılık durumu belirlenmeye çalışılır.
4. Mamulün Geliştirilmesi: Bu aşamada, yeni mamul soyut fikir düzeyinden
çıkarılarak, somut hale dönüştürülür. Artık önceki dönemlerdeki masraflarla
kıyaslanamayacak harcamalara girişilerek mamul fiilen üretilmektedir. Üretim önce az
miktarlarda yapılır.
5. Pazar Testleri: Bu, deneme niteliğinde yapılan sınırlı üretimin gerçek pazar
koşullarında piyasaya sürülerek denenmesidir. Mamulün, iyi seçilmiş bazı pazar bölümlerinde
test edilmesiyle tüketici tepkisi öğrenilmeye çalışılır. Pazar testi, endüstriyel mallardan çok,
tüketim malları için çok önemlidir.
6. Pazara Sunuş: Pazar testlerinde başarılı olan mamuller, artık daha büyük çapta
üretilerek, daha çok ve daha geniş bölgelerde piyasaya sürülür.
Bazen bu aşamalardan biri veya diğeri atlanır; örneğin, pazar testleri
uygulanmayabilir. Genelde başarı oranları hayli düşüktür. Yeniliklerin çok fazla olduğu
ABD'de yapılan çeşitli araştırmaların bulguları oldukça farklı sonuçlar göstermekte; başarı
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oranlarının %15–25 arasında değiştiği görülmektedir. Türkiye'de ise, yeni mamul geliştirme
çalışmalarının çok az olduğu; bunların da, daha çok mevcut mamullerde ufak tefek
değişiklikler yapmaya dayandığı; başlıca yenilik alanlarının, sırasıyla, cam, tekstil, gıda ve
kimya endüstrileri olduğu söylenebilir.

9.5.4. Mamulün Hayat Seyri
Pazarlama yöneticileri, mamullerin de canlı organizmalar gibi bir hayat seyri
bulunduğunu bilmelidirler. Mamulün hayat seyri, pazara sunulan bir mamulün, zaman içinde,
satış gelirleri, kârlar ve üretim miktarı bakımından gelişimini çeşitli dönemler veya aşamalar
halinde gösteren basit yapılı bir model olarak ortaya atılmış; pazarlamada, çeşitli dönemler
için uygun politika ve stratejileri belirlemede kullanışlı bir analitik araç haline gelmiştir.

Mamulün hayat seyri, genellikle dört dönem halinde ele alınır ki,bunlar:
1. Sunuş (tanıtma)
2. Büyüme (gelişme)
3. Olgunluk
4. Gerileme (düşüş)
dönemleridir. Mamulün hayat seyri modeli, pazarlama politika ve stratejilerinin
belirlenmesi açısından önemlidir. Her dönemin özellikleri ve bu özelliklere göre "ne
yapılması"nın "en uygun" olacağı pazarlama yöneticisi için iyi bir yol gösterici olabilir.

1. Sunuş Dönemi: Bu dönemde mamul pazara ilk giriş durumunda olduğundan satışlar
(satış gelirleri) oldukça düşüktür ve ağır bir tempo ile ilerlemektedir. Maliyetler yüksek;
gelirler de az olup, tipik olarak bu dönemde zarar sözkonusudur. Fiyatlar genellikle yüksek
tutulur.

2. Büyüme (Gelişme) Dönemi: Bu dönem, mamule olan talebin artmaya başladığı ve
satış gelirlerinin hızlı bir artış gösterdiği aşama olup, yeni mamulü pazara sunan "öncü" firma,
kâra geçerek, önemli ölçüde kâr sağlar. Kârlılık nedeniyle pazara rakipler girmeye başlar;
bazıları başarılı mamulü taklit ederken, bazıları daha iyi dizaynlarla ve mamul çeşitleriyle
rekabete girişirler.
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3. Olgunluk Dönemi: Satışlar daha da artmakla beraber, artış hızı bu dönemde azalır
ve zamanla talep ancak ikame edici talep haline dönüşür. Satışlar ve kârlar en yüksek
düzeylerine ulaşıp, azalmaya başlar. Pazara pek çok rakip girmiştir; rekabet sertleşirken
yüksek satışlara rağmen, artan maliyetler nedeniyle kârlarda düşüş hızlanır. Olgunluk,
uygulamada en uzun dönem olarak görülmektedir.

4. Gerileme (Düşüş) Dönemi: Mamulün hayat seyrinin bu son döneminde satışlardaki
düşme hızlanır. Satışlardaki düşmeden önce başlamış olan kârlardaki düşüşler daha da artar;
mamul kârlılığını tamamen yitirmeye doğru gider. Artık, yeni mamuller eski mamulün yerini
alır; birçok tüketici yeni mamulleri keşfetmeye ve denemeye başlar. Ancak tutucu ve az
sayıdaki müşteriler mamulü satınalmaya devam ederler.

Mamulün hayat seyri modelinin, pazarlama politika ve stratejilerinin belirlenmesi
açısından önemi belirtilmişti. Her dönemin özellikleri ve bu özelliklere göre "ne
yapılması"nın "en uygun" olacağı pazarlama yöneticisi için iyi bir yol gösterici olabilir.

9.5.5 Marka ve Ambalaj
Mamulle ilgili önemli konulardan ikisi, "marka ve markalama" ile "ambalaj ve
ambalajlama"dır. Marka, "üretici ve satıcı firmaların malını tanıtan, onu başkalarının
mallarından ayırmaya yarayan isim, terim, sembol, şekil veya bunların bileşimidir". Marka,
sicile kaydedildiğinde, diğer bir deyişle "tescil edildiğinde", yasallaşır ve sahibine yasal
korunma hakkı sağlar.
Marka, yasal korunma dışında, işletmelere çeşitli faydalar sağlar; tutundurmada
yardımcı olur ve talep yaratmada etkilidir; tüketicide firmaya bağlılık yaratır; fiyat istikrarına
yardımcı olur vb. Tüketiciler açısından da, marka, malın tanınmasını sağlama, kalite açısından
güven unsuru olma, mal hakkında bilgi verme ve tüketiciye korunma imkânı verme gibi
çeşitli yararlar sağlar.
Ambalaj da, bir yandan bir maliyet unsuru, diğer yandan satışı etkileyen bir faktör
olarak günümüzde önem kazanmaktadır. Ambalajın sağladığı çeşitli faydaların başlıcaları,
mamulü koruması, taşımada kolaylık sağlaması, malı farklılaştırması ve tutundurmaya
yardımcı olmasıdır. Ambalajlamada eskidenberi kullanılan teneke, cam şişe, tahta, tabii elyaf
gibi maddeler yanında son zamanlarda önemli gelişmeler olmuş ve plastik, alüminyum gibi
yeni ambalaj maddeleri ve türleri ortaya çıkmıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu hafta önce pazarlama tanımlanmış, önemi ve modern pazarlama yönetiminin temel
felsefesi olan pazarlama anlayışının ne olduğu ve temel unsurları gözden geçirilmiştir.
Pazarlama araştırması ve araştırma süreci açıklandıktan sonra, tüketiciler ve onların
oluşturduğu pazar çeşitleri ele alınarak iki ana grup olarak tüketici pazarları ve endüstriyel
pazarlar başlıca özellikleriyle açıklanmıştır. Sonra hedef pazar seçimi için gerekli olan pazar
bölümlendirme ile hedef pazar seçim stratejileri incelenmiştir. Daha sonra da pazarlama
karması unsurları ele alınarak, karmanın ilk unsuru olan mamul konusu, mamul planlama ve
geliştirme olarak açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması unsurlarından biri değildir?
a) Mamul
b) Fiyat
c) Reklam
d) Tutundurma
e) Dağıtım
2. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırması süreci içinde yer almaz?
a) Problemin tanımlanması
b) Araştırma planının yapılması
c) Planın uygulanması: veri toplama ve analiz
d) Problemin analizi
e) Araştırma bulgularının yorumu ve raporlanması
3. Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar seçim stratejilerinden biri değildir?
a)Farklılaştırılmamış Pazarlama Stratejisi
b)Modern Pazarlama Stratejisi
c)Yoğunlaştırılmış Pazarlama Stratejisi
d)Farklılaştırılmış Pazarlama Stratejisi
e)Mikro Pazarlama Stratejisi

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)b.
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10. PAZARLAMA-2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

10.1. Fiyatlandırma
10.2. Tutundurma (Satış Arttırıcı Çabalar)
10.3. Dağıtım
10.4. Uluslararası Pazarlama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Fiyatlandırma niçin önemlidir?
2. Reklam ile birlikte tutundurmanın en önemli iki metodundan biri olan kişisel satışın
özellikleri nelerdir?
3. Dağıtım kanalını tanımlayınız ve direkt dağıtım ile endirekt dağıtımı açıklayınız.
4. Uluslararası pazarlara girişin başlıca şekilleri hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
Okuyarak

Fiyatlandırma

Uygulamada mal ve
hizmetlerin
nasıl
fiyatlandırıldığını
kavramak.

Tutundurma

Tutundurmanın
anlam ve öneminin ve
başlıca
metodlarının
öğrenilmesi.

Okuyarak

Dağıtım

Dağıtımın, dağıtım
kanalının ve direkt-endirekt
dağıtım
metodunun
öğrenilmesi.

Okuyarak

Uluslararası
pazarlamanın ne olduğu,
bunu etkileyen çevresel
faktörler
ile
başlıca
uluslararası pazarlara giriş
şekillerinin kavranması.

Okuyarak

Uluslararası
Pazarlama

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar

Maliyete Dayalı Fiyatlandırma: Uygulamada en yaygın görülen fiyatlandırma şekli
olup, iki farklı çeşidi vardır: maliyet artı ve hedef fiyatlandırma
Reklam Araçları: Radyo ve TV gibi göze, kulağa hitabedenler; gazete ve dergi gibi
yazılı basın araçları; posta reklam araçları; açık hava reklam araçları; internet
Fiziksel Dağıtım (Lojistik): Mamullerin üretim aşamasından geçtikten sonra tüketiciye
teslimine kadar yapılan işlemler.
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Giriş

Bu Bölümde, geçen hafta incelenen pazarlama yönetiminin temel konularından mamul
planlama ve geliştirmeye ek olarak, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım konuları; son olarak
da uluslararası pazarlama konusu incelenecektir.
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10.1. FİYATLANDIRMA
10.1.1. Fiyatın ve Fiyatlandırmanın Önemi
Pazarlama karmasının dört temel karar değişkeninden biri olan fiyat, ekonomik
hayatın da temel unsurlarından biridir. Pazara dayalı ekonomilerde fiyat, arz ile talebi
karşılaştırır; alıcı ile satıcının üzerinde anlaşması ile mübadeleyi sağlar. İktisat biliminin
kurucuları olan büyük liberal iktisatçılardan beri iktisat teorisinde fiyatın hep özel bir yeri ve
önemi olmuştur.
Fiyatlandırma, pazarlama yöneticisinin en başta gelen görevlerinden biridir; çünkü,
fiyatlar işletmenin en önemli cari gelir kaynağıdır. Fiyatlandırma zor bir iştir ve kararları alan
yöneticinin, maliyet, talep, tüketici geliri, iş koşulları, rakip firmaların tepkileri ve benzeri
konularda değerlendirmeler yapmasını gerektirir.
İktisat teorisine göre tüketicilerin ödeyecekleri fiyatı (pazar fiyatını) arz ve talep
koşulları belirler; ama uygulamada fiyatlar bu koşulları da gözönünde tutan işletme yöneticisi
tarafından belirlenir. Bu yüzden, tüketicinin mal için ödediği fiyat, genellikle saptanmış
fiyattır. Ancak, işletmenin fiyat üzerindeki kontrolü sınırsız değildir. Kontrolün derecesi
çeşitli şartlara ve piyasa koşullarına, arz ve talep durumlarına göre değişir. Fiyatların devlet
tarafından düzenlendiği hallerde, üretici işletme olsun, dağıtımı yapan aracılar olsun
kendilerine özgü fiyat politikası izleyemezler.
Aslında gerçek hayatta piyasada tam rekabet mevcut değildir; ancak bu, iktisatçı için
ideal bir model, analize girerken bir başlangıç noktası oluşturmaktadır. "Tam rekabet
şartları"nın bulunduğu hallerde de, işletmenin fiyatlandırma gücü ve sorunu yoktur. Zira,
pazarda fiyat arz ve talebe göre teşekkül eder; ne satıcılar, ne de alıcılar tek tek fiyatı
etkileyebilir. Satıcı, malını ancak piyasa fiyatından satabilir; bunu kabul etmezse malını
satamaz; piyasada geçerli olan (cari) fiyat onun için veridir.
Sadece aksak rekabet (veya eksik rekabet) piyasaları ile monopol piyasasında
yöneticinin mal ve hizmeti fiyatlandırma sorunu söz konusu olur. İktisat teorisinde, işletme
yöneticisinin fiyat koyarken tek önemli çıkar grubu olarak tüketiciyi gözönünde tuttuğu
şeklinde basitleştirici bir varsayım mevcuttur. Gerçekte, çeşitli çıkar grupları fiyat ve fiyatın
belirlenmesi ile yakından ilgilidir. Yöneticinin fiyat kararlarını etkileyen başlıca çıkar
grupları: aracı kuruluşlar, rakipler, üretim faktörleri sahipleri, hükümet ve işletmenin diğer
bölümlerinin yöneticileridir.

10.1.2. Fiyatlandırmada Gözönünde Tutulması Gereken Faktörler
Yöneticinin fiyatlandırma kararlarını etkileyen çeşitli faktörlerin başlıcaları olarak,
maliyet ve talep durumları, rekabet durumu, hedef alınan pazar payı, benimsenen fiyat
stratejisi ve pazarlama karmasının diğer unsurları sayılabilir.
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1. Mamulün Üretim veya Alım Maliyeti: Uygulamada en çok kullanılan fiyatlandırma
usulleri maliyet temeline dayalıdır. Maliyet de, işletmenin denetleyebileceği bir faktör olup,
'birim sabit maliyetle", "birim değişken maliyet" toplamı olan "ortalama birim maliyet" "birim
satış fiyatını" belirlemede yaygın olarak kullanılır.

2. Mamule Olan Talep: İşletmenin mamulü için pazardaki genel talep durumunu (o
mala tüketici gruplarının toplam talebini) tahmin etmeye çalışmak gerekir. Tahmin edilen
talep durumu çerçevesinde de, değişik fiyatlardan işletmenin satabileceği miktarı tahmin
etmek (satış tahmini yapmak) gerekir ki, bu temelde, o malın talep elastikiyetini (esnekliğini)
belirlemek demektir.

3. Endüstrideki Rekabet Durumu: İlgili endüstri dalındaki mevcut ve potansiyel
rekabet de esas fiyatı belirlemede önemli bir rol oynar. Bir mamul yeni de olsa, genellikle
rekabetin başlaması –hele o dal kârlı görünüyorsa– uzun zaman gerektirmez.

10.1.3. Uygulamada Fiyatlandırma Usulleri ve Maliyete Dayalı
Fiyatlandırma
Genellikle kabul gören bir görüşe göre, uygulamada görülen esas fiyatı belirleme
usulleri şu üç önemli faktörden birini temel alır: maliyet, talep ve rekabet. Yönetici, fiyat
stratejisini geliştirip, esas fiyatı belirlerken geleceği ve bu üç değişkenin zaman boyutu içinde
beklenen hareketlerini tahmin etmeye çalışır.
Her ne kadar bu faktörlerin üçü de önemli ise de, uygulamada fiyatlandırma usulleri
geniş ölçüde bunlardan birine yönelme eğilimi gösterir. Böylece, temel fiyatın belirlenmesiyle
ilgili olarak başlıca fiyatlandırma usulleri, hangi faktörün esas alındığına göre:
– Maliyete dayalı
– Talepe (Değere) dayalı
– Rekabete dayalı
olmak üzere üç ana grupta ele alınıp incelenebilir. Bu temel metodlardan başka, esas
fiyatı belirlemeden çok, bu usullerle belirlenen esas fiyatla da ilgili olabilecek, işletmeye
psikolojik üstünlük sağlamayı amaçlayan bir kısım taktik uygulamaları kapsayan psikolojik
fiyatlandırma usulleri de vardır. Ayrıca, yine esas fiyatta bir takım taktik niteliğindeki
değişikliklerle nihai fiyatı belirlemeye yönelik tutundurucu fiyat, indirimli (iskontolu) fiyat,
farklılaştırıcı fiyat uygulamaları da görülür.
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Maliyete Dayalı Fiyatlandırma

Uygulamada en yaygın olarak kullanılan usuller, maliyet esasına göre fiyatlandırma
usul veya yöntemleridir. Maliyete dayalı fiyatlandırma iki grupta ele alınabilir:
1. Maliyet artı (maliyet + kâr) usulü
2. Hedef fiyatlandırma usulü.

1. Maliyet Artı Usulü
Maliyet artı kâr usulünün iki ayrı uygulama şekli vardır: "Değişken maliyet esası" ve
"tam maliyet esası". Her iki usulde de, birim maliyet üzerine belirli bir kâr yüzdesi (kâr marjı)
eklenmekte ve bu suretle birim satış fiyatı belirlenmektedir.

Değişken maliyet esası, genellikle toptancı ve perakendecilerin kullandıkları bir
fiyatlandırma usulüdür. Çok sayıda malla uğraşan bu tür işletmeler, alıp sattıkları mamullerin
tam olarak birim maliyetini hesaplama yoluna gitmeyip; her parti malın alış maliyeti ve birim
sayısından hareketle, birim başına değişken maliyeti bulup, bunun üzerine birim kâr payını
eklerler. Ancak, bu kâr yüzdesinin, hiç hesaba katılmayan sabit maliyetlerden bir birimine
düşmesi muhtemel miktarı da karşılayıp, net bir kâr payı bırakacak şekilde yüksek tutulması
yoluna gidilir. Böylece, hesaplanması pratik olmayan sabit maliyetleri de kapsayacak kâr
yüzdesinin belirlenmesinde, yıllık tahmini satışlar, tahmini sabit masraflar ve sermaye devir
hızı gözönünde tutulur.
Tam maliyet esası, ise daha çok üretici işletmelerde kullanılır; çünkü, bu işletmelerde
üretilen mal çeşitleri ve sayısı nisbeten sınırlıdır. Bu usulde, toplam sabit maliyet, "maliyet
muhasebesi" usulleri çerçevesinde belirli bir standarda göre dağıtılarak bir birime düşen sabit
maliyet payı bulunur. Birim "sabit maliyet" ile birim "değişken maliyet" toplamı olarak elde
edilen "birim maliyet"in üzerine belirli bir kâr yüzdesi eklenerek birim satış fiyatına ulaşılır.

2. Hedef (Sabit Kâr Hedefli) Fiyatlandırma
Büyük imalatçı işletmelerin geniş ölçüde kullandığı bu fiyatlandırma usulünde, belirli
toplam masrafların karşılığı olarak elde edilmek istenen kâr yine toplam olarak temel alınır.
Önceden tahmin edilen belirli bir satış hacminde toplam maliyetlerin üzerinde ulaşılmak
istenen sabit bir kâr hedefini gerçekleştirecek fiyat belirlenmeye çalışılır.
Bu usulde, pazarlama yöneticisi önce gelecek yıl belirli bir maldan üretip satabileceği
miktarı tahmin eder; ikinci olarak, bu miktarın üretilmesi yolunda katlanılacak toplam
maliyetleri tahmin eder. Sonra da, bu miktar yatırıma karşılık toplam olarak ne kadar kâr
etmeyi hedeflediğini belirler. Bu ikisinin toplamı, ulaşılması istenilen toplam satış gelirleri
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olacağı için, hedef kârı verecek satış gelirlerini üretilecek miktara (satış tahmini miktarına)
bölme yoluyla birim fiyatı elde eder.
Örnek: Gelecek yıl için bir malın satılabilecek miktarı 4 000 birim olarak tahmin
edilmiş olsun; satış tahmini yapılan bu miktarın üretimi için katlanılacak (üretim ve ilgili
diğer) maliyetler 1 200 000 TL olarak tahmin edilsin. İşletme yöneticisi, "1 200 000 TL
harcarsam, 400 000 TL brüt kâr elde etmeliyim" diye düşünürse (yatırımın getirisi olarak 400
000 TL toplam kâra ulaşmayı hedef olarak benimsemişse) elde edilmesi gereken toplam satış
gelirlerinin brüt olarak:
1 200 000 + 400 000 = 1 600 000 TL
olması gerekir. Üretim miktarı 4 000 birim olacağına göre,
Birim
fiyat (p) =

1
600 000
4
000

= 400 TL
olacaktır.

Hedef fiyatlandırma usulü, en iyi şekilde başabaş grafiği üzerinde gösterilebilir. Çünkü
üretim miktarının artmasıyla artmayan toplam sabit maliyetler; üretimle artan toplam
değişken maliyetler ve bu ikisinin toplamıyla karşılaştırılacak olan ve bu toplamdan "hedef
kâr" kadar fazla olarak elde edilmesi istenen gelirler belli başlı değişkenlerdir. Bu
fiyatlandırma usulünün en büyük sakıncası, işletmenin satabileceği mamul miktarının, fiyatın
belirlenmesinden önce tahmin edilmesi gereğidir.

-

Değere (Talepe) Yönelik Fiyatlandırma

Değere dayalı fiyatlandırmada, maliyet değil, alıcının malın değerine ilişkin
değerlendirmesi temel alınır. Fiyat, tüketicinin malın değerine ilişkin algılaması
doğrultusunda belirlenir. Tüketicinin zihninde yüksek değer imajı yaratmak için pazarlama
karmasının fiyat dışı unsurlarından yararlanılır. Geri planda kalan maliyetler, çok yüksek olup
da, kâr bırakmayacak düzeye yaklaşınca ön plâna çıkar.
Bu metodun temeli, tüketiciye sunulan malın pazardaki değerini, "alıcıların ona ne
değer biçtiğini" isabetli bir şekilde tahmin etmeye dayanır. Böylece, mala ödenecek en yüksek
değer konulmuş olur; ancak, alıcının mal hakkındaki düşüncelerini ve talep yoğunluğunu
bilebilmek pek kolay değildir.

-

Rekabete Dayalı Fiyatlandırma

Rekabete dayalı fiyatlandırma gerçek hayatta görülen uygulanması en kolay
fiyatlandırma usulüdür. Temelde, firmanın fiyatlarını geniş ölçüde rakiplere ve onların
fiyatlarına bakarak belirlemesi halidir. Aradaki fark fazla olmamak kaydıyla, rekabet
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fiyatından biraz yüksek veya biraz düşük bir fiyat saptanabilir. Rekabete dayalı
fiyatlandırmanın en belirgin özelliği, firmanın fiyat ile maliyet veya talep arasında
değişmeyen bir ilişkiyi sürdürmeye çalışmamasıdır. Başlıca iki uygulama şekli vardır:
1. Cari fiyatı (piyasa fiyatını) esas alma
2. Kapalı zarf (eksiltme veya ihale) usulü.
1. Cari Fiyatı Esas Alma: Rekabete dayalı fiyatlandırmanın en çok kullanılan şekli
olan bu usulde, mamulün fiyatı, o endüstri dalındaki ortalama fiyat düzeyinde tutulmaya
çalışılır. Yaygın kullanılmasının nedenleri olarak, maliyetleri hesaplamanın (hele talep
tahminleri yapmanın güçlüğüne karşılık), rekabet fiyatını veya ortalama piyasa fiyatını
almanın kolay olması; bu fiyatın endüstrinin sağduyusunu belirten normal kazanç sağlayan
fiyat olduğu düşüncesi ve rekabeti körükleyici olmaması sayılabilir.

2. Kapalı Zarf veya İhale Usulü: Kapalı zarf ile fiyat teklif ederek fiyat koyma usulü
büyük sözleşmelerle alınan taahhüt işlerinde, özellikle devlet ihalelerinde görülür. Kapalı zarf
usulünde, çeşitli mal veya hizmetleri sunan firmalar, rakiplerin fiyat tekliflerini tahmin
etmeye ve öğrenmeye çalışarak, onlardan biraz daha düşük fiyat önerme yoluyla ihaleyi
kazanma yarışına girerler. Amaç işi almak olduğundan, düşük fiyat önermeleri halinde
kazanma şansları yüksek olur; ancak, bu takdirde ihaleyi kazanacak olurlarsa, elde edecekleri
toplam kâr düşük olacaktır. Yüksek fiyat önerildiği takdirde kazanma şansı zayıflarsa da,
kazanma halinde de kazanç fazla olur.

10.1.4. Psikolojik Fiyatlandırma
Psikolojik fiyatlandırma taktikleri, tüketici davranışlarının incelenmesi ile ortaya
çıkan, alışılmışın dışındaki talep eğrilerini esas alan fiyatlandırma uygulamalarıdır. İşletmeye
psikolojik üstünlük sağlayan bu fiyatlandırma taktiklerinin başlıcaları; küsuratlı (kalanlı)
fiyatlandırma; sabit fiyatla fiyatlandırma; prestij fiyatlandırma ve miktar indirimi yoluyla
fiyatlandırma usulleridir.

Küsuratlı (Kalanlı) fiyatlandırma, mamulün esas fiyatı daha önce açıklanan
usullerden biriyle belirlendikten sonra bu fiyatı yuvarlak olarak almayıp, onun hemen
altındaki küsürlu rakamın benimsenmesi taktiğidir. Örneğin, birim satış fiyatı –ister maliyete,
ister talebe göre belirlensin– 2 000 TL olarak saptanmışsa, bunun yerine 1 995 TL veya 500
TL yerine 495 TL fiyatın konulmasıdır.
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Sabit fiyatla fiyatlandırma, tek fiyat uygulanması ve bu fiyatın uzunca bir zaman
içinde değiştirilmemesi usulüdür. Böylece uzunca süre sabit tutulan fiyatın tüketicide güven
duygusu uyandırarak "müşteri olma güdüsü" yarattığı belirlenmiştir.

Prestij fiyatlandırma, genel olarak tüketicilerde yaygın olan, "yüksek fiyatlı mal,
kaliteli maldır" şeklindeki kanıdan yararlanma yolunda, fiyatın, kalite imajı yaratacak şekilde
yüksek tutulmasıdır. Bu taktik, yüksek kaliteli mal üreten, "kalite imajı" olan işletmelerde,
yüksek kâr marjlarının uygulanması şeklinde kendini gösterir.

Miktar indirimi yoluyla fiyatlandırmada ise, mamülün fiyatını arttırma yerine
miktar indirimi yoluyla bir çeşit gizli zam yapma yoluna gidilir. Bazen fiyat sabit tutulup,
miktar biraz azaltılır; ya da ikisi de arttırılarak fiyat daha çok arttırılır. Ambalajlanmış gıda
maddelerinde çok başvurulan bu fiyatlandırma uygulamasında, yapılan değişikliğe psikolojik
olarak daha az tüketicinin olumsuz tepki göstermesi sağlanır.

10.2. TUTUNDURMA (SATIŞ ARTTIRICI ÇABALAR)
"Tutundurma" veya "satışı arttırıcı çabalar", günümüzde işletmeler için önemli ve
önemi gitgide daha da artan bir faaliyettir. Mamul ne kadar iyi ve tüketiciye uygun; fiyat ne
kadar makul bir düzeyde olursa olsun, işletmenin başarısı için tutundurma çalışmaları hayati
bir önem taşır. Günümüzde tutundurmanın büyük önem kazanmasının çeşitli sebepleri vardır:
üretimin dar çevre için yapılmayıp, geniş ölçekli olması, üreticilerle tüketiciler arasındaki
fiziksel mesafenin artması, tüketici sayısının artması, gelir artışı sonucu pazarların büyümesi
v.b.

Tutundurma, inandırıcı, ikna edici, haberleşme veya iletişim demektir. Tüketiciye
üretilen mallar ve hizmetler hakkında bilgi vermek yanında, onun tutum ve davranışları
istenilen yönde ise bunu güçlendirmek; değilse, bunu değiştirmek ve istenilen yöne çekmek
amacı güdülmektedir. Tutundurma kavramı, esas görevi inandırıcı, ikna edici haberleşme olan
pazarlama karması araçlarını kapsar ve çok sayıda araç bu tanıma uyar. Tutundurma çeşitleri
veya metodları değişik şekillerde sınıflandırılabilir. Ama dörtlü olarak yapılan ayırım genel
kabul görmüş; buna son yıllarda beşincisi eklenmiştir:

– Kisişel satış
– Reklâm
– Tanıtma (ve halkla ilişkiler)
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– Satış geliştirme
– Doğrudan pazarlama.
Aşağıda, tutundurmanın en önemli iki çeşidi olan kişisel satış ve reklâm ayrı ayrı;
tanıtma ve halkla ilişkiler, satış geliştirme ve doğrudan pazarlama ise, birlikte ele alınarak
kısaca açıklanacaktır.

10.2.1. Kişisel Satış
Kişisel satış, satış yapmak amacıyla satışçının bir veya daha fazla potansiyel alıcı ile
yüzyüze görüşmesidir. Perakende (tezgahta) satıcılık, satış gezileriyle satıcılık gibi çeşitli
şekillerde yapılan kişisel satış (çok sayıda alıcıları olan tüketim mallarında daha çok
kullanılan reklâmın aksine) büyük makinelerin, çeşitli üretim araçlarının, genelde sanayi
mallarının pazarlanmasında daha yaygın olarak kullanılır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki,
reklâm vasıtasıyla geniş tüketici kitleleri belirli bir marka malın alıcısı haline getirilince, satış
işleminin tamamlanması da yine kişisel satışla olur.
Kişisel satış, en eski tutundurma çeşididir; hem de tüketici ile direkt ilişki kurmaya
dayanması nedeniyle en etkili iletişim yoludur. Ancak, bu en etkili olma durumu, kişisel olma
niteliğine dayanır; çünkü reklâm da etki alanının genişliğiyle, kişisel olmayıp kitlesel olması
nedeniyle çok etkili bir tutundurma metodu olarak kabul edilir. Zaten kişisel satışın tüm diğer
tutundurma çeşitlerinden en önemli ve belirgin farkı, bunun kişisel haberleşmeye, diğerlerinin
ise kitlesel haberleşmeye dayanmasıdır.
Kişisel satışın başlıca özellikleri şunlardır:
– Kişisel karşılaşma
– Dostluk ilişkileri geliştirme
– Dinleme ve karşılık verme zorunluluğu
– Birinci elden bilgi toplama.

Yukarıda belirtildiği gibi, belirli bir satış yerine bağlı olup olmama yönünden satış
ikiye ayrılır:
– İşyerinde satış veya tezgahta satış (bu çoğunlukla perakende satıştır).
– Müşterilere gidilerek satış.

Yapılan satışın niteliğine göre de, "toptancılara satış", "perakendecilere satış" gibi
"aracı işletmelere yönelik"; "nihai tüketicilere yönelik" ve "doğrudan doğruya kendi
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bürosunda kullanmak ya da üretimine katmak üzere mal ve hizmetleri talep eden (aracı
işletmeler dışındaki) endüstriyel alıcılara yönelik" olabilir.
Kişisel satışta satışçı, uygulamada oldukça geniş bir esnekliğe sahiptir: mal veya
hizmeti sunuşunu, tüketicinin ihtiyaç ve isteklerine, yüzyüze görüşmesi sırasındaki tutum ve
davranışlarına göre ayarlayabilir. Tüketicinin tepkisini görüp, satış yerinde ve anında en
uygun yaklaşıma yönelir. Reklâma göre ikinci bir üstünlüğü de, genellikle harcanan çabanın
daha az bir kısmının boşa gitmesidir.
Kişisel satışın en sakıncalı ve sınırlayıcı yanı, yüksek maliyetli oluşudur. Sarfedilen
çabaların az bir kısmı boşa gitmekle beraber, iyi yetişmiş bir satış gücü kurmak, çalıştırmak
ve onları muhafaza etmek çok pahalıdır. Bu güçlük yüzünden işletmeler perakende düzeyinde
self–servis sistemine yönelmektedirler.

10.2.2. Reklâm
Reklâm, "mallar, hizmetler veya fikirlerin, geniş kitlelere duyurulması ve
benimsetilmesi amacıyla bir ücret karşılığında, kişisel olmayan bir biçimde sunulmasıdır".
Reklâm mesajı, genellikle, radyo, TV, gazete, dergi, afiş, pano v.b. araçlarla –özellikle de
kitle haberleşme araçlarıyla– geniş kitlelere ulaştırılır. Reklâmın tutundurma metodları
arasında özel bir yeri ve önemi vardır. Esasen yukarıda belirtilen dörtlü ayırımda en önemli
tutundurma çeşitleri veya metodları reklâm ve kişisel satıştır. Matbaanın icadı, radyo ve
TV'nin gelişmesi reklâmcılıkta büyük gelişmeler kaydedilmesine imkân hazırlamıştır.
Mal ve hizmetlerin satışlarını ve kârlılığını arttırma nihai amacı doğrultusunda reklâm
çeşitli amaçlarla yapılır:
– Yeni mamulü pazara sunmak veya yeni pazar bölümlerine girmek
– Dar bir zümrenin kullandığı malı geniş kitlelerin kullanmasını sağlamak
– Firma imajı ve markaya bağlılık yaratmak
– Firmayı ve malın özelliklerini anlatarak satışçılara yardımcı olmak
– Talep düzeyini korumak için, malın kullanım zaman ve adetlerini değiştirmek
– Satışcıların ulaşamadığı kimselere ulaşmak
– Tüketicileri eğitmek vb.
Reklâmlar çeşitli bakımlardan sınıflandırılabilir. Reklâm içeriği bakımından, "mamul
reklâmı" ve "kurumsal reklâm"; hedef alınan kimseler bakımından, "tüketicilere yönelik
reklâm" ve "aracılara yönelik reklâm"; coğrafi bakımdan, "bölgesel reklâm" , "ulusal reklâm"
ve "uluslararası reklam" ve nihayet kullanılan araç bakımından da, "radyo ve TV reklâmı",
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"yazılı basın reklâmı", "posta reklâmı" ve "açık hava reklâmı", belli başlı sınıflandırmalar
olarak belirtilebilir.
Reklâm mesajlarının ulaştırılacağı haberleşme kanalları çok çeşitli olmakla beraber,
dört grupta toplanabilir:
1. Radyo ve TV gibi göze ve kulağa hitabeden araçlar
2. Gazete ve dergi gibi yazılı basın araçları
3. Posta reklâm araçları (postayla gönderilen broşür katalog v.b.)
4. Açık hava reklâm araçları (afişler, panolar).
Reklâm aracına, reklâmcılıkta "medya", "mecra"
veya "reklâm ortamı" da
denilmektedir. Reklâm aracının seçimi, reklâm işlerini yürüten yöneticinin yapacağı en zor
işlerden biridir. Çünkü, bu seçim, mesajların kime ulaşacağını etkilediği gibi, seçilen araca
göre reklâmın etkisi de farklılık gösterir. Farklı reklâm araçları da birbirinden farklı tipte
mesajları gerektireceği için, reklâm aracının seçiminin, reklâm mesajı seçiminden önce
yapılması gerekir.

10.2.3. Tanıtma, Satış Geliştirme ve Doğrudan Pazarlama
Tanıtma: Tanıtma, karşılığında genellikle bir ücret ödemeden radyo, TV ve benzeri
basın–yayın araçlarında, işletme, yöneticiler veya mallar, ya da hizmetler hakkında
yayınlanan ticari haber, röportaj, resim vb. şekillerdeki tanıtıcı çalışmalardır. Tanıtma,
işletmede daha geniş kapsamlı olan halkla ilişkiler veya dış ilişkiler fonksiyonunun bir
parçasıdır. Halkla ilişkiler, bir kuruluş ile çevresi arasında olumlu ilişkiler yaratma ve
sürdürme çabasıdır.

Tanıtma reklâma benzer, onun gibi kitle tutundurma metodudur ve bu yüzden "parasız
reklâm" diye de anılabilir. Geniş kitlelere yönelik mesajlar, bir ücret karşılığı olmaksızın
haber biçiminde sunulur. Ancak, reklâmda işletme reklâmın yeri ve içeriği üzerinde kontrole
sahip olduğu halde, tanıtmada basın–yayın aracı bu kontrolü elinde tutar. Hatta bazen tanıtma
olumsuz yönde de olabilir. Örneğin, çevreyi kirleten bir fabrika aleyhindeki bir yayın.

Satış Geliştirme: Satış geliştirme de, reklâm, kişisel satış ve tanıtma çabaları dışında
kalan sürekli olarak yürütülmeyen sergiler, teşhirler vb. devamlılığı olmayan diğer satış
çabalarıdır. Bunlar, pek çok sayıda heterojen faaliyetleri kapsar ve bu yüzden
sınıflandırılmaları da zordur. Ancak hitap ettikleri kitleye göre, "tüketicilere yönelik"
(eşantiyon, kupon ikramiye verme); "aracılara yönelik" (teşvik primi, özel indirim v.b.
kolaylıklar) ve "satışçılara yönelik" (prim, ödül verme vb.) olabilir.
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Doğrudan Pazarlama: Son yıllarda giderek önem kazanan doğrudan pazarlama,
özenle hedef olarak seçilmiş bireysel tüketicilerle, hemen cevap (sonuç) almak üzere
düzenlenmiş doğrudan iletişimdir. Bu metod, telefon, faks, elektronik posta ve TV gibi
araçları kullanır. İnternetin ticari olarak kullanımının yaygınlaşmasıyla, özellikle internette
pazarlama tüm ülkelerde hızla gelişme göstermektedir. Metodun “doğrudan posta ile
pazarlama” ve “doğrudan cevaplı TV reklamı” gibi çeşitleri de vardır. Doğrudan
pazarlamanın iki temel özelliği –müşteri veya potansiyel müşterilerle tek tek temas kurmaya
dayandığı için– “interaktif (etkileşimli) olma”sı ve “cevap beklenmesi”dir.

10.3. DAĞITIM
Dağıtım, üretilen mamullerin tüketicilere doğru hareketiyle ilgili tüm çabaları kapsar
ve bu nedenle üretimle tüketim arasındaki bağlantıyı gerçekleştirir. Üretici bir işletme için
dağıtımla ilgili temel kararlardan biri dağıtım kanalının seçimi; diğeri ise, malların gitmesi
gereken yere zamanında ve minimum masrafla gitmesiyle ilgili fiziksel dağıtımıdır.

10.3.1. Dağıtım Kanalları ve Kanal Seçimi
Aracı, üretici ile nihai tüketici veya malları kendi üretiminde kullanan endüstriyel
kullanıcı arasında yer alan bağımsız bir kuruluş olup, malın mülkiyetinin devrini sağlar. Bu
devir işlemini malın mülkiyetini üzerine alarak veya almaksızın gerçekleştirir; gelirini de bu
yoldan sağlar. Aracı kuruluşların, banka, sigorta şirketi ve taşıma işletmesi gibi pazarlama
sürecine yardımcı olan diğer işletmelerden başlıca farkı da, mülkiyetin devrine aktif olarak
katılmalarıdır.
Aracılar, hukukumuzda, malın mülkiyetini üzerine alıp almamalarına göre iki gruba
ayrılırlar: 1. Tüccar aracılar, satılmasına yardımcı olduğu malın mülkiyetini üzerine alan
aracılar olup, tipik örnekleri toptancılar ve perakendecilerdir. 2. Yardımcı aracılar veya tüccar
yardımcıları ise, mülkiyeti devralmaksızın sadece onun transferine yardımcı olan (ve satış
üzerinden bir yüzde veya komisyon alan) acenteler, tellallar ve komisyonculardır.
Dağıtım kanalı, kısaca, "bir malın üreticiden tüketiciye hareketinde izlediği yol" olarak
tanımlanabilir. Dağıtım kanalı, işletme içi örgütsel birimlerin ve işletme dışı pazarlama
kurumlarının oluşturduğu bir yapıdır. Üretici, kendi işletmesi içindeki örgütsel birimleriyle
malların hareketini sağlayabildiğinden dolayı, kanalın bir ucunda yer alır; tüketiciler de, aynı
şekilde malların hareketini sağlayabildiklerinden diğer ucunda yer alırlar; bu ikisinin arasında
da aracı kuruluşlar bulunur.
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Dağıtım kanalı kararlarının iki yönü, bunların en önemli pazarlama kararları arasında
yer almasına yol açar: 1. İşletmenin mamulleri için seçilen kanallar diğer bütün pazarlama
kararlarını etkiler (örneğin, sınırlı dağıtım veya yayın dağıtımın benimsenmesi, reklâm
kararlarına ve fiyatlandırma kararlarına etki eder); 2. Bu kararlar, işletmenin diğer işletmelere
karşı uzun vadeli taahhüt ve bağlantılar içine girmesine yol açar.
Dağıtım çeşitli şekillerde gerçekleştirilir. Genellikle, dağıtım kanalı üyeleri arasındaki
ilişkilerin niteliği esas alınarak, bu ilişkinin direkt (doğrudan) veya endirekt (dolaylı)
olmasına göre, dağıtım iki gruba ayrılır: 1. Direkt dağıtım ve 2. Endirekt dağıtım.

Direkt dağıtım, üretici işletmenin kendi satış örgütüyle, doğrudan doğruya tüketiciye
(nihai veya endüstriyel) malının satışını yapması halidir. Alım–satım işlemi, bir ucunda
üreticinin diğer ucunda tüketicinin bulunduğu dağıtım kanalıyla yapılır.

Endirekt dağıtım, üretici ile tüketici (kanalın iki uç üyesi) arasındaki alım–satım
ilişkisini hukuki ve iktisadi bağımsızlığı olan toptancı, yarı toptancı, satış temsilcisi,
komisyoncu ve perakendeci gibi aracı kuruluşların gerçekleştirmesi halidir.

Endirekt dağıtımı, diğer bir deyişle, "aracı kullanmayı" gerektiren çeşitli nedenler
vardır. Üretici işletmelerin büyük de olsalar, çoğunlukla mallarını doğrudan doğruya nihai
tüketiciye yönelen bir dağıtım kanalı sistemi kuracak mali güce sahip olmamaları; aracı
işletmelerin temel pazarlama görev ve fonksiyonları açısından deneyimli, üstün ve etkin
olmaları; aracı kullanmanın işlem (ilişki veya el değiştirme) sayısında tasarruf sağlaması
bunların başlıcalarıdır.
Başlıca dağıtım kanalı alternatifleri (ki bunlar, tüketim malları ve endüstri malları için
bazı farklılıklar gösterir), daha çok tüketim malları temel alınarak şöyle gösterilebilir;
1. Üretici — Tüketici
2. Üretici — Perakendeci — Tüketici
3. Üretici — Toptancı —Perakendeci — Tüketici
4. Üretici — Acente — Toptancı — Perakendeci — Tüketici (Komisyoncu)
5. Üretici — Üreticinin Satış İşletmesi — Toptancı — Perakendeci — Tüketici.

Bunlardan ilki, en kısa ve en basit kanal olup direkt dağıtımla malın tüketiciye
ulaştırılmasıdır. Tarımsal mallarda, bazı tüketim mallarının imalat yerinde direkt satışında ve
postayla satışta görülür. İkincisi, tek satış aracısı olarak perakendecinin bulunması hali olup,
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tarımsal mallarla ev eşyalarında çok rastlanır. Üçüncüsü, aracı olarak hem toptancının hem
perakendecinin kullanılması yolu ise, tüketim mallarında geleneksel dağıtım kanalıdır. Bu,
küçük imalatçılarla küçük perakendeciler için en ekonomik kanal şeklidir. Diğer ikisi de yer
yer kullanılır.
Dağıtımın ne ölçüde yoğun olacağı ile ilgili olarak, belli başlı üç dağıtım politikası
vardır: yaygın veya yoğun dağıtım; seçimli veya selektif dağıtım ve özel dağıtım. Yaygın
dağıtımın esası, malın alıcısı bulunabilecek her yerde satışa sunulması olup, tüketim
mallarında, özellikle kolayda mallarda fazla kullanılır. Seçimli dağıtım, belirli bir bölgede
sınırlı sayıda toptancı veya perakendeci veya sadece perakendeci kullanma politikasıdır. Özel
dağıtım ise, belirli bir pazarda sadece tek toptancı veya perakendeci vasıtasıyla mamulün
dağıtılması politikasıdır. Bu üç dağıtım politikasının herbirinin kendisine özgü üstünlükleri ve
sakıncaları vardır.

10.3.2. Fiziksel Dağıtım (Lojistik)
Dağıtım kanallarının seçiminden ve kanal üyeleri olarak aracılar belirlendikten sonra,
işletme için dağıtımın ikinci yönü olan, mamulün bu kanallardan iletilmesi veya "fiziksel
dağıtım" sorununa sıra gelir. Fiziksel dağıtım, "mamullerin üretim aşamasından geçtikten
sonra tüketiciye teslimine kadar yapılan işlemler" olarak tanımlanır ve bazı hallerde
hammaddelerin üretim kaynaklarından fabrikaya, üretim alanına gelişiyle ilgili işlemleri de
kapsar. Böylece, malın depolanması, sınıflandırılması, fabrika ve depo yeri seçimi,
nakledilmesi, koruyucu ambalajlama, stok kontrolü, fabrika ve depo yeri seçimi, siparişlerin
işlenmesi ve müşteri hizmetleri vb. işlemler fiziksel dağıtımın kapsamına girer.

Şu halde, fiziksel dağıtım çoğunlukla taşıma ile eşanlamlı olarak düşünülmesine
rağmen, kapsamı hayli geniştir. Fiziksel dağıtımın fonksiyonlarından biri ve belki en önemlisi
olan taşıma, malların üretim noktalarından tüketim (satış), noktalarına ihtiyaç duyulan
miktarda, zamanında ve uygun maliyetle hareket ettirmektir.

10.4. ULUSLARARASI PAZARLAMA
Uluslararası pazarlama, pazarlamanın ülke sınırları dışında da yapılması; diğer bir
ifadeyle, iki veya daha çok ülkede uygulanmasıdır. Mallar, hizmetler ve fikirlerin
geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasının ilke ve teknikleri aynı ise
de, uygulamada yurt içi pazarlama ile uluslararası pazarlama arasında önemli farklılıklar
görülür. Bu farklılıklar temelde çevresel faktörlerden kaynaklanır. Birden çok ülke pazarına
yönelme önemli ölçüde karmaşıklık ve zorluk da yaratır. Dış pazarlarda belirsizlik ve risk çok
daha fazladır; gümrük vergileri, kotalar ve çeşitli engeller vardır.
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Çeşitli zorluklarına karşın, tüm dünyada işletmeler giderek artan ölçüde uluslararası
pazarlamaya yönelmektedirler. Bunun birçok nedeni bulunmakla beraber, hepsi iki ana
nedene indirgenebilir: İç pazarların itici gücü (pazarların doyması, ekonomik durgunluk vb.
nedenlerle) ve dış pazarların çekici gücü (büyük satış ve kâr sağlama potansiyeli).

10.4.1. Uluslararası Pazarlamayı Etkileyen Çevresel Faktörler
Uluslararası pazarlara girmek isteyen bir işletme, herşeyden önce dış pazar fırsatlarını
araştırmalı, bilgi toplayıp bunları analiz ederek pazar fırsatlarını gerçekçi bir biçimde
değerlendirmelidir. Uluslararası pazarlamayı yurt içi pazarlamadan farklı kılan başlıca çevre
faktörleri üç ana grupta ele alınabilir: kültürel ve sosyal çevre; ekonomik ve demografik
çevre; politik ve hukuki çevre.

Kültürel ve Sosyal Çevre: Günümüzde (2012 yılı itibariyle) dünyada mevcut 210
dolayındaki (193’ü Birleşmiş Milletler Teşkilatı üyesi olan) ülkede kültürel ve sosyal
farklılıklar oldukça büyüktür. Söz konusu farklı özellikler, pazarlama karmasının
oluşturulmasında (pazarlama programının yapılmasında) göz önünde tutulması gereken
faktörler olup, özellikle tutundurma ve reklâm çabalarında büyük önem kazanırlar. Kültürel
ve sosyal çevre faktörlerinin kategorilere ayrılarak analizi de zordur.

Ekonomik ve Demografik Çevre: Ülkelerarası ekonomik farklılıklar en çarpıcı şekilde
milli gelir düzeylerinde kendini gösterir. Kişi başına millî geliri (GSMH'sı) 160-600 dolar
dolayında olan dünyanın en fakir ülkeleri ile 40 000 dolardan fazla olan ileri sanayi ülkeleri
bu bakımdan tamamen zıt bir tablo oluşturmaktadırlar. Nitekim, kişi başına gelir yönünden
dünyanın en zengini olan ülkelerden, Norveç 85 380 $, İsviçre 70 350 $, Danimarka 58 980 $,
İsveç 49 930 $, Hollanda 49 720 $ ve ABD 47 140 $ gelire sahip iken; en fakirleri oluşturan
Brundi 160 $, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 158 $, Liberya 190 $, Malavi 330 $ ve Eritre
340 $ kişi başına gelire sahiptir. Toplam milli gelir bakımından 18. sırada yer alan Türkiye
için bu rakam 9 500 $’dır. Nüfusun miktarı ve yapısı da, uluslararası pazarlamayı etkiler.

Politik ve Hukuki Çevre: Dış pazarlara girmeyi hedefleyen işletmeler için her
ülkedeki politik istikrar, ticarete getirilen sınırlamalar, gümrük ve diğer vergiler ile çeşitli
yasa, kural ve anlaşmalar büyük önem taşır. İzlenen ekonomik politikalar, yabancılara karşı
tutum, kâr transferi konusunda hükümet politikası vb. iyice araştırılması gereken hususlardır.
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10.4.2. Uluslararası Pazarlara Giriş Şekilleri
Dış pazarlara girmek için birkaç alternatif giriş şekli mevcuttur. Bunlar incelenirken,
pazarlanacak mamulün niteliği, düşünülen pazarla ilgili çevresel faktörler ve işletmenin
kaynaklarını (finansal, beşeri ve maddi) ne ölçüde buraya bağlayacağı gözönünde tutulur. Söz
konusu seçenekler, en az taahhüt ve kaynak tahsisini gerektiren ihracat ve en fazlasını
gerektiren direkt yatırım ile bu iki uç arasında kalan yabancılara lisans verme ve ortak
mülkiyet girişimidir.

İhracat: Dış pazarlara girmenin en basit ve en çok kullanılan şekli olan ihracat,
işletmenin üretiminin bir kısmının yurt dışına gönderilmesi ve orada satılmasıdır. Üretici
işletme bazen mamulünü hiç değiştirmeden (iç pazardaki gibi); bazen de gideceği yere göre
bazı değişiklikler yaparak gönderir. En az riskle dışa açılma yolu olan ihracat; "dolaylı
ihracat" (bir ihracat şirketi veya kooperatif gibi bir aracı vasıtayla) veya "direkt ihracat"
şeklinde olabilir.

Lisans Verme: Başka bir ülkedeki işletmeye "lisans anlaşması" ile bir konuda faaliyet
izni verilir. İşletme, yabancı ülke işletmesine; bir üretim sürecini, bir markayı, patenti, ticari
sırrı veya herhangi birşeyi bir bedel karşılığı sağlar. Lisansı alan işletme, böylece bir üretim
tekniğini veya becerisini, tanınmış bir mamulü veya markayı büyük yatırımlara ve riske
girmeden elde ederken; lisansı veren işletme de, kolayca dış pazara girmiş olur. Lisans
vermenin özel ve çok kullanılan bir şekli de franchising hakkını vermedir. Franchising,
imtiyazlı lisans anlaşması olup, genellikle bu hakkı satan işletme kendi marka adını ve gerekli
maddeleri sağlar; personelin eğitimini üstlenir; üretilecek mal veya hizmet için “kalite
garantisi” alır. (Özellikle fast-food alanında yaygındır, McDonald’s, Burger King gibi).

Ortak Mülkiyet Girişimi (Joint Venture): Günümüzde ekonomik veya politik
nedenlerle sıkça başvurulan bu dış pazara giriş şeklinde, çeşitli avantajları nedeniyle bir yerli
yatırımcı, yabancı ülkede yerel yatırımcılarla ortak olarak iş yapar. Bu, mülkiyeti ve denetimi
paylaşarak ortak iş kurma şeklinde olup, dış ülkede bir yerel işletmeye ortak olarak katılma
veya yeni bir işletme kurma gibi değişik şekillerde olur.

Direkt Yatırım: Bu, en riskli ama en kârlı olabilecek pazara giriş şekli olup, dış
pazarda montaj veya üretim tesisleri kurmak üzere yatırım yapma yoludur. Gidilen ülkenin
ucuz işgücü, hammadde gibi kaynaklarından yararlanılması yanında, yatırımlar üzerinde tam
denetim sağlanır; ancak bu, kâr transferinin sınırlandırılması, devalüasyon gibi durumlar
nedeniyle en riskli seçenektir.

258

Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu hafta pazarlamanın en temel konularından olan fiyatlandırmanın önemi ve onu
etkileyen faktörler, uygulamada görülen maliyete dayalı, talebe dayalı ve rekabete dayalı
fiyatlandırma usulleri, psikolojik fiyatlandırma şekilleri incelenmiştir. Sonra, tutundurma
metodları olarak kişisel satış, reklam, tanıtma, satış geliştirme ve doğrudan pazarlama
üzerinde durulmuştur. Dağıtımda, dağıtım kanalları, direkt ve endirekt dağıtım gözden
geçirildikten sonra kısaca uluslararası pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler ile uluslararası
pazara giriş şekiller incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. _________, özenle hedef olarak seçilmiş bireysel tüketicilerle, hemen cevap (sonuç)
almak üzere düzenlenmiş doğrudan iletişimdir.
a) İnternette pazarlama
b) Doğrudan pazarlama
c) Kişisel saatış
d) Satış geliştirme
e) Tanıtım

2. Aşağıdakilerden hangisi başlıca dağıtım kanalı alternatiflerinden biri değildir?
a) Üretici — Tüketici
b) Üretici — Perakendeci — Tüketici
c) Üretici — Toptancı —Perakendeci — Tüketici
d) Üretici — Üreticinin Satış İşletmesi - Acente — Toptancı — Perakendeci —
Tüketici
e) Üretici — Üreticinin Satış İşletmesi — Toptancı — Perakendeci — Tüketici

3. Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın özelliklerinden biri değildir?
a)Kişisel karşılaşma
b)Dostluk ilişkileri geliştirme
c)Dinleme ve karşılık verme zorunluluğu
d)Birinci elden bilgi toplama.
e)Uzun sure kullanıldığında malın değerini azaltma
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Cevaplar
1-b, 2-d, 3-e.
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11. FİNANS
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

Finansın Tanımı, Kapsamı ve Önemi
Fonların Sağlanması
Fonların Kullanımı
Finansal Planlama
Finansal Analiz
Finansal Teknikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Otofinansman nedir? Öz kaynakla finansman usullerinden biri olan otofinansmanın
sakıncaları nelerdir?
2. Finansal planlamanın amaçları nelerdir?
3. Finansal tekniklerden biri olan faktoring nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Öz Kaynaklar

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
Okuyarak
Bir
işletmeyi
kuranların kendi kişisel
varlıklarından
ayırarak
işletmeye tahsis ettikleri
maddi ve maddi olmayan
iktisadi
değerlerin
kavranması.

Otofinansman

Karların tamamının
veya
bir
kısmının
dağıtılmayarak
işletmede
bırakılmasının öğrenilmesi.

Finansal Analiz

Okuyarak
İşletmenin finansal
karşılaştırarak
bakımdan faaliyetlerini ve
etkinliğini
ölçmek
için
yapılan analiz yöntemlerinin
kavranması.

nasıl
veya

Okuyarak

ve
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Anahtar Kavramlar

Öz Kaynaklarla Finansman: Ortakların kendi kişisel varlıklarından ayırarak işletmeye
tahsis ettiği maddi ve maddi olmayan iktisadi değerlerle yapılan finansman.
Finansal Oranlar (Rasyolar): İşletmenin finansal durumunu değerlendirmede
kullanılan sayısal değerler arasındaki ilişkiyi gösteren analiz aracı.
Faktoring: Fon yaratmak amacıyla ticari alacakların satılmasıdır. Kısa süreli fon
sağlama metodudur.
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Giriş
Bu bölümde, önce finansın tanımı, kapsamı ve önemi ele alınacak; sonra, fon sağlama
şekilleri ile fonların kullanımı üzerinde durulacak; daha sonra, finansal planlama
incelenecektir. Bundan sonra, temel finansal tabloları ve finansal oranları ele almak suretiyle,
finansal analiz konusu gözden geçirilecek ve son olarak da, nispeten yeni sayılan finansal
tekniklerin başlıcaları olan faktöring, forfaiting ve finansal kiralama (leasing) konuları ana
hatlarıyla açıklanacaktır.
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11.1. FİNANSIN TANIMI, KAPSAMI VE ÖNEMİ
Finans veya Türkçe'de daha yaygın kullanıldığı şekliyle finansman, işletmeler
açısından, kısaca: “İhtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda sağlanması ve etkin bir şekilde
kullanılmasıyla ilgili faaliyetlerdir” şeklinde tanımlanabilir. İşletmede finansman
fonksiyonunu yerine getiren finans veya mali işler yöneticisi, temel olarak, gerekli fonları en
uygun şartlarda elde etmek ve en etkin bir biçimde kullanmakla görevli kimsedir. "Fon",
finansmanın en genel aracı olup, paradan daha geniş kapsamlı bir terimdir. Para denilince
nakit ve bankadaki vadesiz mevduat kastedilir. Fon ise, nakit, vadesiz mevduat, nakde
çevrilebilir değerler ve gerektiğinde para gibi görev yapabilecek çeşitli unsurları kapsar.
Günümüzde finansın, işletmenin en önemli fonksiyonlarından biri olmasına paralel
olarak, finans yöneticisi işletmede yüksek bir pozisyon veya mevkide bulunur. Temel
politikaların formüle edildiği ve nihai kararların alındığı yönetim kuruluna ve genel müdüre
yol gösteren kişilerden biri olarak çalışır. Baş finans yöneticisi genellikle "genel müdür
yardımcısı" pozisyonundadır ve mali işlerden sorumlu kişi olarak doğrudan doğruya genel
müdür ile yönetim kuruluna rapor verir.
Finans yöneticisinin görevleri veya finans fonksiyonunun başlıca konuları olarak:
finansal tahmin ve planlama, finansal ihtiyaçları karşılayacak fonların bulunması ve elde
edilmesi; fonların yatırımı ve finansal denetim sayılabilir.

11.2. FONLARIN SAĞLANMASI
İşletmenin finansal yapısı, toplam kaynakların veya tüm işletme varlıklarının
nerelerden sağlandığını ve bunların nasıl kullanıldığını gösterir. Finansal yapı, herşeyden
önce, işletmenin sermaye miktarı ve bu sermayenin nasıl oluştuğuyla ilgilidir.

11.2.1. Sermaye Kavramı ve Sermaye Kaynakları
"Sermaye'' kavramı iktisatta, hatta işletmeciliğin değişik alanlarında farklı anlamlarda
kullanılır. Birbirleriyle yakından ilişkili iki alan olan muhasebede ve finansta bile anlam farkı
mevcut olup, terimin bütün halleri kapsayacak tek tanımını yapmak da mümkün değildir.
İktisat biliminde sermaye, üretime tahsis edilen bütün fiziksel üretim araçlarını kapsar
ve emekle birlikte çok önemli bir üretim faktörüdür (makine, bina vb.).
Genel olarak, işletmecilikte sermaye, işletmenin amaçlarına ve üretim çabalarına
uygun olarak toplanmış bütün maddi ve maddi olmayan varlıklardır. Sermaye, bu anlamda
aktifler toplamına eşit olup, "duran varlıklar" ve "dönen varlıklar" olmak üzere ikiye ayrılır.
Muhasebede sermaye, bir pasif hesaptır ve varsa ödenmemiş sermaye düşüldükten sonra,
işletmenin işletme sahiplerine olan borcunu gösterir. Diğer bir ifadeyle, öz sermaye ya da öz
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kaynaklar, işletme sahiplerinin işletmeye tahsis ettikleri para ve öteki varlıklardır. Bilanço
eşitliği açısından, toplam net aktifler ile borçlar arasındaki farka eşittir.
Burada konumuz olan finans açısından ise, sermaye (öz sermaye anlamında),
işletmenin borç olarak sağladığı kaynaklar dışındaki kendi imkânlarını ifade eder ve
kurucuların koyduğu veya hisse senedi satın alanların sağladıkları fonları, işletmenin yarattığı,
ihtiyatlar, dağıtılmamış kârlar gibi fonları kapsar. Kısaca ifade etmek gerekirse, burada
sermaye, aktifteki unsurlara karşılık, bunları finanse eden işletmenin kendi öz kaynakları
anlamındadır.
Varlıkların finansmanında kullanılan kaynaklar başlıca iki grupta toplanır:
– Öz kaynaklar (Öz sermaye)
– Yabancı kaynaklar (Borçlar).
Finansman şekilleri de, fonların kaynağına göre bu çerçevede ikiye ayrılır:
– Öz kaynaklarla finansman
– Yabancı kaynaklarla (borçlarla) finansman.
Sağlanan fonların vadesine göre de, finansman yine iki gruba ayrılabilir:
– Kısa vadeli finansman (1 yıla kadar vadeli)
– Uzun vadeli finansman (1 yıldan fazla vadeli).

11.2.2. Öz Kaynaklarla Finansman
Bir işletme kurarak faaliyete geçirmek isteyen bir kimse veya kimselerin, kendi kişisel
varlıklarından ayırarak işletmeye tahsis ettikleri maddi ve maddi olmayan iktisadi değerlere o
işletmenin öz kaynakları denilir. Şu halde, öz kaynaklar ortakların koyduğu, mülkiyeti
işletmeye ait sermaye veya öz varlıklardır. İşletmenin faaliyete geçmesinden sonra ayrılan
ihtiyatlar ve karşılıklar da öz sermayeden sayılır. Öz sermaye kapsamına, para, mal, bina,
patent hakkı, işletme adı, marka, vb. her türlü varlıklar girer. İşletmenin tüm risklerine öz
kaynaklar katlanır.
Bir işletmenin sahip veya sahiplerince gerek kuruluş aşamasında, gerekse daha sonra
sermaye arttırımı yoluyla, ya da kârdan dağıtılmayarak şirkete fon tahsis edilmesine öz
kaynaklarla finansman denir. İşletmede ilk finansmanı, doğal olarak, ortaklar sağlar. Öz
kaynaklardan sağlanan sermayenin miktarında ve bileşiminde, işletmenin büyüklüğü, ortak
sayısı, sermaye piyasasının durumu, borç alabilme imkânları vb. faktörler rol oynar.
Öz kaynaklarla finansmanın üstünlüğü, işletmeye tahsis edilen fonların süresiz veya
çok uzun bir süre için işletme emrine verilmiş olmasına ve faaliyetlerden doğacak kârın
tümüyle işletme sahiplerine ait olmasına dayanır. Öte yandan, işletmenin dışarıdan borç
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bulabilme imkânları da öz sermaye ile yakından ilişkilidir. Zira, öz sermaye alacaklılar için
alacaklarına karşılık bir güvenlik unsuru ve kredilerde ölçü olur.
Otofinansman da, öz kaynaklarla finansman usullerinden biridir. Otofinansman, kendi
kendini finanse etme anlamına gelir; işletmenin, kendi faaliyetleri sonucu elde ettiği kârların
tümünün veya bir kısmının dağıtılmayarak işletmede bırakılması yoluyla sermaye ihtiyacının
karşılanmasıdır. Böylece, işletme sahiplerine veya üçüncü şahıslara başvurmadan, yasaların
veya işletme yönetiminin gerekli gördüğü nedenlerle kolay yoldan fon sağlanmış olur. Bu
yöntem, özellikle, sermaye tedarikinin güç olduğu veya sermaye maliyetlerinin yüksek olduğu
dönemlerde işletmeye kaynak sağlar.
Otofinansmanda, belirli riskler için karşılıklar ayırmak; genel riskler için de yedekler
ayırmak (yedek akçe hesaplarına geçirilerek); kârları dağıtmayıp, sermaye hesaplarında
tutmak gibi yollardan, bir kısım kârların işletmenin herhangi bir bölümünde tutulması
sözkonusu olur. Vergiden sonraki kârı işletmede tutma yanında, işletmeler, yasaların izin
verdiği ölçüde aktif varlıklarını yeniden değerleyerek, yeniden değerlemeden doğan farkları
işletmenin pasifinde "yeniden değerlemeden doğan farklar" adıyla tutarak, bunları öz
varlıklarına eklerler.
Otofinansman, bir işletmenin veya müteşebbisin kârlı ve verimli çalıştığını gösteren
etkili bir ölçü olarak kabul edilir. Ancak, faiz yükü getirmeyen, dış müdahale tehlikesi
yaratmayan ve kolaylığı olan bu finansman şeklinin olumlu yanları yanında, bazı sakıncaları
da vardır:
1. Sermaye piyasasına bağlı olmadan, içeriden sağlanan bu finansman kaynağının
yöneticiler tarafından gelişigüzel ve verimsiz yatırımlara yönelik olarak kullanılması tehlikesi
2. Dağıtılması halinde, kısmen de olsa piyasaya girecek ve cari faiz nispetinin
düşmesine olumlu katkısı olabilecek kârların işletmede alıkonması nedeniyle, sermaye
piyasasını daraltıcı etkisi
3. İşletmelerin çeşitli nedenlerle kârı dağıtmayıp, otofinansmana gitmelerinin küçük
hisselere sahip tasarruf sahiplerinin yıl sonlarında, tasarruflarından bekledikleri yararı (kâr
paylarını) elde etmelerine engel olması. Sırf bu yüzden, diğer birçok ülkede olduğu gibi
ülkemizde de, kârların belirli koşullarda dağıtımı yasal bir zorunluluktur.

11.2.3. Yabancı Kaynaklarla (Borçlarla) Finansman
Yabancı kaynaklar, işletmenin belirli vade sonunda geri ödemek üzere sağladığı
kaynaklardır. Bunların karşılığında kaynağı sağlayanlara belirli bir faiz ödenir.
İşletmeler sermaye ihtiyaçlarının bir kısmını, işletme dışından borçlanma yoluyla
sağlarlar. Bu yoldan sağlanan yabancı kaynak fonları, öz kaynak sermayesinden farklı olarak
süreli olarak kullanılabilir. Borcu ödeme süresi ya önceden belirlenmiştir veya alacaklı
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istediği zaman alacağını geri alma hakkına sahiptir. Vadenin önceden belirlenmediği hallerde,
borçlu güç durumlara düşebilir.
Yabancı kaynak sermayesi, belirli bir faiz karşılığında, işletmenin dışındaki kişi,
kurum ve kuruluşlardan sağlanan sermayedir; bu, özellikle banka ve diğer finansal
kuruluşlardan kredi şeklinde sağlanır. Dış kaynaklardan sağlanan fonlar, ödeme süresine göre,
kısa vadeli borçlar ve uzun vadeli borçlar olarak ikili bir ayırıma tabi tutulabilir.
Kısa vadeli borçlar, vadesi bir yıla kadar olan kredilerden oluşur ve genellikle çalışma
sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır. Çünkü duran varlık yatırımlarını bu tür
kaynaklara dayandırmak riskli olup, uygun değildir. Kısa süreli yabancı kaynaklar şunlardır:
üretimde kullanılan çeşitli hammadde ve malzeme vb. alımlarından satıcılara doğan borçlar;
banka ve diğer kredi kurumlarından alınan krediler; ödenecek vergi, resim ve harçlar gibi kısa
dönemli kullanım imkânları; alınan teminatlar, depozitolar, avanslar, tahakkuk etmiş giderler,
finansman bonoları ve varlığa dayalı menkul kıymetler.
Uzun vadeli borçlar ise, bir yıldan daha uzun vadeli yabancı kaynaklar olup, 2, 5, 10,
15 veya 20 yıl gibi çok değişik süreli olabilirler. Uzun vadeli yabancı kaynaklar, banka ve
diğer finansal kurum ve kuruluşlardan sağlanan krediler ile işletmenin ihraç ettiği tahvillerden
oluşur.

11.2.4. Kısa Vadeli Finansman
İşletmede normal bir şekilde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, sürekli olarak
işletmeye fon giriş ve çıkışları sözkonusu olur. Böylece, tüm faaliyetleri kapsayan "nakdi
sermaye, üretim faktörleri, yarı mamul, mamul, nakit" şeklinde bir dönüşüm veya devir
mevcuttur. Bu devir, nakit şeklindeki parasal sermaye ile başlayıp nakitin işletmeye dönüşü
ile son bulur. İşte bu olağan işletme faaliyetlerinin yürütülmesinde, çalışma sermayesi önemli
bir rol oynar. Büyük bir değişkenlik gösteren fon ihtiyacı, kısa süreli finansmanla sağlanacak
fonlarla karşılanır. Kısa vadeli finansman, kısaca, bir yıla kadar vadeli borç sağlanması olarak
tanımlanabilir.
Kısa vadeli fonlar, çok çeşitli kaynaklardan sağlanır. Başta ticaret bankaları önemli bir
fon kaynağını oluştururlar. Banker kuruluşlarının ve kişilerin sağladıkları kısa vadeli fonlar ile
iş hayatında yine oldukça yaygın olan, işletmelerin diğer işletmelere sağladıkları fonlar da
önemlidir. Örneğin, dağıtımcı işletmenin aldığı mal karşılığı üretici işletmeye ileriki bir
tarihte ödenmek üzere çek veya senet vermesi; ya da ikisi arasında karşılıklı olarak cari hesap
kullanılması bu tür kredinin tipik uygulama şekilleridir.

11.2.5. Uzun Vadeli Finansman
İşletmenin makine, teçhizat, arsa, bina gibi duran varlıklarının öz sermaye ile veya
uzun vadeli kredilerle finanse edilmesi gerekir. İşletmenin kuruluşu ve işleyişi sırasında, uzun
vadeli finansmana, kısa vadeli finansmana göre daha seyrek olarak başvurulur.
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Uzun vadeli finansmanın dikkatli ve ekonomik açıdan titizlikle ele alınması ve bu yola
başvururken şu faktörlerin gözönünde tutulması gerekir: işletmenin ve endüstri dalının
özellikleri; endüstri yapısı ve gelişme durumu; işletmenin büyüklüğü; ekonomik durumun
istikrarı, durgunluk veya dalgalanmaları ve nihayet uzun vadeli sermayenin maliyetiyle de
ilgili olarak, bu sermayenin miktarı ile öz sermaye/uzun vadeli yabancı kaynakların nisbi
durumu.
Sermaye şirketlerinde ve özellikle anonim şirketlerde uzun süreli fon ihtiyacı, mevcut
öz sermaye yanında, uzun vadeli finansman yolu olarak "hisse senedi" ve "tahvil" çıkarmak
suretiyle karşılanır. Diğer hukukî şekillerdeki işletmeler bunu yapamazlar. Hisse senedi,
sahibine şirkette ortaklık hakkı verir; ona sahip olan, hissenin büyüklüğü oranında şirketin
geliri ve varlıkları üzerinde hak sahibi olduğu gibi şirketi denetim yetkisine de sahip olur. Her
senet, genel kurulda bir oy hakkı verir. Hisse senedi olanlar şirkete ortak olduklarından,
bunun karşılığı olarak giren para öz sermayedir.
Tahvil çıkarmada ise, kişileri şirkette hisse sahibi yapmadan, satınaldıkları tahviller
için ödedikleri paralara karşılık, önceden belirlenmiş oranda faiz ödeme taahhüdü ile uzun
vadeli finansman sağlanır. Tahvil ihraç ve faiz giderleri vergi matrahından düşülür.
Uzun vadeli finansman, sermaye piyasasında menkul (taşınabilir) kıymetlerin
satışından; Devlet Yatırım Bankası, İller Bankası, Turizm Bankası, Emekli Sandığı, S.S.K. ve
Bağ–Kur gibi kamu banka ve kuruluşlarından; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye
Kalkınma Bankası, Sınai Yatırım ve Kredi Bankası gibi kalkınma bankalarından; sigorta
şirketlerinden; IMF, Dünya Bankası B.M. Sınai Kalkınma Teşkilâtı, Avrupa Yatırım Bankası
gibi uluslararası kuruluşlardan sağlanır.

11.3. FONLARIN KULLANIMI
Fonların kullanılması başlıca iki şekilde olur:
– Duran varlık yatırımları
– Dönen varlık yatırımları (çalışma sermayesi).

11.3.1. Duran Varlık Yatırımları
Duran varlıklar şekil değiştirmeden kalan ve birden fazla üretim dönemine katılarak,
uzun süre kullanılmakla giderek kullanılamaz hale gelen sermaye unsurlarıdır ve bilançoda
"duran varlıklar" olarak adlandırılırlar. Bunlar, işletmenin normal faaliyetlerinde paraya
çevrilmeyen, periyodik olarak alım–satım konusu olmayıp, süreklilik gösteren varlıklardır.
Duran varlık kalemleri, işletmenin olağan faaliyeti sırasında satılan malların maliyetlerine
aşınma payı (amortisman payı) olarak eklenerek tasfiye edilirler.
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Duran varlık unsurları içinde arazi, bina, makine gibi çoğunlukla daha işletmenin
kuruluşunda (veya sonradan genişletilmesi sırasında) ele geçirilen, uzun süre kullanılan maddi
varlıklar önemli bir yer tutar. Ancak, bu maddi duran varlıklar dışında, uzun vadeli alacaklar
ve fonlar, iştirakler (diğer işletmelere finansal katılma payları) ve maddi olmayan duran
varlıklar (marka adı, ticari ünvan, şerefiye vb.) da finansal yapıda duran varlıklar kapsamına
girerler.

11.3.2. Dönen Varlık Yatırımları (Çalışma Sermayesi)
Çalışma (işletme) sermayesi de denilen dönen varlıklar, işletmenin normal faaliyet
dönemi içinde (genellikle bir yılda) nakde veya paraya çevrilebilir varlıklarını kapsar.
Çalışma sermayesi unsurları, satılan mal ve hizmetlerin karşılıklarının ödenmesiyle işletmeye
döner ve sürekli bir akış ve değişim içinde bulunurlar. Bunlar, mamuller, yarı mamuller,
hammaddeler, yardımcı maddeler, yakıt maddeleri, banka ve kasadaki paralar, süreleri bir
yıldan kısa ticari alacaklar ve alacak senetleri, peşin ödenmiş giderler, sermayenin ödenmemiş
kısmı v.b. çok çeşitli kalemlerden oluşur.
Dönen varlıklar toplamından kısa vadeli borçlar toplamı çıkarıldıktan sonra kalan
miktara, net çalışma sermayesi denir. Bu fark, işletmenin varlıklarının, borçlarını ödemek ve
yükümlülüklerini yerine getirmek için kullanılabilir durumda tuttuğu bir güvenlik payıdır.

11.4. FİNANSAL PLANLAMA
İşletmede finans yöneticisi, yapacağı finansal planlama ile gelecekteki gelişmeleri
tesadüfe bırakmamak için, bir takım tahmin ve değerlendirmeler yapar. Gelecekte beklenen
gelirlerin, harcamaların, giriş ve çıkış halindeki nakit akışlarının düzenini belirler. Finansal
plan bu yolda gereken tedbirleri önceden almaya yarayan bir hesap sistemidir.

Finansal planlamanın amaçları şunlardır:
1. İşletme faaliyetleri için gerekli fonları sağlamak
2. Fon temininde finansman maliyetini minimum kılmak
3. İşletmenin finansal yapısını değişen koşullara uydurmak
4. Sağlanacak nakit fazlalıklarını verimli kullanmak, muhtemel mali açıklar için
önceden tedbir almak ve finansal dengeyi korumak.

Finansal planlama vade yönünden iki grupta ele alınabilir:
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1. Kısa vadeli finansal planlama
2. Uzun vadeli finansal planlama
Bunlardan ilki, kısa vadeli bütçeler ile ilgili iken; ikincisi, yatırım bütçeleri ile, diğer
bir ifadeyle, sermaye bütçelemesi ile ilgilidir.

11.4.1. Kısa Vadeli Planlama ve Nakit Bütçeleri
Bir yılı aşmayan süreler için hazırlanan işletme bütçelerine kısa vadeli işletme
bütçeleri denilmektedir. İşletmelerin kısa süreli finansman ihtiyaçları, hazırlanan kısa dönemli
planlarla çözümlenmektedir. Bu planlar yıllık, üç aylık yapılabildiği gibi, haftalık ve günlük
olarak da yapılabilmektedir.

Kısa süreli finansal planlama işlemlerine nakit bütçeleri de denilmektedir. Kısa süreli
bu bütçelerin yapılmasının temel amacı, planlanan dönemde (yıllık, üç aylık, aylık, haftalık)
para giriş ve çıkışlarıyla ilgili olup; ihtiyaç duyulacak paranın ne zaman, nerelerden, nasıl ve
hangi maliyetlerle elde edilebileceğini araştırmak ve ortaya koymaktır. İşletmeye para giriş ve
çıkışlarının önceden tam ve doğru olarak saptanması mümkün değildir; ama giriş ve çıkış
tahminlerindeki hata payları ne kadar düşük olursa, finans yöneticisinin alacağı kararlar o
derece sağlıklı olacaktır. Kısa süreli planlamanın iki temel amacı vardır:
– Nakit açıklarını görmek ve ona göre gerekli önlemleri alarak ihtiyacın
karşılanmasını sağlamak
– Nakit fazlalarını görmek ve ona göre verimli yatırım alanlarına yönelmek.
Kısa dönemli işletme bütçelerin, pazarlama fonksiyonu ile ilgili bütçeler (satış bütçesi,
satış giderleri bütçesi v.b.) ve üretim fonksiyonu ile ilgili bütçeler (direkt işçilik giderleri
bütçesi, genel üretim giderleri bütçesi vb.) şeklinde gruplara ayırma yoluna gidilebilir.

11.4.2. Uzun Vadeli Planlama ve Sermaye Bütçelemesi Yöntemleri
Bir yıldan fazla süreler için hazırlanan işletme bütçelerine uzun vadeli işletme
bütçeleri denilmektedir. İşletmelerin uzun dönemde devamlı kâr elde etmeleri için büyüme
amaçlarına uygun olarak satışlar, piyasa durumları, personel, duran varlıklar, yatırım ve
finansman unsurlarını esas alan uzun dönemli analize dayanan, uzun vadeli planlar
hazırlanmalıdır. Uzun vadeli işletme bütçeleri hazırlanırken, işletmenin ekonomik büyüklüğü,
ilgili sektörün gelişme durumu, mevcut sermaye, siyasal sınırlamalar ve genel iş koşulları
gözönünde bulundurulur.
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Finans yöneticisi, işletmenin uzun vadeli fon kaynaklarını duran varlıklar
yatırımlarında kullanmak için alternatif yatırım tekliflerini karşılaştırma yoluna gidecektir. Bu
karşılaştırmaları yapmak için de yararlanacağı usuller, sermaye bütçelemesi yöntemleridir.
Sermaye bütçelemesi, duran varlıklara yapılacak yatırımlarla ilgili teklifler arasında en uygun
olanı (veya olanları) seçme sürecidir. Seçilen yatırım teklifi ile işletmenin net bugünkü
değerinde bir artışın meydana gelmesi amaçlanır. Yatırım alternatiflerinin
değerlendirilmesinde çeşitli yöntemler vardır. Hepsinde yapılan iş, her alternatifin sağlayacağı
net fayda ile bunun için gereken finansal yük arasındaki farkın bulunmasıdır. En çok
kullanılan sermaye bütçelemesi yöntemleri şunlardır: Geri ödeme süresi; iç verim (iç kârlılık)
oranı ve Net bugünkü değer. Bu yöntemlerin her birinin diğerlerine kıyasla üstünlükleri ve
sakıncalı tarafları vardır.

Geri Ödeme Süresi
Geri ödeme süresi kriteri, bir yatırım için yapılacak harcamaların, yatırımdan beklenen
nakit girişleri ile ne kadar sürede ödenebileceğini gösterir. Diğer bir deyişle, bu yöntem, bir
yatırımın ne kadar sürede kendisini ödeyebileceği sorusunu cevaplandırır. Tahmin edilen ya
da hesaplanan süre ile bazı standart süreler karşılaştırılır. Böylece, geri ödeme süresi, bir
yatırımdan beklenen nakit akışlarını, yatırım harcamalarına eşit kılan bir zaman süresidir. Bu
kritere göre çeşitli teklifler değerlendirilir ve kendisini en kısa zamanda ödeyecek olan yatırım
teklifi kabul edilir. Sadece bir yatırım teklifinin bulunması halinde, yatırım yapılacak mal,
kendisini belirli bir standart süreden daha kısa zamanda karşılıyorsa yatırım yapılır, aksi halde
reddedilir.

İç Verim (İç Kârlılık) Oranı
İç verim oranı, bir yatırım için harcanan paralar ile bunun faizleri toplamını, yatırımın
gelirine eşit kılan faiz (iskonto) haddidir. Yatırılan belirli bir miktar paranın, örneğin; 3 yıl
için ve her yılın sonunda belirli bir miktar gelir getirmesini sağlayacak faiz haddi, yapılan
yatırımın iç verim oranıdır. Bugün yatırılan 2 577 YTL’nin, 3 yıl için her yılın sonunda 1 000
YTL getirmesini sağlayacak faiz oranı % 8’dir.

Net Bugünkü Değer
Net bugünkü değer kriteri, bir yatırımdan beklenen nakit akışlarını, belirli bir iskonto
oranı ile yatırımın yapıldığı zaman noktasına indirger. Bu iskonto oranı, yatırımdan istenilen
verimliliği yansıtır.
Sermaye bütçelemesinin net bugünkü değere göre yapılması halinde, iskonto oranı
olarak alınan yüzde, genellikle, işletmenin sermaye unsurlarının ağırlıklı ortalama maliyetidir.
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Bir yatırımdan beklenen yıllık nakit akışlarının iskontolu değerleri toplamından, o yatırım için
yapılmış olan nakit çıkışlarının çıkarılması ile yatırımın net bugünkü değeri bulunur.

11. 5. FİNANSAL ANALİZ

11.5.1. Finansal Analizin Anlamı, Amaçları ve Yöntemleri
Finansal analiz, işletmenin finansal bakımdan faaliyetlerini ve etkinliğini ölçmek
amacıyla belirli zaman aralıklarında veriler sağlar; işletmenin faaliyetindeki aksaklıkları,
potansiyel kapasitesini, yönetimin amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan
finansman türünü ve miktarını gösterir.
İşletmenin çeşitli dönemlerdeki finansal durumları arasında finansal etkinlik
bakımından karşılaştırmalar yapılarak, bu analiz sonuçlarına göre gereken tedbirleri almak da
finansal kontrol faaliyetini oluşturur. Finansal analiz için veriler, geçmiş dönemlerin
muhasebe kayıtlarından ve endüstri standartlarından elde edilir. Uygulamada finansal analizi
yapan uzmanlar (finansal analistler) kendi firmalarının finansal analizini yapmakla kalmayıp,
elde ettikleri verileri endüstri ortalamaları veya standartları ile karşılaştırarak, yaptıkları
değerlendirmeleri bir raporla finans yöneticisine bildirirler; o da, verilen rapora göre gereken
tedbir ve önerileri üst makama bildirir.
Finansal analizin çeşitli kredi veren kuruluşlar için de büyük bir önemi vardır. Ticaret
ve kredi bankalarının, kredi talebinde bulunan firmaların bu isteklerini yerine getirmek için
onların likidite durumlarını, faaliyetlerindeki etkinliği, kârlılık durumlarını, varlıklarının ve
kaynaklarının bileşimini incelemesi ve o endüstrideki diğer firmalara kıyasla finansal
durumlarını öğrenmeleri gerekir. Aynı şekilde, yatırım bankaları da, uzun vadeli kredi isteyen
yatırımcı firmaların kredi taleplerini cevaplandırmak için, bu firmaların finansal durumlarını,
istedikleri kredileri verimli alanlara yatırıp yatırmayacaklarını belirlemek için sundukları
fizibilite raporlarını incelerler; yapılan finansal analiz sonuçlarına göre kredi taleplerini kabul
veya reddederler.
Finansal yönetimin etkili ve verimli bir şekilde planlanıp yürütülmesinde iki temel
husus çok önemlidir:
1. Firmanın mevcut finansal durumunun iyi değerlendirilmesi
2. Değişen ekonomik koşulların etkilerinin iyi anlaşılması.

Bir işletmenin finansal analizi, temel finansal tablolar olan bilanço ve gelir tablosu ile,
bu tablolarda yer alan verilerden yararlanılarak düzenlenen ek finansal tablolar incelenerek
yapılır. Bu analizde ayrıca finansal oranlar da kullanılır.
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Özet bir şekilde ifade edersek, finansal analiz, işletmenin fon yapısını ve fonların
kullanımını oluşturan bilanço kalemleri ile gelir tablosundaki değerler arasındaki ilişkilerin
incelenmesi yoluyla, finansal dengenin ne ölçüde sağlandığının belirlenmesi ve bu duruma
göre rasyonel kararlar alınmasının sağlanmasıdır.
Finansal analizin başlıca amaçları şunlardır:
1. İşletmenin faaliyet konusuna, hukukî şekline ve amaçlarına uygun bir finansal yapı
oluşturmak; varlıklar ile fon kaynakları arasında sürekli bir denge sağlamak
2. Faaliyet döneminde toplam gelirlerle giderler arasında olumlu bir fark; sermayeye
yeterli bir rantabilite sağlayarak, öz sermayenin bütünlüğünü ve güvenliğini korumak
3. İşletmeyi, borçlarını zamanında ödeyebilecek durumda tutmak
4. İşletme ile ilgili üçüncü şahıslara ve işletmenin sahiplerine işletmenin durumu
hakkında bilgi ve güven vermek.

Yukarıda da belirtildiği gibi, finansal analiz, bilanço ve gelir tablosu verilerine
dayanılarak yapılır ki, bunlar da işletmenin muhasebe servisince hazırlanır. Finansal analiz
için, oranlar da dahil olmak üzere dört yöntemden yararlanılır:
1. Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Analizi Yöntemi: Bu yöntem, bir işletmenin
birbirini izleyen iki veya daha fazla dönemine ait finansal tabloların karşılaştırmalı olarak
düzenlenip incelenmesine dayanır. Çeşitli kalemlerin zaman içinde göstermiş oldukları
değişme ve gelişmeler karşılaştırıldığından, yöntem dinamik bir yapıya sahiptir.
2. Dikey Yüzdeler Yöntemi: Bu yöntemde, aktif ve pasif toplamlar 100 kabul edilerek;
aktif ve pasif kalemlerin yüzde payları belirlenir; aynı şekilde, gelir tablosundaki kalemlerin
yüzde payları, birbirini izleyen birkaç yıl için hesaplanarak, sonuçların karşılaştırılması
yoluna gidilir.
3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi: İşletmenin gösterdiği gelişmelerin yıllar itibariyle
izlendiği bu yöntemde, birbirini izeleyen dönemlere ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin
temel (baz) alınan finansal tablo kalemlerine göre gösterdiği artış veya azalışlar yüzde olarak
hesaplanır. Bu şekilde işletmenin finansal tablolarında yer alan herbir kalemin temel kabul
edilen yıla göre yüzde olarak gelişme trendi bulunur.
4. Oran Analiz Yöntemi: Bu da, finansal analizin temel araçları olan çeşitli finansal
oranların kullanılması yöntemidir ve işletmelerde en çok kullanılanıdır. Oran analizi ile
finansal tablolarda yer alan tutarların nisbi ilişkileri incelenerek, işletmenin finansal durumu
konusunda bilgi edinilir.
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11.5.2. Temel Finansal Tablolar
İşletmede tutulan muhasebe kayıtlarından düzenlenen finansal tablolar ve cetveller,
ortaklar ve üçüncü şahıslar yanında, devletin ilgili daireleri için de önemli olup; bunların
doğru ve belirli usullere göre hazırlanmaları gerekmektedir.
Finansal analize konu olan karşılaşmalı tabloların başlıcaları şunlardır: bilanço, gelir
tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu ve net çalışma sermayesi değişim tablosu ve net
çalışma sermayesi kaynak ve kullanım tablosu. Bunlardan sadece bilânço ve gelir tablosu
kısaca açıklanacaktır.

Bilânço
Bilânço, bir işletmenin ekonomik değeri olan varlıklarını ve bu varlıkların hangi
kaynaklardan sağlandığını gösterir. Bilânço, daima aşağıdaki eşitliği veren bir tablo veya
cetveldir:
Fonların Kullanımı = Fonların Kaynakları
(Aktif Hesaplar)

(Pasif Hesaplar)

İkinci olarak ele alınacak olup, belirli bir zaman dilimindeki faaliyet sonucunu
gösteren gelir tablosuna karşılık, bilânço, işletmenin belirli bir andaki finansal durumunu
gösterir. İki sütunlu bir cetvel halinde düzenlenen bilânçoda, sol tarafta, işletmenin varlıkları
(fonların kullanımı), "aktif" adı altında; sağ tarafta da, ayrı bir bölüm olarak, işletmenin öz
sermayesi ve borçları (fon kaynakları), "pasif" adıyla gösterilir. Şu halde, bilanço, işletme
varlıklarının, öz sermayesinin, kısa ve uzun vadeli borçlarının belirli bir andaki veya tarihteki
durumunu,
Varlıklar = Öz Sermaye + Borçlar (Yabancı Kaynaklar)
şeklindeki eşitliğe dayanarak gösterir.

Bilançoda varlıklar, yani aktifleri oluşturan kalemler, nakit ve nakde çevrilebilme hızı
en yüksek değerden en düşük değere göre; kaynaklar, yani pasifleri oluşturan kalemler de,
aynı şekilde sıralanır.
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BİLANÇO
AKTİF (VARLIKLAR)
Dönen Varlıklar
(Nakit ve Nakde Çevrilebilme
Hızı Yüksek Değerler)
Duran Varlıklar
(Nakde Çevrilebilme
Hızı Düşük Değerler)

PASİF (KAYNAKLAR)
XXX Kısa Vadeli Yab. Kaynaklar
Uzun Vadeli Yab. Kaynaklar
Öz Sermaye
XXXX (Özkaynaklar)
XXXXX

XXX
XXXX
XXXX

XXXXX

Bilanço; işletmenin finansal yapısını, daha açık bir ifadeyle, varlıklarının yapısı ve
miktarı ile, kaynaklarının yapısı ve miktarını gösteren bir cetvel olarak, finansal analiz
amacıyla kullanılan önemli bir araçtır. Yukarıda en basit şekli ile görüldüğü üzere, bilançonun
aktifinde yer alan varlıklar, dönen varlıklar ve duran varlıklar olarak sınıflandırılır. Dönen
varlıklar bir yıl ya da bir faaliyet dönemi içinde nakite dönüşen varlıklardır (hazır değerler,
menkul kıymetler, alacaklar, stoklar ve peşin ödenmiş giderler). Uzun vadeli alacaklar,
iştirakler, binalar, arsa, arazi, makine ve teçhizat vb. duran varlıklardır. Varlıkların finansman
kaynakları pasifte yer alır. Bunlar kısa vadeli yabancı kaynaklar (borçlar) ve uzun vadeli
yabancı kaynaklar ile özkaynaklar (öz sermaye)den oluşur.

Gelir tablosu, adından da anlaşılacağı üzere, belirli bir dönemde işletmenin gelir ve
giderlerinin miktarını, elde edilen kârı veya katlanılan zararı gösteren bir tablodur.
Görüldüğü gibi, gelir tablosu, kâr ve zarar cetvelinin rapor tipi düzenlenmiş şeklidir ve
başlıca şu kalemleri kapsar: satış gelirleri; satışların maliyeti; faaliyet giderleri (alım, satım ve
yönetimle ilgili masraflar); diğer gelir ve giderler (kâr payı gelirleri, alınan faizler, kira
gelirleri, işletmenin esas faaliyeti ile ilgisi olmayan diğer işlerden ve kaynaklardan elde edilen
gelirler ile yine aynı nitelikteki faaliyetler için katlanılan diğer giderler) ve net kâr veya zarar.
İşletmenin finansal analizi, bilanço ve gelir tablosuna ek olarak, bu tablolardaki verilerden
yararlanılarak hesaplanan oranlar ile, fon akım, nakit akım vb. tablolar incelenerek yapılır.

11.5.3. Finansal Oranlar (Rasyolar)
İşletmenin finansal durumunu değerlendirmede yaygın olarak kullanılan oran, iki
sayısal değer arasındaki ilişkiyi gösteren bir analiz aracıdır. Finansal oranlar, hem işletme
yöneticisine faaliyetlerin planlanan hedeflere ulaşıp ulaşmadığını denetlemek; hem işletme
sahip veya hissedarlarına, kendi paylarındaki değer artış ve azalışlarını öğrenmek, hem de
işletmeye kredi verecek kişi veya kuruluşlara, işletmenin borç ödeme yeteneğini saptamak
açısından yarar sağlarlar.
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Oranlar, çok yaygın kullanılan analiz araçlarıdır; ancak, bunların kullanımında
özellikle şu nedenlerle çok dikkatli olmak gerekir.
1. Hernekadar oran analizi bir firmanın benzer firmalara göre finansal durumunu
değerlendirmede ve likidite durumu satışlardan kâr durumu gibi spesifik hedeflere ulaşma
durumu ölçmede kullanılırsa da, geleceğe yönelik olarak tahmin gücü tartışılabilir. Halbuki,
gelecekteki belirli yıllar boyunca firmanın kazançlarını tahmin etmek ve finansal durumunu
belirlemek (sağlam, zayıf veya iflâsa gider gibi), finansal analizin en çok ilgi duyulan
konusudur.
2. Hiç bir oran, "tek olarak", başlıbaşına ele alındığında fazla bir anlam ifade etmez.
Sadece, değişik zaman noktalarında, yönetimin dürüstlüğü gibi çeşitli kalitatif faktörleri de
birlikte düşünmek suretiyle hesaplanmış "grup halindeki oranlar", firmanın bugünkü ve
gelecekteki potansiyel kazançlarının ve finansal şartlarının anlaşılmasını sağlayabilir.
Bilançodaki, gelir tablosundaki veya her ikisindeki rakamlardan hesaplanmakta olan
finansal oranlar, genellikle dört grup altında toplanarak sınıflandırılırlar: Likidite, faaliyet,
finansal yapı ve kârlılık oranları. Bir fikir vermek üzere, oranlar aşağıda sıralanmıştır.

1. Likidite Oranları: Likidite oranları, işletmenin likidite durumunu ölçen oranlardır.
Bunlar, yıl içinde paraya çevrilebilme ve gerekli ödemeleri hızlı bir şekilde yapabilme
yeteneğini belirlerler. Likidite oranlarının çeşitleri şunlardır:
– Cari oran
– Likidite (asit test) oranı
– Nakit oranı.

2. Faaliyet Oranları: Bunlar, işletmenin kaynaklarını ne ölçüde etkin kullandığını
gösteren oranlardır:
– Alacakların devir hızı oranı
– Stok devir hızı oranı
– Çalışma sermayesi devir hızı oranı
– Aktif devir hızı oranı.

3. Finansal Yapı Oranları: "Kaldıraç oranları" da denilen finansal yapı oranları,
işletmenin finansal yapısını, borç, faiz gideri v.b. sabit ödeme durumlarını gösterirler:
– Borçlar/toplam kaynaklar oranı
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– Kısa vadeli borçlar/toplam kaynaklar oranı
– Borçlar/öz sermaye oranı
– Gelirler/faiz giderleri oranı
– Sabit değerler/öz sermaye oranı.

4. Kârlılık Oranları: Bunlar da, işletmenin kâr edebilme yeteneğini gösteren oranlar
olup, sayıları diğer üç grubun herbirinden daha fazladır:
– Brüt satış kârı/net satışlar oranı
– Faaliyet kârı /net satışlar oranı
– Net kâr / net satışlar oranı
– Faaliyet kârı / aktif toplamı oranı
– Net kâr / aktif toplamı oranı
– Net kâr / öz sermaye (rantabilite) oranı.

Burada, yukarıdaki dört grup finansal orandan en fazla kullanılan birkaç örneğin
açıklanmasıyla yetinilecektir. Bunlar, sırasıyla: likidite oranlarından, "cari oran"; faaliyet
oranlarından, "alacakların devir hızı oranı" ve "stok devir hızı oranı"; finansal yapı
oranlarından, "borçlar /toplam kaynaklar oranı"; kârlılık oranlarından, "net kâr / öz sermaye
(veya rantabilite)" oranıdır.

Cari Oran
Cari oran, işletmenin dönen varlıkları toplamının, kısa vadeli borçlara bölünmesiyle
bulunur. Kısa vadeli borçlar, bir yıla kadar vadeli olurlar. Bunlar, kısa vadeli krediler
şeklindeki bankalara olan borçlar, şahıslara ve diğer işletmelere olan senetli veya senetsiz
borçlar ve vergi borçları gibi unsurlardan oluşur.

Cari oran, işletmenin likidite durumunu göstermekte olup, işletmenin cari değerlerini
paraya çevirmek suretiyle kısa vadeli borçları ödeyebilme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Aynı
endüstri dalında ve benzer büyüklükteki işletmeler için birbirine yakın likidite oranları
uygulanır. Cari oran için genel standard 2/1 ise de, sermaye piyasasının gelişmediği
gelişmekte olan ülkelerde bunun 2 yerine 1,5 olması borç ödeme gücü açısından yeterli kabul
edilebilir. Formül olarak şöyle gösterilir:
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Cari oran= Dönen varlıklar/ Kısa vadeli borçlar.

Alacakların Devir Hızı Oranı
Alacakların Devir Hızı Oranı, bilançodaki alacaklar ile gelir tablosundaki satışlar
arasındaki ilişkiyi gösterir. Kredili satışların ortalama alacaklara bölünmesiyle bulunan
katsayıya, alacakların devir hızı denilir. Kredili satışlar bilinmediğinden, genelde oranın
payında net satış rakamı kullanılır.
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi de, bir yılın gün sayısı olan 360 veya 365'in,
alacakların devir hızına bölünmesiyle bulunan gün sayısıdır. Doğal olarak, işletmede
alacakların ortalama tahsil süresi ile borçların ödenme süreleri arasında bir denge kurulması
gerekir. Alacaklar 60 günde tahsil edilip, borçlar 40 günde ödenirse, aradaki açıkları
kapatabilmek için sık sık kısa vadeli kredilere ihtiyaç duyulur.

Stok Devir Hızı Oranı
Stok Devir Hızı Oranı, işletmede net satışlarla ortalama stoklar arasındaki ilişkiyi
gösterir; bu yüzden buna, satışlar/stoklar oranı da denir. Bu oran, satılan malın maliyetinin
ortalama stoklara bölünmesiyle de bulunabilir. Hammadde, yarı mamul ve mamullerin
ortalama stok tutarının yıllık satışlarla ilişkili olarak ifade edilmesiyle, stoklara yatırılan net
çalışma sermayesinin devir hızı belirlenmeğe çalışılmaktadır. Stok devir hızı oranının stokun
cinsine göre çeşitli hesaplama usulleri vardır.

Borçlar / Toplam Kaynaklar Oranı
Borçlar/ Toplam Kaynaklar Oranı, işletmenin cari borçlarıyla, uzun vadeli
borçlarından oluşan tüm borçlarının, işletmenin toplam kaynaklarına oranıdır. Bu oran,
işletmenin toplam kaynaklarının % kaçının borçtan oluştuğunu gösterir. İşletmenin tasfiyesi
halinde her 1 TL borca karşılık 2 TL toplam kaynak var ise, söz konusu oran 0,50 demektir.
Formül olarak şöyle gösterilir: Borçlar/Toplam kaynaklar

Net Kâr/ Öz Sermaye (Rantabilite) Oranı
Rantabilite Oranı, işletmede öz sermayeye ne ölçüde kâr sağlandığını gösterir. Bu
oran, çok basit olup, oldukça yaygın olarak kullanılan bir kârlılık kriteridir. Rantabilite oranı,
daha önce üretimle ilgili bölümde de görüldüğü üzere, işletmenin net kâr tutarının öz
sermayeye oranlamasıyla bulunur.
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11.6. FİNANSAL TEKNİKLER
Bu kısımda nispeten yeni dünyada uzunca bir süredir kullanılmakla birlikte,
Türkiye'de ancak 1980’lerin ortalarından itibaren kullanılmaya başlanan, dolayısıyla,
ülkemizde nispeten yeni sayılabilecek alternatif finans teknikleri üzerinde durulacaktır.
Aşağıda ana hatlarıyla açıklanacak olan söz konusu finansal teknikler: faktöring, forfaiting ve
finansal kiralama (leasing) olup, üçü de özellikle ihracatın finansmanında kullanılırlar.
Bunların dışında açıklaması yapılmayıp, sadece isimleri belirtilecek olan başka finansal
teknikler de vardır.

11.6.1. Faktöring (Factoring)
Faktöring, büyük miktarlarda kredili satış yapan işletmelerin bu satışlardan doğan
alacak haklarının "faktör" veya "faktöring şirketi" denilen finans kuruluşlarınca satın alınması
işlemidir. Kısaca, faktöring, fon yaratmak amacıyla ticari alacakların satılmasıdır. Faktöring
Türkiye’de 1980’lerde kullanılmaya başlanmış son yıllarda özellikle ihracatla bağlantılı
olarak önemi artmıştır. Faktöring, kısa süreli fon sağlama metodu olup, daha çok 60–180 gün
vadeli alacaklarla ilgilidir.
Genellikle bir banka veya ona bağlı bir uzmanlaşmış kuruluş olan "faktör" ya da,
"faktöring şirketi", müşterisi olan bir işletmenin mal ve hizmet satışından doğan alacaklarını
satın almakta ve belirli bir komisyon kestikten sonra fatura bedelini ödemektedir. Böylece
faktöring, ''faktör'' ün belirli hizmetleri verdiği öyle bir anlaşma veya sürekli düzenlemedir ki,
bununla faktör:
– Peşin ödeyerek alacakları satın alır.
– Alacakları takip edip, vadesinde tahsil eder.
– Bu alacaklara ilişkin muhasebe ve defter kayıtlarını tutar.
– Borçlunun mali sıkıntıya düşüp, ödeme yeteneğini yitirmesi halinde oluşan zararları
üstlenir; yani riske katlanıp, satıcıyı kötü borçlara karşı korur.
Kredili satış yapan işletme, faktöring şirketi ile uzun vadeli bir sözleşme çerçevesinde
yukarıdaki hizmetlerin kendisine sunulmasını ve alacakların önceden paraya çevrilmesi ile
fon yaratılması imkanını elde etmektedir. Genellikle kısa vadeli alacağın %80'i, (bazen %90'ı)
peşin olarak ödenmekte ve bir kısmı tutulmaktadır. Geri kalan %20 lik kısım ise, tahsilat
yapılıp, faktöring şirketinin ücreti düşüldükten sonra ödenmektedir.
Faktöring işlemleri yurt içinde de, uluslararası olarak da yapılabilir. Hatta ülkemizde
faktöring denilince akla derhal ihracat gelir; zira, iç ticarette bu kavram pek tanınmaz. Yurt içi
faktöringde, alıcı, satıcı ve faktöring şirketi aynı ülkede yer alır. Borçlunun (alıcının) yabancı
ülkedeki ithalatçı olması halinde ise, alacaklarını satmak isteyen ihracatçı, kendi ülkesindeki
bir faktöring şirketine alacak belgeleriyle başvurur; faktöring şirketi bunları inceler ve
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alacakların tümünü veya bir kısmını satın almağa karar verirse, ihracatçıdan devir belgesi
hazırlamasını ister. Faktöring şirketi durumu ithalatçının ülkesindeki muhabir faktöring
şirketine bildirir ve "olur"unu alır. Bu işlemde son sözü söyleyecek olan ithalatçının
ülkesindeki muhabir faktöring şirketidir; zira, ancak onun garanti verdiği alacaklar satın
alınır. Sistemin işleyişi yurt içinde ve yurt dışında aynıdır.
Faktöring'in, açık–gizli; geleneksel–modern, vadeli–iskontolu gibi türleri vardır;
burada bunlara yer verilmeyecektir. Yalnız şunu belirtmek gerekir: faktöringin işletmelere
maliyeti yüksektir. Başlıca iki maliyet unsurundan biri, alacak miktarı üzerinden faktöring
komisyonu; diğer faiz oranına göre değişen finansman komisyonudur ki, bu peşin olarak
yapılan ödemelerle ilgili faiz maliyetidir.
Türkiye'de ihracatın yarısından fazlası, başta tekstil ve gıda gibi tüketim malları
ihracatıdır. Öte yandan, faktöring hizmeti özellikle tüketim mallarına dönük olarak verilen bir
finansal hizmettir. Bu yüzden, ülkemizde oldukça yeni bir finans tekniği olan faktöringin
büyük bir potansiyeli vardır. Nitekim, Türk bankacılık sistemi ve ihracatçılar bu olanaktan
hızla yararlanmaya başlamışlardır.

11.6.2. Forfaiting
Temelde bir ihracat finansman usulü olan forfaiting, faktöringe benzeyen, ancak 6 ay
ve daha uzun vadeli senetli alacakların ödenmesinde kullanılan bir finans tekniğidir. Daha çok
itibarlı işletmelerin yararlandığı forfaiting, ihracat işlemlerinden doğan 6 ay veya daha uzun
vadeli olup, bir banka tarafından garanti edilmiş bir alacağın rücu edilmeme (geri
dönülmeme) koşuluyla satışıdır. Diğer bir ifadeyle, bu teknik, bir ihracatçının yapmış olduğu
vadeli satıştan doğan ve bir kambiyo senedi (bono, poliçe), garanti mektubu veya alacağın
devrine izin veren başka bir borç aracı ile belgelenmiş alacakların, ihracatçının kendisine veya
anılan belgelerin lehdarına rücu etme şartı olmaksızın, bir finans kuruluşu tarafından satın
alınması (iskonto edilmesi) işlemidir.
Türkçe'de İngilizce'deki şekliyle kullanılan forfaiting, Fransızca "a forfait" (hakların
başkasına bırakılması) teriminden türetilmiş olup, "ödemelerle ilgili tüm riskleri ve
sorumlulukları aracıya (forfaiter'e, geçirmek" anlamına gelmektedir. Forfaiting'de aracı
kuruluş, geleceğe ilişkin alacakları ifade eden borç araçlarını uygun bir oranla iskonto
etmekte; böylece kredi nakde dönüşmektedir.
Bir ihracatçı, yabancı bir alıcıya (ithalatçıya) satış yapmakta ve ondan poliçe veya
bono almakta ise, bu borç araçlarını bankaya götürüp yazılı değeri üzerinden iskonto
ettirmektedir. İthalatçının bankası ödemeyi esasen şartsız ve geri dönüşü olmamak koşuluyla
garanti etmiş olduğundan, ihracatçının bankası da tahsilatla ilgili sorumluluğu üstlenmektedir.
İstisnalar dışında, artık ihracatçıya başvuru sözkonusu olmamaktadır.
Forfaiting, daha çok yatırım malları ihracatının finansmanında kullanılan bir finansal
hizmettir. Türkiye'de bu malların ihracattaki payı çok düşük olduğundan, kullanım potansiyeli
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halen sınırlıdır; uzun dönemde ihracatın yapısı değişip, çok sayıda ülkeye yatırım malı ihraç
edilmeye başlanırsa, forfaitingin kullanımı da artacaktır. Aslında bu durum, aşağıda ele
alınacak olan leasing'in ihracatta kullanımı, (export leasing) için de geçerlidir; ama leasing
daha çok ithalatta kullanılmaktadır (THY'nın uçak kiralamaları ve birçok firmanın bilgisayar
ithalatı örneklerinde olduğu gibi).

11.6.3. Finansal Kiralama (Leasing)
İngilizce bir kelime olan "leasing", "kiralama" anlamına gelir ve işletmecilikte özel bir
finansman tekniği olarak, "bir kiralama şirketinin kiracı konumundaki bir işletmenin
ihtiyaçlarına uygun bir menkul veya gayrimenkul değeri satın alıp, bunu belirli bir süre için
bu işletmenin kullanımına tahsis etmesidir. Diğer bir ifadeyle, finansal kiralama, yatırım
mallarının (makine, tesis, araç–gereç, bina vb.) kullanma hakkının bir kira bedeli karşılığında,
belirli bir süre için elde edilmesidir. Kiraya veren, satın aldığı veya ürettiği yatırım malının
kullanımı hakkını, belirli bir kira karşılığında kiralanan işletmeye (kiracıya) garanti eder.
Kiralama şirketi (kiraya veren şirket), bu konuda uzmanlaşmış, çeşitli varlıkların
kiralanmasına aracılık eden bir mali kuruluş da olabilir; tek mal üzerinde yoğunlaşmış ve
genellikle üretici işletmenin yan kuruluşu da olabilir. Kiralama işleminin konusu olan mallar
da maddi mallar olabileceği gibi, patent, lisans, marka gibi soyut mallar da olabilirler.
Finansal Kiralamanın İşletmelere Sağladığı Yararlar: Finansal kiralama yatırım
projelerinin tüm giderlerini finanse edebilmekte; böylece işletme öz kaynaklarını harcamadan
finansman imkanı bulduğu gibi, kredi olanaklarını da kullanmayıp, elinde bulundurmaktadır.
Kiracıyı zorlamadan, onun nakit akımına ve yatırımın verimine, ekonomik ömrüne uygun bir
ödeme planı belirlenmekte; sözleşme feshedilemediğinden istikrarlı bir finansman kaynağı
sağlanmaktadır.
Öte yandan, finansal kiralama bilanço dışı bir işlem olduğundan, bu işlem pasifte
"borç"; aktifte "duran varlık" olarak gözükmemekte; bilançonun "borç/özkaynak" dengesi
bozulmamakta, sonuçta aktif kârlılığını arttırmaktadır. Ayrıca, kira bedelinin tamamı gider
olarak gösterildiğinden vergi avantajı sağlamaktadır. Malın mülkiyeti kiralama şirketinde
kaldığı için, kiralama işlemleri kredi işlemlerinden daha basit olmakta ve daha kısa sürede
tamamlanmaktadır.

11.6.4. Diğer Finansal Teknikler
Ayrı ayrı açıklaması yapılmayacak olan bu tekniklerin başlıcaları şunlardır: swap, risk
sermayesi (girişim sermayesi), opsiyonlar, vadeli işlem (forward) piyasaları, gelecek
piyasaları (futures) ve barter (takas)dir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu hafta önce finansın tanımı, kapsamı ve işletme için önemi, fonların sağlanması
bağlamında öz kaynaklarla finansman, yabancı kaynaklarla finansman, ayrıca vade açısından
kısa ve uzun vadeli finansman şekilleri incelenmiştir. Fonların kullanımında duran varlık
yatırımları ve dönen varlık yatırımları ile finansal planlama ve finansal analiz yöntemleri ele
alınarak faktoring, forfaiting ve finansal kiralama (leasing) konuları gözden geçirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi finansal planlamanın amaçlarından biri değildir?
a) İşletme faaliyetleri için gerekli fonları sağlamak
b) Fon temininde finansman maliyetini minimum kılmak
c) İşletmenin finansal yapısını değişen koşullara uydurmak
d) Sağlanacak nakit fazlalıklarını verimli kullanmak, muhtemel mali açıklar için
önceden tedbir almak ve finansal dengeyi korumak.
e) Kısa vadede çok kaynak girişi sağlamak

2. Aşağıdakilerden hangisi finansal analiz için kullanılan yöntemlerinden biri değildir?
a) Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Analizi Yöntemi
b) Dikey Yüzdeler Yöntemi
c) Eğilim Yüzdeleri Yöntemi
d) Oran Analiz Yöntemi
e) Net Bugünkü Değer Yöntemi

3. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet oranlarından biri değildir?
a) Alacakların devir hızı oranı
b) Nakit oranı
c) Stok devir hızı oranı
d) Çalışma sermayesi devir hızı oranı
e) Aktif devir hızı oranı
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Cevaplar
1-e, 2-e, 3-b

292

12. İNSAN KAYNAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

12.1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Anlamı, Önemi ve Fonksiyonları
12.2. İnsan Kaynakları Planlaması
12.3. İşgören Bulma ve Seçme
12.4. Eğitim ve Geliştirme
12.5. Performans Değerlendirme
12.6. Ücret Yönetimi
12.7. Çalışma (Endüstri) İlişkileri
12.8. Sağlık ve Güvenlik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İnsan kaynakları yönetiminin başlıca fonksiyonları hangileridir?
2. İş analizi ve iş tanımı ne demektir?
3. Başlıca performans değerlendirme yöntemleri hangileridir?
4. Başlıca ücret sistemleri hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İnsan
Yönetimi

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
Okuyarak
İnsan
kaynakları
Kaynakları
yönetiminin
anlam
ve
öneminin kavranması
İnsan
kaynakları
planlamasının anlam ve
öneminin kavranması

Okuyarak

İşgören
Seçimi,
Eğitimi ve Geliştirilmesi
Performans
Performans
Değerlendirme ve Ücret değerlendirme yöntemleri ile
Yönetimi
ücret yönetimi ve ücret
sistemlerinin kavranması

Okuyarak

İnsan
Planlaması

Kaynakları

nasıl
veya

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar

İş Analizi: Bir işin gereklerinin belirlenmesi yolunda sistemli bilgi toplama çalışmaları.
İşgören Seçim Süreci: İşgören seçerek işe almanın aşamalar halinde ele alınması.
Performans Değerlendirme: Personelin işletme amaçlarına yapmış olduğu katkının
ölçülmesi.
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Giriş
Bir işletmenin en değerli varlığı durumundaki insan kaynakları, işletmenin başarısında
kilit bir role sahiptir. İnsan kaynakları yönetimi de, amaçlara ulaşma yolunda örgütün insan
boyutuyla ilgilenir, işe uygun işgörenlerin tedariki, eğitimi, motive edilmesi ve işletmede
tutulması gibi temel fonksiyonların yerine getirilmesini üstlenir.
Bu bölümde, önce insan kaynakları yönetiminin anlamı ve öneminin üzerinde
durularak belli başlı fonksiyonları belirtilecek; sonra da, söz konusu fonksiyonlar şu sıra ile
incelenecektir; insan kaynakları planlaması, işgören bulma ve seçme, eğitim ve geliştirme,
performans değerlendirme, kariyer planlama, ücret yönetimi, çalışma (endüstri) ilişkileri,
sağlık ve güvenlik. Burada insan unsurunu ifade eden; “işgören”, “personel”, “insan kaynağı”,
“insan gücü”, “işgücü” gibi sözcükler aynı anlamda kullanılacaktır.
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12.1. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ANLAMI, ÖNEMİ
VE FONKSİYONLARI

İşletmelerin faaliyetlerinde başarı sağlamak, performans düzeyini yükseltmek için
insan kaynaklarının etkili ve verimli yönetimi gerekmektedir. Bir anlamda “insan kaynağının
işletme içindeki yönetimi” demek olan “insan kaynakları yönetimi”, gelişmiş ülkelerde
özellikle 1980’lerden beri görülen değişme ve gelişmelerle giderek önem kazanmıştır. Bu
gelişmede, insan unsurunun kalifiye özelliği ile iş dünyasında yeni bir yer kazanması, yeniden
yapılanan iş ortamında yaratıcı ve yüksek motivasyon içinde çalışan bir varlık konumuna
gelmesi rol oynamıştır.
İnsan kaynakları yönetimi iki temel düşünce üzerine kuruludur:
1. İşletme amaçları doğrultusunda insanın verimli kullanıl-ması
2. İşgören ihtiyaçlarının karşılanması ve gelişiminin sağlanması.
Böylece insan kaynakları yönetimi, bir yandan insanın yüksek performansla
çalışmasını, diğer yandan yaşam kalitesinin yükseltilmesini amaçlamaktadır. Bu yaklaşımda
tatmin olmuş ve mutlu bir insanın daha verimli olabileceği görüşü benimsenmekte; “işgücü
verimliliği arttırmak” ve “işgörenin tatmin olmasını sağlamak” gibi bir denge noktası
kurulmaktadır.
İnsan kaynakları yönetimi, personel fonksiyonunun isim değiştirmiş şekli olmayıp,
aralarında sadece uygulama açısından değil, amaç ve hedefler açısından da farklılıklar vardır.
İnsan kaynakları yönetimi, örgütün insan kaynaklarının stratejik amaç ve hedeflere ulaşmada
nasıl daha etkin yönetilebileceği konusunu ele alır; insanların iş yaşamlarında daha mutlu,
daha üretken olabilmeleri için “ne yapıldığı”, “ne yapılabileceği” ve “ne yapılması gerektiği”
üzerinde durur.
Aslında insan kaynakları yönetimi personel yönetiminin bir uzantısı ve onun daha
geniş boyut kazanmış şekli olarak kabul edilebilir. İki kavram arasında çeşitli farklar
bulunmakla beraber, en önemli farklılık, personel yönetiminin daha çok işletme çıkarlarını
gözetmekte olması ya da işgücü verimliliğini temel amaç olarak seçmesine karşılık, insan
kaynakları yönetiminin işgücü verimliliği yanında bir iç müşteri olarak tanımlanan “çalışan
insanın memnuniyetini” de amaçlamış olmasıdır.
İnsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları: Yukarıdaki açıklamalarda insan
kaynakları yönetiminin yerine getirmesi gereken görevlerin çoğuna değinilmiş bulunuyor.
Ancak konu ile ilgili temel fonksiyonları burada sıralamak, bu bölümün ana konularını toplu
bir şekilde görmek açısından yararlı olacaktır. İnsan kaynakları yönetiminin belli başlı
fonksiyonları şunlardır:
- İnsan kaynakları planlaması
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- İşgören bulma ve seçme
- Eğitim ve geliştirme
- Performans değerlendirme
- Kariyer planlama
- Ücret yönetimi
- Çalışma (Endüstri) ilişkileri
- Sağlık ve güvenlik.
Bu fonksiyonlar aşağıda ayrı ayrı ele alınarak ana hatlarıyla açıklanacaktır.

12.2.İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

12.2.1. İnsan Kaynakları Planlamasının Anlamı ve Önemi
İnsan kaynakları planlaması, işletmenin ihtiyaç duyduğu insan gücünün nitelik ve
sayısal olarak önceden saptanmasıdır. Planlama görevini üstlenen bölüm yetkililerinin en
önemli görevlerinden biri, işletmede çalışacak personelin nereden, ne zaman ve nasıl
sağlanacağının önceden belirlenmesidir. Kısa ve uzun dönemli işgücü planlaması bir yandan
işletmenin gelişmesi için gerekli insan gücü kaynaklarının önceden saptanmasına yardımcı
olur; diğer yandan da, büyüme sonucu doğacak yeni işgören ihtiyacına çözüm yollarını
öngörür.
İşletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için, “hangi işler için, hangi niteliklerde ve hangi
sayıda personele, ne zaman ihtiyaç olacağının” belirlenmesi gerekir. Bu tür planlamada çeşitli
yöntem ve tekniklerden yararlanılır. Burada sözkonusu yöntemlerden iş analizi ile işyükü ve
işgücü analizleri ele alınacaktır.

12.2.2. İş Analizi ve İşle İlgili Diğer Çalışmalar
İş Analizi: İş, işgörenin faaliyetlerini oluşturan görevler toplamıdır. İş analizi de, bir
işin gereklerinin belirlenmesi yolunda yapılan sistemli bilgi toplama çalışmalarıdır. İş analizi,
bir işin ekonomik olarak, kısa zamanda ve iyi bir şekilde yapılabilmesi için, işle ilgili
bilgilerin sistemli olarak toplanması, incelenmesi ve değerlendirilmesi sürecidir şeklinde
tanımlanabilir. İş analizinde bilgiler, işi fiilen yapan kimseden veya onun ilk nezaretçisi
durumundaki ustabaşından alınabileceği gibi, direkt olarak işin yapılışının gözlemlenmesi
yoluyla da elde edilebilir. Hangi nitelikte işgörene ihtiyaç olduğunu belirlemede iş tanımı ve
iş şartnamesinden yararlanılır; iş analizinin sağladığı bilgilerle iş tanımları hazırlanır.
300

İş Tanımı: İş tanımı, işin sağladığı yetkiyi, işin işletme içindeki yerini, işi yapabilmek
için gereken faaliyetleri ve sorumlulukları tanımlar ve açıklığa kavuşturur. İş analizinin
uzantısı olan ve onu bütünleyen iş tanımında, iş analizinden elde edilen bilgiler daha açık ve
anlaşılır bir biçimde kağıt üzerine belirli standart kalıplar haline dökülür. bu formlarda; işin
özellikleri, yararları, gerektirdiği yetenek ve sorumluluklar ve işin içeriği düzenli biçimde
işlenir.

İş Şartnamesi (Spesifikasyonu): İş tanımı, işi tasvir edip, tanımlarken, iş şartnamesi
kişilerle ilgilidir. Bu, işin yapılabilmesi için temel alınan kişisel nitelikleri (kalifikasyonları)
belirtir: eğitim, tecrübe, zihnî ve bedenî yetenekler; pozisyonun gerektirdiği nezaret yeteneği;
sorumluluk; çalışma şartları ve başkalarıyla iş ilişkileri vb.

İşyükü Analizi: İş analizi, iş tanımı ve iş şartnamesi yanında, insan gücü ihtiyacının
sayısal olarak belirleme yolunda işyükü analizi yapılması gerekir. İşyükü analizi ile belirli bir
süre içinde belirli bir işin yapılması için gerekli işgören sayısı belirlenir. Bu amaçla önce
yapılacak işlerin tahmin edilmesi; sonra tahminlerin kişi/saat hesabına çevrilmesi gerekir.

İşgücü Analizi. Bu analizler işgücü devir hızı ve devamsızlık analizlerini içerir.
İşgören devri, personelin işe giriş ve çıkışlarının ölçüsünü gösterir; devamsızlık ise,
işgücünün programlandığı halde çalışması gereken günde işe gelmeme durumunu ifade eder.
İşgücü analizleri ile yedek işgücü; devamsızlık analiziyle de, ek işgücü ihtiyacı belirlenir.
İşletmenin personel ihtiyacının faaliyet dönemleri için hesaplanmasında, işletmenin
ayrılanlar ve işletmede çalışanlar arasında oranlama yoluyla, ortalama olarak ne kadar kişinin
işten ayrıldığını bilmek yararlı olur. Ortaya çıkması beklenen personel açığının tahmin
edilmesinde yararlı bir araç olan işgören ya da personel devir hızı çeşitli şekillerde
hesaplanırsa da, şu şekilde hesaplanması oldukça yaygındır:
Alternatif bir formülde de, “çıkanların sayısı yerine (girişler + çıkışlar) / 2 kullanılır.
İşgören devir hızı oranı her iş kolu için ayrı ayrı düşünülmelidir.
Bir işletmede işgören devir hızının yüksek olmasının başlıca sakıncaları şöyle
sıralanabilir:
– İşçilik giderinin ve genelde personel giderlerinin artması
– İş kazalarının artması
– Yeni işgören bulunması ve işe alınmasının ekonomik kaybı ve yeni işgören
bulununcaya kadar zaman kaybı
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– Eğitim ve işe alıştırma maliyetinin artması
– Sık sık işten ayrılma veya çıkarılmaların, kalanlar üzerinde moral bozukluğu
yaratması; iş güvenliği ve huzur ortamını bozması.

İşyükü analizinde devir hızının yanında işgörenlerin devamsızlık durumu da
önemlidir. Devamsızlık, “çalışması gereken ve o gün işi programlanmış olan bir işgörenin
işine gelmemesidir.” Her işletmede devamsızlık vardır. Devamsızlık oranı % 3-6 arasında ise
normal sayılır; % 6’nın üzerine çıkarsa üzerinde durulması gereken bir sorun olur. Bu
formülde zaman birimi olarak “gün” yerine, “çalışma saati”de alınabilir.

12.3. İŞGÖREN BULMA VE SEÇME
İşgören bulma ve seçme, öncelikle işletmenin yeni kuruluşunda örgüt yapısının
oluşturulmasında önem kazanır. Faaliyet halindeki işletmede de gerek işten ayrılmalar,
gerekse işletmenin büyümesi ve gelişmesi sonucu yeni işgören tedariki gerekir. İnsan
kaynakları bölümü yöneticisinin en başta gelen görevlerinden biri, işletmenin çeşitli
bölümlerindeki kadroları veya pozisyonları dolduracak en kalifiye ve en uygun personelin
seçilmesinde bölüm yöneticilerine yardımcı olmaktır.
İnsan kaynakları planlaması ile iş analizi ve diğer çalışmalarla işletmenin ihtiyaç
duyduğu veya duyacağı insan gücü nitelik ve sayısal olarak belirlendikten sonra, sıra eleman
bulma ve seçmeye gelir. İşletmeye alınacak personelin, mümkün olduğunca çok aday
bulunarak, onların arasından işe en uygun olanların seçilmesi yoluna gidilir. Dolayısıyla,
konunun birinci boyutu, “işgören adaylarının bulunması”dır.

12.3.1. Aday Araştırma ve Bulma
Bu aşamada, işletmede mevcut veya beklenen “boş olan işler ya da pozisyonlar” için
potansiyel adaylar ortaya çıkarılır. Aday bulma süreci, boş işler için işletmenin içinden ve
dışından adayların araştırılması ile başlar ve bu kişilerin işletmeye başvurmaları ile sona erer.
Güdülen amaç, “içinden işletmenin ihtiyaçlarını karşılayacak sayı ve nitelikte işgörenlerin
seçilebileceği bir aday havuzu oluşturmak”tır.
Sözkonusu aday havuzu veya grubu, optimal (en uygun) büyüklük ve bileşimde
olmalıdır. Diğer bir deyişle, aday grubu; aranan nitelik ve sayıda işgöreni seçmeye uygun;
ama, işgücü sağlama maliyetini aşırı ölçüde arttırmayacak büyüklükte olmalıdır.
İşgören adaylarının sağlanacağı kaynaklar başlıca iki ana grupta ele alınıp
incelenebilir: işletme içi kaynaklar ve dış kaynaklar.
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İç Kaynaklar: İşletmede insan gücü ihtiyacı duyulduğu zaman ilk akla gelen kaynak,
işletme içinden alt basamakta bulunan işgörenlerin atanmasıdır. Bazen de boşalan
pozisyonlara yatay transferler yoluyla işgören atanır. Bu yola başvurulması işletmenin insan
kaynakları politikasının bir gereği de olabilir. Böylece bir işgören açığı ortaya çıktığında bu
işin doldurulması için önce iç kaynaklara başvurulur; buradan sağlanamazsa daha sonra dış
kaynaklardan işgören araştırma ve bulma yoluna gidilir.

Dış Kaynaklar: İşgören ihtiyacı için iç kaynaklar, öncelikli olsa da, bu kaynaklar tüm
boşalan işleri doldurmakta yeterli olmayabilir. Bu durumda dış kaynaklardan işgören
sağlamak gerekir. Bazı özel pozisyonlar için özel uzmanlığı olan ya da yüksek öğrenim
görmüş yeni elemanlara ihtiyaç duyulur ki, bunlar da dış kaynaklardan sağlanır.

Başlıca işletme dışı kaynaklar şunlardır; gazete, dergi, radyo ve televizyon ilânları; İş
ve İşçi Bulma Kurumları; özel iş ve işçi bulma firmaları; akraba veya yakınların işe alınması;
işletme yöneticileri ile işgörenlerin çevresi (dost, akraba, vb.); üniversite ve yüksek okullar;
meslek okulları ve meslek liseleri; rakipler ve diğer işletmeler; işletmeye şahsen veya
mektupla iş için başvuranlar, stajyer elemanlar; sendikalar; danışmanlık şirketleri ve internet.
Fayda ve maliyetleri gözönünde tutularak bu kaynak ve yöntemlerden uygun olanlar tercih
edilir.

12.3.2. İşgören Seçim Süreci
İç ve dış kaynaklardan bulunan potansiyel işgörenlerin oluşturduğu aday havuzundan
uygun adayların seçilmesi belirli aşamalardan oluşan bir süreç olarak ele alınabilir. Burada
amaç, iş tanımları ve iş şartnameleriyle belirlenen gerekler ile işe başvuranların bilgi, beceri,
eğitim düzeyi ve iş deneyimlerini karşılaştırarak en uygun personeli seçip işe almaktır.
İşgören seçim sürecinin aşamaları az çok farklı şekillerde ele alınabilir. İşletmenin
büyüklüğüne, iş koluna, işe başvuran aday sayısına, adaylarda aranan yeteneklere göre
aşamalarda bazı değişiklikler yapılabilir. Örneğin, başvuru sayısı çok ise test veya sınav
yönteminin uygulanması çok yararlı iken, az sayıda başvuru halinde iş görüşmesi (mülakat)
yönteminin tercih edilmesi gerekir. Bu konuda bir genelleme yapmak güç ise de, işgören
seçim süreci aşağıda görüldüğü gibi çeşitli aşamalar halinde incelenebilir.
1. Ön görüşme ve başvuru formu doldurtma
2. Test/sınav
3. Görüşme (mülakat)
4. Referans araştırması
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5. İşe alma kararı
6. Sağlık kontrolü
7. İşe yerleştirme ve alıştırma.

1. Ön Görüşme ve Başvuru Formu Doldurtma: İnsan kaynakları yöneticisi ve ilgili
şef veya diğer görevli kişiler, başvuruda bulunmak isteyen adaylarla kısa bir “ön görüşme”
yaparlar. Ayrıntılara girilmeden, aranan niteliklere sahip olmayanlar elenir; elenmeyenlere “iş
başvuru (müracaat) formu” ya da “iş istek formu” doldurtulur.

2. Test/Sınav: Test ve sınavlar işe alınacak adayların fazla olduğu zamanlarda
uygulanır. Bunlar çok çeşitlidirler ve daha çok büyük işletmelerde kullanılırlar; zira bunların
hazırlanıp uygulanması ve değerlendirilmesi zor ve pahalıdır. Küçük işletmeler görüşme
yöntemini tercih ederler.

3. Görüşme (Mülakat): Görüşme ya da geleneksel adıyla mülakat, işletme
yöneticilerinin adaylarla onları yakından tanıma ve birinci elden bilgi edinme amacıyla
yaptıkları konuşmadır. Test uygulaması bazı koşullarda ve gerek görülürse yapılan bir çalışma
iken, görüşme her türlü ve her yapıdaki işletmede başvurulan bir yöntemdir. Özellikle
yönetici tedarikinde sınav yerine uygulanan temel yöntem budur. Görüşmede genellikle şu
hedefler güdülür: yükselme için mevcut potansiyeli belirleme; başkalarıyla geçinme
yeteneğini belirleme; kişilik değerlendirme ve adayın işletmeye uygun olup olmadığını
belirleme.
Görüşme aşamasında adayla yakın bir diyalog kurularak onun özgeçmişi, iş yaşantısı
ve deneyimi ile diğer çeşitli özellikleri üzerinde durulur; konuşma ve insanlarla iletişim
yeteneği, ilgi alanları, önceki işten ayrılma nedenleri, ücret durumu ile kendisine verilmiş
olan yetki ve sorumluluklar vb. hakkında sağlam bilgiler edinilmeye çalışılır. Dikkatlice ve
akıllıca hazırlanıp sorulan sorularla başvuru formundaki bilgiler kontrol edilir ve geliştirilir.

4. Referans Araştırması: Bu aşamada adayın verdiği bilgilerin doğruluk derecesi,
kişilik yapısı, önceki işteki performans durumu, telefonla, mektupla ya da yüzyüze
görüşmeyle adayı tanıyan diğer kişilerden öğrenilir.

5. İşe Alma Kararı: İşletmenin insan kaynakları politikası ve işgören ihtiyaçları
doğrultusunda, önceki aşamaların tümünden elde edilen bilgiler ışığında işe alma kararı
verilir.
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6. Sağlık Kontrolü: İşe alma kararından sonra işe başlatmadan önce adayın işletmenin
doktoru tarafından sağlık kontrolü yapılır; işin gereğine göre, adayın tam teşkilatlı bir
hastahaneden sağlık raporu alması istenir.
7. İşe Yerleştirme ve Alıştırma: İşe alma kararı verilen yeni elemanın işletmeye ve işe
ilişkin olarak bilgilendirilmesi, yönetici ve çalışma arkadaşlarıyla tanıştırılması ve işe uyum
sağlaması için yardımcı olunması gerekir. “Oryantasyon” da denilen işe alıştırma, kişinin işe
başlatılmasından sonra bu konuda düzenlenen programlarla yapılır. İşletmenin geçmişi,
amaçları, mamulleri, örgüt yapısı, politika ve prosedürleri, sağladığı olanaklar, yetki ve
sorumluluklar vb. bilgiler sağlanır.

12.4. EĞİTİM VE GELİŞTİRME
Modern işletmecilikte tüm çalışan personelin eğitilmesi, iş içinde ve iş dışında
yetiştirilerek gerek işletmeye, gerekse kendisine daha yararlı olabilecek hale getirilmesi
oldukça önemli bir konudur.

12.4.1. Eğitimle İlgili Kavramlar ve İşgören Eğitiminin Amaçları
Eğitim, genel anlamda, “bilgi verme, yetenek ve becerileri geliştirme süreci” ya da
daha spesifik olarak, “önceden saptanmış amaçlara göre insan davranışlarında belirli
gelişmeler sağlamaya yarayan etkinlikler dizisi” olarak tanımlanabilir. Buna göre, işgören
eğitimi, çalışanların işletmede şimdi sahip oldukları ya da ileride alacakları görevleri daha
etkin bir şekilde yapabilmelerini sağlar; bu doğrultuda onların mesleki bilgilerini arttırır.
Eğitimle ilgili ve eğitimin birer türü olan iki önemli kavram, “yetiştirme” ve
“geliştirme”dir. Bunlardan yetiştirme (training), daha çok yeni işe girmiş personele yeni
yetenekler kazandırılması ve işin gereklerine göre kişiye gerekli bilgi ve beceri düzeyine
ulaştırılması için yürütülen eğitim faaliyetlerini içerir. Geliştirme ise, var olan yeteneklerin
iyileştirilmesidir.

İşgören Eğitiminin Amaçları: İş hayatında görülen süratli ve sürekli değişmeler,
işletmelerde personelin, özellikle üretim işlerinde aktif olarak çalışanların bilgi ve
yeteneklerinin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. İşte bu nedenle, işletmeler, çeşitli tipte
personel eğitim programları geliştirmekte ve etkili eğitim programları ile şu yararları
sağlamaktadırlar: üretimde ve verimlilikte artış; kalite artışı; maliyetlerde düşme; iş
kazalarında azalma; işgören devir hızında düşme; firelerde azalma; devamsızlıkta azalma;
işgören moralinde yükselme; yeniliklere ve gelişmelere uyum sağlama; makineleri doğru
kullanma; iş ve işletmeye bağlılığın artması.
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Bazı büyük işletmeler kendi eğitim bölümlerini kurarak veya eğitim uzmanları
istihdam ederek eğitim işini bu yoldan gerçekleştirmekte; bazı işletmeler ise, komuta
görevindeki yöneticilere eğitim işini de yaptırmakta, bazen de karma usuller uygulanmaktadır.

İşgören eğitimi programları üç tipte olabilir: bazıları, belirli bir mesleki eğitimi temel
alır; bazıları, kişinin genel eğitim düzeyini geliştirir; bazıları ise, yönetim yeteneklerini
geliştirmeyi hedef alır veya gelecekte yönetici olacak kimseleri yetiştirir.

12.4.2. İşgören Eğitim Yöntemleri
İşgören eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler çok çeşitli olmakla birlikte eğitimin
yapıldığı yere bağlı olarak iki ana gruba ayrılabilir: iş dışında eğitim ve işbaşında eğitim.
1. İş Dışında Eğitim Yöntemleri
Bunlar, çoğunlukla çalışma saatleri ve işyeri dışında gerçekleştirilen eğitim şekilleri ve
yöntemleri olup, başlıcaları şöyle sıralanabilir: konferanslar; seminerler; inceleme gezileri ve
kurslar. Konferanslar, işletme tarafından zaman zaman başvurulan, yararlı ve gerekli konular
üzerinde geniş bir dinleyici kitlesine yönelik olarak yürütülen bir eğitim tekniğidir.
Seminerler, özellikle yüksek ve orta kademe yöneticilerine yönelik, işletme dışı kuruluşlarca
(üniversiteler, mesleki kuruluşlar, özel eğitim kuruluşları gibi) düzenlenen toplantılardır.
Bunlar genel, teorik, mesleki, yönetsel ve teknik konularda bilgi tazelemeyi sağlarlar.
İnceleme gezileri, diğer işletmeleri ziyaret ederek, çalışma yöntemleri ve koşulları, farklılıklar
ve teknolojik yenilikler konusunda çalışanların bilgi ve görgülerini arttırma amacını güderler.
Kurslar, çalışma saatleri dışında işçi, çırak, orta ya da üst kademe yöneticilerine verilen
eğitim programlarıdır.

2. İşbaşında Eğitim Yöntemleri
İşbaşında eğitim yöntemlerinde kişiye gerçek çalışma koşullarında işin nasıl
yapılacağı öğretilir. “Yaparak öğrenme” yoluyla eğitilen kişinin yanlışları düzeltilir; işi daha
iyi yapması için açıklamalar yapılır, önerilerde bulunulur. Yöntemin en büyük sakıncası, bir
kısım zaman ve materyel israfına yol açmasıdır.

Geleneksel Eğitim Yöntemi: Bu, iş başında eğitimin en eskisi olup, ucuz ve kolay
olduğu için yaygın olarak kullanılır. Yöntem temel olarak, işletmeye yeni giren veya iş
değiştiren bir işgörenin tecrübeli bir işçi veya ustabaşı yanına yetiştirilmek üzere verilmesidir.
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Diğer İşbaşında Eğitim Yöntemleri: Bunların başlıcaları şöyle sıralanabilir: işe
alıştarma eğitimi (oriyantasyon); iş değiştirme yoluyla eğitim (rotasyon) ve staj yoluyla
eğitim.

12.5. PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Performans değerlendirme, çalışanların belirli bir dönemdeki fiili başarı durumlarını
ve geleceğe ilişkin gelişme potansiyelini belirlemeye yönelik çalışmalardır.

12.5.1. Performans Değerlendirmenin Anlamı ve Amaçları
Performans ya da başarı, “işletmede çalışan kişilerin görev ve sorumluluklarını etkili
ve verimli bir şekilde yerine getirmelerini” ifade eder. İşgören örgütsel amaçları
gerçekleştirmek için var olduğuna göre, başarılı işgören, işletme amaçlarına ulaşmaya yeterli
ölçüde katkıda bulunan kişidir. Performans değerlendirme de, “personelin işletme amaçlarına
yapmış olduğu katkının ölçülmesi”dir.

Performans değerlendirme, işletme yöneticisinin insan kaynaklarını başarılı bir şekilde
yönetmesinde çok önemli bir araç olup, amaçları iki genel grupta ele alınabilir: bunların ilki,
işgöreni değerlendirme amacı olup, değerlendirme sonuçları, ücret artışı, terfi, işten çıkarma
gibi konularda onun hakkında karar verebilmek için kullanılır. İkinci genel amaç personeli
geliştirmeye yöneliktir. Değerlendiren yönetici (üst) ile değerlendirilen (ast) arasında iyi bir
iletişim kurulmasıyla, işgören kendi hata ve eksikliklerini görebilecek; sağlanan geri bilgi
akışı ile kendini geliştirme imkanı bulacaktır.

Değerlendirme sonuçlarının olumlu/olumsuz performans bilgisi olarak işgörene
bildirilmesi ve bu sonuçların onlarla tartışılması çalışanların motivasyonunu ve verimliliğini
artırma amacına yöneliktir. Bu doğrultuda performans değerlendirme, şu alanlarda çalışanlara
ilişkin kararların alınmasında yararlı olmaktadır: insan kaynakları planlaması (gerekli
personelin nitelik ve sayısının belirlenmesi); ücret-maaş yönetimi; çalışanların
eğitim/geliştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi; işten ayırma kararları; kariyer planlama; işgücü
envanterinin oluşturulması vb. kararlar.

12.5.2. Performans Değerlendirme Yöntemleri
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Çalışanların performans düzeylerini belirlemek için pek çok yöntem geliştirilmiştir.
Bazı yazarlarca, bir kısmı klasik yöntemler, bazıları da modern yöntemler olarak anılan
değerlendirme yöntemlerinin başlıcaları şunlardır: sıralama ve karşılaştırma yöntemi;
dereceleme yöntemi ve kritik olay yöntemi.

Sıralama ve Karşılaştırma Yöntemi: Bu, uygulaması kolay, az zaman alan ve ucuz bir
yöntem olup az sayıda kişinin çalıştığı işyerlerinde uygulanabilir. Basit sıralama olarak
adlandırılan yöntemde, yönetici, çalışanlarını işlerindeki başarılarına (genel bir kritere)göre
sıralar; önce en iyi/başarılı ve en kötü/başarısızı belirler. Sonra, daha az iyi ve daha az kötü
işgörenleri seçerek tüm personeli, “iyi”, “kötü”, “orta” gibi alt gruplara böler. Ancak bu
sıralamanın sağlıklı olması için ikili karşılaştırma yöntemi uygulanarak her bir kişi diğeri ile
tek tek karşılaştırılır. Bu yöntemin günümüzde kullanımı sınırlıdır.

Dereceleme Yöntemi: İlkine göre daha kapsamlı olan bu yöntemde, yönetici belirli bir
dönemin sonunda, üzerinde; çalışma durumu, başarısı, iş bilgisi, insan ilişkileri, uyum ve
sorumluluk yetenekleri gibi faktörleri ve dereceleri içeren bir form aracılığı ile tarafsız ve
sistematik biçimde değerlendirme yapar. Sıralama yönteminde işgörenler bir bütün olarak ele
alınmakta iken, burada bir bütün olarak değil çeşitli kriterler açısından, teker teker
değerlendirme yapılır.
Değerlendirmeyi yapan yönetici, sözkonusu ölçek üzerinde her faktöre bağlı olarak
uygun gördüğü dereceye bir işaret koyma yoluna gider ya da her derece için önceden
belirlenmiş bir puan listesi varsa, bu puanları kullanılır. Genellikle bu yöntemde her kriter için
beşli ölçek ile dereceleme yapılır: 1. Çok iyi; 2. İyi; 3. Orta; 4. Ortanın altı; 5. Yetersiz.
Yönetici, kendi takdirine göre bunlardan birini seçer. Dereceleme yönteminde işin kalitesi,
işin miktarı, iş bilgisi, insiyatif, yargılama, devamlılık, insancıl davranış, işe bağlılık, işe
uyum, sorumluluk, liderlik ve astları yetiştirme gibi kriterler kullanılır.

Kritik Olay Yöntemi: Bu yöntemde, yönetici işgöreni sürekli olarak gözetleyerek,
onun başarılı ya da başarısız davranışlarını ve kritik özelliği olan işler veya olaylar
karşısındaki davranışlarını kaydeder. Belirli dönemler boyunca kişinin gösterdiği olumlu ya
da olumsuz davranışlar, örneğin, eğitime veya işe karşı gösterilen ilgi veya ilgisizlik, iş
arkadaşlarına uyum veya uyumsuzluk, iş yoğunluğuna karşı gösterilen tepki işgörenin
değerlendirilmesinde kullanılır.

12.6. KARİYER PLANLAMA: ANLAMI, ÖNEMİ VE ÇEŞİTLERİ
Kariyer, çoğunlukla “meslekte ilerleme, yükselme; belirli bir statü elde etme ve tercih
edilen bir meslek sahibi olma” şeklinde düşünülür. Günlük dilde kariyer sözcüğü “iş” ile eş
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anlamlı olarak kullanılmakta ise de, kavramın gerçek anlamı bu olmayıp, “kişinin yaşamı
boyunca edindiği işle ilgili tecrübeleri” ya da “kişinin yaşamı boyunca, sahip olduğu çeşitli
işler ve bu işlere katılım konusundaki tavrı” olarak tanımlanabilir. Böyle alınınca, kariyer işe
göre hem daha uzun vadelidir; hem de bir işi değil, bir dizi işi ifade eder.
Kariyer planlama ise, işletmede çeşitli pozisyonlarda çalışan kişilerin belirlenen
hedefler doğrultusunda gelişim sağlamasına yönelik bilinçli bir plan yapılması ya da kısaca,
“kişisel yeteneklerin gelecekte kullanılması sürecidir.” Kariyer planlamanın en önemli
amaçlarından biri, bireylerin bilgi birikimini arttırmak ve geleceklerini kontrol etme
yeteneklerini geliştirmektir. Böylece birey, karşısına çıkan fırsatları ve alternatifleri
değerlendirmeyi ve etkili kararlar vermeyi öğrenir.
Kariyer planlamanın iki çeşidi mevcut olup, bunlar: bireysel açıdan kariyer planlama
ve örgütsel (organizasyon açısından) kariyer planlamadır.

Bireysel Kariyer Planlama: Kariyer planlamada ilk boyut, kariyerini planlama
durumunda olan bireyin kendi kişiliği ile ilgilidir. İşgören olarak birey, iş yaşamında ve içinde
yer aldığı organizasyon içinde yerini bilme ve anlama; ayrıca, gelecekte de nerede ve nasıl
olmak istediğini belirleme durumundadır. Kariyer hedeflerinin açık-seçik olarak ortaya
konması için, kişinin öncelikle kendisinde mevcut potansiyel nitelikleri tanıması gerekir.
Belirlenen hedefe yönelik olarak, kişi, bulunduğu pozisyonda kendini geliştirme ve yükselme
imkanları arar.

Örgütsel Kariyer Planlama: İşletmeler çalışanlarının kariyer etkinliğini arttırmak
isterler ve bu amaçla çeşitli politikalar uygularlar. İşletme mevcut işgörenlerini gelecekte
hangi pozisyonu veya mevkilerde yer alabileceklerini belirlemelidir. Bunun için işgörenlerle
görüşme yapılarak veya yazılı çalışmalarla ortak hedefler saptamaya çalışılır ve eylem planı
hazırlanır. Hazırlanan eylem planları ile kişiler bazen yatay eçişlere, bazen de dikey geçişlere
yönlendirilirler. Örgütsel kariyer planlamada en büyük destek çalışanların eğitimi olup, bu
tasarımda zaman planlaması, alınacak eğitimler, elde edilecek tecrübe ve beceriler önceden
belirlenmeye çalışır.

12.7. ÜCRET YÖNETİMİ
Ücret (ve maaş), işletmede üretimi ve üretimin verimliliğini arttıran önemli bir araç
olduğu gibi, işgöreni işletmeye en fazla bağlayan bir ekonomik özendirme (teşvik) aracıdır.
Esasen personelin işletmeye girişinin ve orada sürekli olarak çalışmasının nedeni de bir
bakıma kendisine yapılan ödemedir. İşletme açısından ücret, bir maliyet unsurudur ve
işverenlerin ücret düzeyi beklentisi, “maliyetleri minimize edeceği nokta” olarak görülür; ama
genelde işgörenin ücreti arttıkça verimliliği de artar.
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12.7.1. Ücret Yönetimi İlkeleri ve Politikaları
İşgörenlerin işletmede etkili ve yararlı bir biçimde çalıştırılmasında büyük bir rolü ve
payı olan ücret, üzerinde özenle durulması gereken, hassas bir konudur. Bu yüzden, ücretleme
belirli ilke ve politikalara uygun olarak ve sistemli bir şekilde ele alınmalıdır.
Ücret Yönetiminde İzlenmesi Gereken Bazı İlkeler
Eşitlik İlkesi: Yapılan işin ve işi yapan işgörenin kapasitesi saptanarak, eşit işe eşit
ücret ödenmelidir.
Dengeli Ücret İlkesi: Ücret, işgörene belirli bir hayat seviyesini sağlayacak kadar
tatminkâr; işletmenin maliyetlerini aşırı ölçüde arttırmayacak kadar da ölçülü ve dengeli
olmalıdır.
Yükselme (Terfi) Orantılı Ücret İlkesi: İşgören, bir üst kadroya veya pozisyona
geçtiğinde daha yüksek ücret almalı; bir ast, bir üstünden daha yüksek ücret almamalıdır.
Bütünlük İlkesi: “Beyaz yakalılar” olarak bilinen ve daha çok zihinsel emek sahipleri
ile “mavi yakalılar” olarak tanınan ve bedensel emeklerini işletmeye veren işgören ve teknik
personel arasında ücret açısından bir sınıf farklılığı yaratmaksızın, tüm çalışanlar için âdil bir
ücret politikası uygulanmalıdır.
Objektiflik (Nesnellik) İlkesi: İşletmede duygusal nedenlerle, sempati ve antipatilerle
ücret artış ve azalışı yapılmamalı; ücretler ve ücret artışları, objektif olarak, herkese hak ettiği
ölçüde, kayırma ve huzursuzluğa yol açmadan verilmelidir.
Cari Ücrete Uygunluk İlkesi: İşgörene verilen ücret, piyasada aynı tür işe verilen
ücretle aynı düzeyde olmalıdır; aksi halde işgören başka işletmeye geçmek ister.
Açıklık İlkesi: Uygulanan ücret düzeni işletmede çalışan herkes tarafından kolayca
anlaşılır nitelikte, açık ve net olmalıdır.

Ücret Politikaları
Ücretlendirmede öncelikle temel ücret politikası belirlenmeli; ücret politikası, ücret
adaletini ve işletme dışı etkenler karşısındaki dengeyi sağlayacak biçimde düzenlenmelidir.
Rekabet ortamında uygun nitelikteki işgörenleri işletmeye çekebilmek ve bunları işletmede
tutabilmek için gerekli olan ücret düzeyi belirlenmelidir. İşletmeler, iş değerleme sonuçları ile
içinde bulunulan iş çevresindeki ücret araştırmaları bilgileri çerçevesinde; “yüksek ücret”,
“eşit ya da endüstri ortalaması ücret” veya “düşük ücret” politikalarından birini seçebilirler.
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12.7.2. İş Değerleme ve Ücret Yönetimi
İş değerleme, işlerin ayrıntılı analiz ve tanımlarının yapılarak aralarındaki farklılıkların
kolaylık ve zorluk derecelerine göre objektif bir biçimde ortaya konulmasıdır. İş
değerlemesinde işgören değil, işin kendisi değerlendirmeye alınır; işlerin değer veya önem
düzeyleri belirlenir ve buna göre işgörenlerin ücretleri farklılaştırılarak ücret yapısı
oluşturulur. Bu nedenle öncelikle iş analiz ve tanımları yapılır. İş değerleme başarılı bir ücret
sistemi uygulaması ya da ücret yönetimi için gerekli olup, ücretlendirmede çeşitli
sürtüşmelere yol açan adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasını amaçlar ve işler arasında gerçek
bir karşılaştırma yapılmasını sağlar.
İş değerleme ile her işin işletme amaçlarının gerçekleştirilmesine katkısı ve önem
derecesi ile hakettiği ücret belirlenmeye çalışılır. İş değerleme ücretle ilgili hoşnutsuzlukları
ortadan kaldırmak ve “eşit işe eşit ücret” ilkesini uygulamak amacına hizmet eder. İş
değerleme yöntemleri genel olarak, “sayısal yöntemler” ve “sayısal olmayan yöntemler”
şeklinde ikiye ayrılırlar. Sayısal olmayanlar kendi içinde, “sıralama” ve “sınıflama”; sayısal
olanlar ise, “puanlama” ve “faktör karşılaştırma” olarak ikiye ayrılır.

12.7.3. Ücret Sistemleri
İşletmelerde uygulanan ücret sistemleri oldukça çeşitli olup, temel alınan ölçü birimi
veya kritere göre farklı sistemler geliştirilmiştir. Ücret sistemlerinde, ya zaman ya
prodüktivite temel (baz) olarak alınır veya karma bir yol izlenir. Geleneksel olan zaman
temeline karşılık, prodüktivite temeline dayalı akord sistemleri ve primli ücret sistemleri,
çeşitli uygulama şekilleri olan alternatiflerdir.
1. Geleneksel Zamana Dayalı Ücret Sistemi: Bu sistemin esası, işgörenin işletmede
çalışarak geçirdiği, saat, gün, hafta ya da ay gözönünde tutularak, ücret veya aylık ödeme
yapılmasıdır. Büro personeli ile endirekt işçilere genellikle zaman esasına göre ücret
ödenmesi yoluna gidilir. Bu sistemin en önemli yararı, basitliği, kolay hesaplanması; önemli
sakıncaları ise, başarı (iyi çalışıp çalışmama) ile ücret arasında bağıntı olmaması ve bir üretim
biriminin maliyetinin önceden hesaplanmasının zorluğudur.
2. Akord (Parça Başı) Ücret Sistemleri: Bu ücret sistemlerinde üretime harcanan
zaman yerine verimlilik temel alınır; verimlilik ile ücret geliri arasında doğrudan ve doğrusal
bir ilişki kurulur. Dolayısıyla, bu iki temel değişkenin birbirleriyle direkt olarak
ilişkilendirilmesi yoluna gidilmektedir. Akord sistemlerinde iş ölçümleriyle, normal bir
işgörenin, normal çalışmasıyla elde edebileceği standart iş miktarı önceden belirlenip, bu
temelde ücretlendirme yoluna gidilir. Uygulamada parça başı ücret sistemlerinin üretimle
bağlantılı olarak kullanılan kritere göre iki çeşidi vardır: parça akordu ve zaman akordu.
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Parça akordunda, mamul birimi başına ücret haddi (tutarı) belirlenir. İşgören, ürettiği
mamul miktarına bağlı olarak ücret alır. İşgörenin hak ettiği ücret; birim başına belirlenen
ücret ile birim sayısının çarpılması yoluyla bulunur. Zaman akordunda ise, her iş birimi için
belirli bir “zaman standardı” belirlenip, işgörenin ücreti bu süre karşılığı olarak verilir. Bu
sistemde işgören, standart zamandan daha kısa sürede belirli bir üretimi gerçekleştirdiği
oranda ücret geliri de artar. Örneğin, standart sürelere göre 1 saatlik çalışma ile 10 birim
üretilmesinin öngörüldüğü bir durumda, 20 birim üreten bir işgören 2 saatlik ücreti hak eder.
Akord ücret sistemleri verimliliği arttırıp, birim maliyetleri düşürmesi nedeniyle
dikkat çekmektedir. Bu sistemlerde genellikle, işgörene asgari ücret garanti edilmekte; ama,
standart iş veya parça miktarıyla doğru orantılı olarak ücret gelirinin artması sağlanmaktadır.
3. Primli Ücret Sistemleri: Bu sistemler, teşvik etmeyi amaçladıkları temele dayalı
olarak işgörenlere prim verilmesini öngörür. Primli sistemler, “verimlilik”, “kalite”, “girdi
tasarrufu” v.b.’ne dayalı olabilirse de, prodüktiviteyi temel alanlar daha yaygındır. Burada asıl
amaç, istenen performans boyutunun (verimlik, kalite, tasarruf v.b.) ödüllendirilme yoluyla
özendirilmesidir.
Primli ücret sistemi işletmeye sağladığı çeşitli yararlar nedeniyle gitgide
yagınlaşmaktadır. Sistem, yapılan işle ücret arasında bağıntı kurduğundan, iyi kullanılırsa
çalışkan kimselerin ödüllendirilmesine imkân verir; onların moralini yükseltir; birim maliyeti
önceden tahmin nispeten kolaydır ve yakından nezareti ortadan kaldırır. En önemli sakıncaları
da, bu sistemlerin karmaşık ve uygulanması güç olmaları; ancak belirli şartlarda (standart
çalışma şartları, standart mamuller vb.) uygulanabilmesi ve sırf verime dayanan sistemde aşırı
çalışmanın kişinin sağlığını tehlikeye sokmasıdır.
İşletmelerde uygulanabilecek belli başlı ücret sistemlerini, yukarıdaki üçlü ayırımın
dışında daha kapsamlı bir şekilde şu gruplarda toplana-bilir: parça başına ücret sistemi; saat
ücreti sistemi; götürü ücret (direkt ücret) sistemi; üretim kotasına göre teşvik sistemi ve kâra
ortak etme v.b. diğer teşvik sistemleri.

12.8. ÇALIŞMA (ENDÜSTRİ) İLİŞKİLERİ

¬

İnsan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarından biri de işletme yönetimi (işveren) ile
işgören arasındaki bireysel ve toplu (sendikalı) çalışma ilişkilerinin yönetimidir. Bu ilişkiler
bireysel ve toplu iş hukuku çerçevesinde çıkarılan yasal düzenlemelere uygun olarak yerine
getirilmelidir.

12.8.1.Endüstri İlişkileri Kavramı ve Kapsamı
Endüstri ilişkileri kavramı, geniş anlamda “tüm ücretli çalışanların çalışma
koşullarını” kapsamaktadır. Endüstri ilişkilerinin “bireysel ilişkiler (işçi-işveren ilişkileri)”,
“toplu ilişkiler (işçi sendikaları-işveren sendikaları ilişkileri)” ve “kamu kuruluşlarının
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düzenlemeleri” şeklinde üç ayrı faaliyet alanı bulunmaktadır. Böylece, yasal düzenlemeler,
toplu pazarlıklar ve toplu sözleşmelerin yanında bireysel ilişkiler de endüstri ilişkilerinin
inceleme alanına girmektedir. Geniş olarak alındığında, endüstri ilişkileri, çalışma ilişkilerinin
tümünü ve her konusunu kapsadığı için “çalışan ilişkileri” anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca
bu, “çalışma ilişkileri” olarak da adlandırılmaktadır.
Bireysel çalışma ilişkileri, “bireysel iş / çalışma hukuku”; toplu çalışma ilişkileri ise,
“toplu iş/çalışma hukuku” tarafından düzenlenmiştir. İşçilerin bireysel çalışma ilişkileri 4857
Sayılı İş Kanunu; toplu ilişkileri ise, 6536 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
ile düzenlenmiştir. Memur statüsündeki çalışanların bireysel iş ilişkilerini düzenleyen temel
yasa ise, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’dur. Üniversite öğretim elemanları, silahlı
kuvvetler ve yargı mensupları gibi özellik arz eden diğer kamu görevlilerine ilişkin özel
personel yasaları da vardır. Kamu görevlilerinin toplu ilişkileri ise, 4688 Sayılı Kamu
Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile düzenlenmiştir.
Endüstri ilişkileri daha çok kurumlaşmış ilişkilerle ilgilenmektedir. Sendikalar, toplu
pazarlıklar, devletin çalışma yaşamındaki rolü ve uyuşmazlıkların çözüm yolları gibi konular
endüstri ilişkilerinin inceleme alanına girdikleri için, örgütlenmeler ve örgütler aracılığı ile
oluşturulan kurumlaşmış ilişkiler ağırlıklı bir yer tutmaktadır.
Her ülkenin endüstri ilişkileri sistemi belirli siyasi, ekonomik ve hukuki yapı
tarafından şekillenmektedir. Dolayısıyla her ülkenin kendine özgü tarafları vardır; ama, genel
olarak endüstri ilişkileri sisteminin başlıca unsurları şöyle sıralanabilir: İşçi-işveren ilişkilerini
etkileyen siyasi ve ekonomik yapı, sendikaların özellikleri ve taktikleri; toplu pazarlığın
yapısı ve devlet kontrolünün çerçevesi.
Sendikalar: Sendikalar, en basit ifadeyle, işçilerin veya işverenlerin kendi çıkarlarını
korumak amacıyla oluşturdukları örgütlerdir. Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren 6536
Sayılı “Sendikalar Yasası ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun” 2. maddesine göre de:
“Sendika, işçilerin ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak
ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin bir araya gelerek bir
işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.”
İşçi sendikaları baskı grubu olarak güçlerini en çok işverenlere karşı kullanırlar;
gerektiğinde grev hakkını da kullanarak işçilerin sosyal durumlarını korumak ve geliştirmek
için işverenlere baskı yaparlar. İşverenler de, buna karşı koyabilmek ve denge sağlayabilmek
için lokavt hakkını kullanma yoluna gidebilirler. İki tarafın sahip olduğu sözkonusu baskı
gücü tarafların toplu sözleşme düzenindeki pazarlık gücünü ortaya koyar. İşçiler için grev ne
ölçüde yasal hak ise, işveren için de lokavt o ölçüde yasal bir haktır. Lokavt, bir iş yerinde
işverenin, işçilere isteklerini kabul ettirmek veya aşırı taleplerini önlemek amacıyla, işyerini
yasalara uygun olarak kapatarak işçileri toplu olarak işten uzaklaştırmasıdır.”
İşçi ve işveren kuruluşları ya mesleğe göre (terzi, bakkal, marangoz vb.) ya da iş
koluna göre (gıda, dokuma, metal vb.) sendikalaşabilirler. Ülkemizde yasal olarak iş koluna
göre sendikalaşma esası kabul edilmiştir. Sendikalar çalışma hayatıyla ilgili olarak toplu iş
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uyuşmazlıklarında ilgili makamlara başvurma, grev kararı alma ve grevi yürütme faaliyetleri
yanında, üyelerinin eğitimi gibi sosyoekonomik ve kültürel faaliyetlerde de bulunabilirler.
Ancak, sendikaların en önemli faaliyetleri toplu pazarlıktır.

Toplu Pazarlık: “Toplu pazarlık, bir tarafta bir işveren veya bir işveren grubu ya da
kuruluşu ile diğer tarafta işçileri temsil eden bir ya da daha fazla kuruluşun bir anlaşma
yapabilmek için bir araya gelerek çalışma koşulları konusunda yaptıkları görüşmelerdir.”
Toplu pazarlık sendikaların varoluşunun temel nedeni olup, işverenle sendika arasındaki tüm
örgütlü ilişkileri kapsamaktadır. Çalışanların çalıştırılma koşullarını belirleyen toplu pazarlık,
ücret ve çalışma koşulları şeklinde iki ana unsuru kapsar. Tarafların bu konular üzerinde
anlaşmaya var-ması halinde toplu sözleşme imzalanmaktadır.

12.8.2. İşletme-İşgören Bütünleşmesi ve Motivasyon
Çalışma ya da endüstri ilişkileri, geniş anlamda; işgörenlerle iletişim, disiplin,
motivasyon, iş tatmini ve işe bağlılık ile işgören danışmanlığı gibi konuları da kapsar.

İletişim: İşletme hedeflerine ulaşmak için etkin bir iletişim sisteminin varlığı, yönetim
kademeleri için temel bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. İletişim, “iki veya daha fazla
kişi arasındaki bilgi değişimi”dir. Bilgi, günümüzde işletmelerin etkin yönetiminde temel rol
oynamakta; onların itici gücü olmaktadır. İşletmelerde hem çalışanlar arasındaki beşeri
ilişkilerin düzenlenmesinde, hem de faaliyetlerin etkin bir biçimde yönlendirilmesinde,
iletişim önemli bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü ancak etkili bir iletişim ile
çalışanlar ve işletme yönetimi ortak görüş ve anlayışa vararak işletme hedeflerine ulaşmak
için işbirliği yaparlar.

Disiplin: İşletme amaçları doğrultusunda-uyumlu bir çalışmayı sağlamak üzere- belirli
kurallar, ilkeler, yaptırımlar, tutum ve davranış biçimlerinin oluşturulması gerekmektedir. İşte
işletme içinde uyulması gereken; uyulmaması halinde işgörenlerin bir takım yaptırımlarla
karşılaşmasının sözkonusu olduğu kurallar ve ilkeler, disiplin kavramını ortaya çıkarmaktadır.
Kısaca, disiplin, işletme için belirlenen tutum ve davranış biçimlerinin çalışanlar tarafından
benimsenip, uygulanmasını sağlayacak ilke ve kurallar bütünüdür.

Motivasyon, İş Tatmini ve İşletmeye Bağlılık: İşletmede çalışan personelin verimli
çalışmak için teşvik edilmeleri, özendirilmeleri gerekir. Çünkü, iş tatmini elde eden, işinden
memnun olan kişi, hem işini daha iyi yapar; hem de, işletmeye bağlılık derecesi yüksek olur.
Bu nedenle çalışanların iş tatminini arttırmak; performans düzeylerini yükseltmek; böylece
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onları işe bağlayarak devamlılığı sağlamak ve işgören devir hızını düşürmek için işletmede
alınabilecek çeşitli insan kaynakları yönetimi önlemleri vardır. Bunlar; 1) İktisadi ve mali
önlemler, 2) Fiziki ve maddi önlemler, 3) Manevi sosyal önlemler olarak üç grupta
toplanabilir.
İşgören Danışmanlığı: İnsan kaynakları yönetiminin görevleri arasında işgören ya da
personel danışmanlığı da vardır. Bu görev, işletmede çalışanların işle ve özel yaşamları ile
ilgili sorunlarına çözüm üretmeyi, çözüme katkıda bulunmayı veya en azından sorunlarını
paylaşmayı kapsar. Danışmanlık hizmetleri, işgörenin motivasyonu, performansı, iş tatmini ve
işletmeyle bütünleşmesi açılarından önemlidir.

12.9. SAĞLIK VE GÜVENLİK
İşgören sağlığı ve iş güvenliği, iş yerlerinde işin yapılması sırasında çeşitli nedenlerle
ortaya çıkan sağlığa zarar verebilecek koşullardan ve iş kazalarından korunmak amacıyla
yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.
İnsan sağlığını etkileyen faktörler oldukça çeşitlidir; bunların başlıcaları kişiye bağlı
özellikler ve çevresel özelliklerdir. Kişiye bağlı özellikle her insanın bünyesinin, çalışma
tarzının, değişen koşullarda davranışı, tepkisi ve uyumunun farklı olmasına yol açar; bu
farklılıklar kalıtsal olabilir, sosyal faktörlerden de kaynaklanabilir. Çevre, fiziki, biyolojik
veya sosyal çevre olabilir; ısı, hava kirliliği, basınç, kişi başına düşen çalışma alanı kişiyi
etkilediği gibi, biyolojik olarak çalışma alanın mikroplar, parazitler gibi sağlığa zarar
etkenlerin bulunması da çalışanı etkiler.
İş güvenliği de önemli olup, işçinin çalıştığı işyerinde iş kazalarından korunmasını
amaçlar. İş kazası, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda belirtilen “çeşitli durumlardan
birinde meydana gelen sigortalıyı hemen veya daha sonra bedence veya ruhça arızaya uğratan
olay” olarak tanımlanmıştır.
İşgören sağlığı ve güvenliği kısaca çalışanların iş ve mesleki hasta-lıkları ile iş
kazalarından korunmalarını, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmalarını amaçlar.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

317

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu hafta insan kaynakları yönetiminin anlamı, önemi ve başlıca fonksiyonlarının neler
olduğu görüldükten sonra, söz konusu fonsiyonlar tek tek ele alınmıştır. Sırasıyla, insan
kaynakları planlaması (bu çerçevede iş analizi ve ilgili diğer analizler), işgören bulma, seçme
ve seçim süreci aşamaları, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme ve değerlendirme
yöntemleri, kariyer planlama, ücret yönetimi ve ücret sistemleri, çalışma ilişkileri ve işgören
sağlığı ve güvenliği incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarından biri
değildir?
a) İnsan kaynakları planlaması
b) İşgören bulma ve seçme
c) Eğitim ve geliştirme
d) İşletme amaçları doğrultusunda insanın verimli kullanılması
e) Performans değerlendirme

2. “İşin sağladığı yetkiyi, işin işletme içindeki yerini, işi yapabilmek için gereken
faaliyetleri ve sorumlulukları tanımlar ve açıklığa kavuşturur”. Bu yargı insan kaynakları
yönetiminin hangi kavramıyla ilgilidir?
a) İş tanımı
b) İş analizi
c) İş şartnamesi
d) İşyükü analizi
e) İşgücü analizi

3. ________, bir iş yerinde işverenin, işçilere isteklerini kabul ettirmek veya aşırı
taleplerini önlemek amacıyla, işyerini yasalara uygun olarak kapatarak işçileri toplu olarak
işten uzaklaştırmasıdır.
a) Lokavt
b) Toplu pazarlık
c) Sendika
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d) İş analizi
e) Performans

Cevaplar
1-d, 2-a, 3-a
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13. HALKLA İLİŞKİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

13.1. Halkla İlişkilerin Gelişimi, Anlamı, Tanımı ve Önemi
13.2. Halkla İlişkilerin Amaçları
13.3. Halkla İlişkilerde Temel İlkeler
13.4. Halkla İlişkiler Süreci
13.5. Halkla İlişkilerin Türleri
13.6. Halkla İlişkilerde Yararlanılan Araç ve Metodlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Halkla ilişkilerin ortaya çıkışı ve gelişimi nasıl olmuştur?
2. Halkla ilişkilerin temel ilkeleri nelerdir?
3. Halkla ilişkiler süreci veya kampanyasının aşamalarını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Halkla
Gelişimi

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
Okuyarak
Halkla
ilişkiler
İlişkilerin
fonksiyonunun
hangi
koşullarda ve nasıl ortaya
çıktığının kavranması.

Halkla
Temel İlkeler

İlişkilerde

Söz konusu
öğrenilmesi.

ilkelerin

Okuyarak

Halkla
İletişim

İlişkilerde

Halkla
İlişkilerin
temelinin etkili iletişim
olduğunun kavranması.

Okuyarak

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar

Araştırma: Halkla ilişkiler kampanyasının ilk adımı.
Etkili İletişim: Hedef kitlelerle etkili iletişim kurulması gereği.
Hedef Kitleler: İşletme ile yakından ya da doğrudan ilgili gruplar.
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Giriş
Halka İlişkiler çağdaş yönetim anlayışının temel unsurudur. Yirminci yüzyılın
başlarında kamuoyunu dikkate almayan, daha çok işadamlarında belirginleşen, “işletmenin
tek amacının daha çok kâr etmesi; sahiplerinin daha çok para kazanması” olduğu görüşü,
işletmeler büyüyüp ortak sayısı arttıkça geçerliliğini yitirmiştir. Birkaç kişinin sermayesi ile
yönetilemeyecek hale gelen işletmeler “halka açık şirketler” haline dönüştükçe, önce
yöneticilerin halktan gelen ortaklarla olumlu ilişkiler kurma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Daha sonra, bu ilişkilerin; çalışanları, müşterileri, bayileri, küçük satıcıları, işletmeye
tedarikçi olarak çeşitli maddeleri sağlayanları, yerel toplumu, eğitim kurumlarını, yerel ve
merkezi hükümet kuruluşlarını ve nihayet 1930’larda sivil toplum örgütleri de dahil tüm
kamuoyunu içine almasıyla, halka karşı sorumluluğunun bilincine varan yönetim anlayışı
değer kazanmıştır.
Bu bölümde, önce halkla ilişkilerin gelişimi, anlamı, tanımı ve önemi ele alınacak;
sonra, halkla ilişkilerin amaçları üzerinde durulacak; daha sonra, sırasıyla şu konular ele
alınacaktır: halka ilişkilerde temel ilkeler, halkla ilişkiler süreci, etkili iletişim ve hedef
kitleler; halkla ilişkilerin türleri ve son olarak da, halkla ilişkiler çalışmalarında yararlanılan
araç ve metodlar.
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13.1. HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ, ANLAMI, TANIMI VE ÖNEMİ
Halkla İlişkilerin Gelişimi: Halkla ilişkiler önce ABD’de ve kamu kesiminde ortaya
çıkmış; daha sonra özel kesimde de önem kazanarak çeşitli evrelerden geçmiştir. Kamu
kesiminde halkla ilişkilerin geçmişi çok eski tarihlere kadar gitmekle beraber, planlı ve
düzenli bir şekilde ilk uygulaması bundan 115 yıl öncesine (1896 Başkanlık seçimleri)
dayanmaktadır. Onu izleyen yıllarda, 20. yüzyılın başlarında bir işletmede bir gazetecinin
"işletme ile ilgili gruplar arasında iyi ilişkiler geliştirmek amacıyla" maaşlı olarak
çalıştırılmasıyla özel kesimde de görülmeye başlamıştır. Ancak, Büyük Ekonomik Kriz
(1929-1933) her iki kesimde de halkla ilişkilerin gelişmesini hızlandırmıştır. Devletçe bu kriz
atlatılmaya çalışılırken, bilimsel (özellikle toplumbilimsel, psikolojik, sosyo–psikolojik
nitelikteki) araştırmalara girişilmiş; bugünkü anlamda kamuoyu yoklamaları geliştirilerek
uygulanmaya başlanmıştır. Böylece, kamunun toplumsal sorunlara ilgisinin artması yanında,
işletmelerin de sadece kâr peşinde koşmalarının yeterli olmadığı; Taylorizm doğrultusunda
yalnızca verimlilik artışına odaklanmış olan işletme faaliyetlerinin, ihmal edilmiş bulunan
işletme içi insan ilişkilerine ve işletme–çevre–aile–sendika gibi işletme dışı grup ilişkilerine
önem vermeleri gereği ortaya çıkmıştır.
Büyük Kriz ile toplumsal bir içeriğe kavuşan halkla ilişkiler, II. Dünya Savaşı sonuna
kadar Avrupa'ya da yayılarak bir işletme yönetim fonksiyonu olarak benimsenmiş; daha sonra
hemen hemen bütün ülkelerde benimsenmeye başlamıştır. Ülkemizde de özellikle 1961
Anayasası ile çalışanlara sendikal hakların verilmesi ve toplumsal örgütlenmeler ile bu yönde
kamu kesiminde bir hareket başlamıştır. Özel sektörde işletmelerin halkla ilişkilerle tanışması
ise 1970’lerde olmuştur. Bunda Türkiye’deki çokuluslu şirketlerin (örneğin, petrol ve
havayolu şirketlerinin) halkla ilişkiler birimleri kurmalarının önemli etkisi olduğu; Mobil,
Shell, Chrysler, Goodyear, Hilton gibi yabancı kökenli şirketlerden sonra, Koç, Eczacıbaşı,
Yaşar gibi holdinglerle, Ziraat ve İş Bankaları, Oyak-Renault, Hürriyet ve Milliyet gibi büyük
kuruluşların aynı yolu izledikleri bilinmektedir. 1980’lerden itibaren çok sayıda büyük şirket
ya kendi bünyesinde bir halkla ilişkiler bölümü oluşturmuş ya da sayıları gitgide artan halkla
ilişkiler ajanslarından yararlanmaya başlamıştır.
Halkla İlişkilerin Anlamı ve Önemi: Halkla ilişkiler, ekonomik, sosyal ve siyasal
kuruluşların yöneticilerini, her faaliyetlerinde halkın yararını ön plana çıkaran bir görüş ve
tutuma yönelten bir yönetim felsefesi haline gelmiştir. Halkla ilişkiler, temelde bir iletişim
faaliyeti olup, bir işletmenin (ya da genelde bir kuruluşun) toplumda kendisiyle ilgili çeşitli
çıkar grupları ile iyi ilişkiler geliştirmesi, topluma yararlı faaliyetleri konusunda bilgi vermek
suretiyle bu ilişkileri sürdürmesi çabalarıdır. Bu çabalarda, işletmede alınacak kararlarda
kamu yararının gözetildiği düşüncesi, ya da felsefesinin bulunması gerekir. İş dünyasında bu
yönde bir düşüncenin gelişmesi, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde "sosyal kurum"
kavramını geliştirmiştir. Bir işletme belirli bir düzeye (büyüklüğe) geldikten sonra, dolaylı
veya dolaysız olarak ilişkide bulunduğu kitlelerin (ortaklar, çalışanlar, müşteriler vb.)
yararlarına eşit ölçüde hizmet eden bir sosyal kurum olarak çalışmalıdır.
Şu halde belirli büyüklüğe ulaşmış özel ya da kamu kuruluşunun, herşeyden önce,
topluma yararlı işler başarması gereği ortaya çıkmaktadır. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin hedef
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kitlesi durumundaki gruplara ya da genelde kamuoyuna toplum yararına yapılan çalışmaların
duyurulması da, konunun diğer bir boyutunu oluşturmaktadır. Böylece, halkla ilişkiler, iki
aşamalı bir fonksiyonu yerine getirmektedir.
Devlet açısından değil de, özel sektör açısından bakıldığında, halkla ilişkiler
kavramındaki "halk" kelimesi ile ifade edilmek istenilen tümüyle halk olmayıp, bir işletmenin
ilişkili olduğu hedef kitledir; bu kitle halkın büyük bir bölümü olabileceği gibi, sadece küçük
bir kısmı da olabilir. Örneğin, ülkedeki tüm hanımlar, erkekler ya da çocuklar; doktorlar,
mühendisler gibi sadece belirli meslek mensupları; işletmede çalışanlar ya da bir otelin
müşterileri; bir okulun öğrencileri ya da velileri; bir spor kulübünün sporcuları veya
taraftarları.
Halkla İlişkilerin Tanımı ve Bazı Özellikleri: Halkla ilişkiler çeşitli şekillerde
tanımlanabilir. Bir kuruluşun kamuoyu ile ilişkileri açısından, "kuruluş olumlu işler başarmalı
ve bunları kamuoyuna duyurmalıdır" görüşü doğrultusunda yapılan çeşitli halkla ilişkiler
tanımlarından bazılarına göre, halkla ilişkiler:
“Kişi, şirket ya da bir kurumla halk arasındaki karşılıklı anlayış ve iyi niyeti geliştirme
bilim ya da sanatdır(Webster’s New Collegiate Dictionary).

"Bir kuruluşu, çalışanlara, müşterilere, ilgili olduğu kişilere sevdirme ve saydırma
sanatıdır".

"Özel ya da kamu kurum ve kuruluşunun, ilişkide bulunduğu kimselerin anlayış,
sempati ve desteğini elde etmek için sürekli olarak yaptığı faaliyetlerdir"(Uluslararası Halkla
İlişkiler Birliği–IPRA'nın tanımı).

Ülkemizde bu konunun önde gelen uzmanı olarak çeşitli yayınları da bulunan; hem
uygulaması, hem de akademik yönü olan Alaaddin Asna'nın yapılacak işleri anlatan oldukça
uzun tanımına göre de, halkla ilişkiler:
"Özel ya da tüzel kişilerin belirtilmiş kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup
geliştirerek onları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, tepkileri değerlendirerek tutumuna
yön vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürme yolundaki planlı çabaları
kapsayan bir yöneticilik sanatıdır.”
Son bir tanım olarak, Cutlip ve diğerlerine göre de, halkla ilişkiler:
“Kurum ile farklı hedef kitleler arasında karşılıklı yarar ilişkilerini belirleyen ve bu
ilişkileri beslemek için iletişim kuran, kuruma itibar kazandırmaya yönelik bir yönetim
fonksiyonudur.”
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Halka İlişkiler Tanımlarının Ortak Özellikleri: Yukarıda görüldüğü üzere halkla
ilişkiler çok kapsamlı bir faaliyet alanı olup, yapılmış olan tanımları da çok çeşitlidir. Ortak
bir zemin belirlemek amacıyla; 1976’da ABD’de yayımlanan bellibaşlı bilimsel kitap, dergi,
bülten ve makalelerdeki tanımları 1906-1976 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak şekilde
tarayan 65 kişilik bir uzmanlar ekibinin belirledikleri 472 adet halkla ilişkiler tanımının
analizinden çıkan sonuçların başlıcaları şöyle sıralanabilir:
– Halkla ilişkiler uzmanlık gerektirir.
– Halkla ilişkiler bir yönetim görevidir.
– Halkla ilişkiler kamuoyunun etkisinin farkında olarak çeşitli gruplar arasındaki
iletişimi düzenler.
– Halkla ilişkiler hedef kitlenin davranışları hakkında yönetimi bilgilendirir; gerekli
araştırmaları yaparak önerilerde bulunur.
– Halkla ilişkiler, işletmenin kâr amacı yanında sosyal sorumluluğunun da
bulunduğunu gösterecek biçimde davranmasına yardımcı olur.
– Halkla ilişkiler ister danışman, ister firma içi bir birim olsun, yönetimin bir parçası
olarak faaliyet gösterir.
Bu tesbitlerin en basiti olan ilki, konunun bir uzmanlık alanı olduğu yolundadır. Oysa
konunun bir uzmanına göre, ülkemizde “... orta boy firmaların çoğunda asıl meslekleri
mankenlik olan ya da manken olduklarını iddia eden güzel, alımlı kızlarımız ek görev olarak
halkla ilişkiler icra etmektedir.” Bazı büyük kuruluşlarda ise, halkla ilişkiler çalışmalarının
konunun hiç eğitimini almamış ya da kayırılarak görev verilmiş kişilerce yürütüldüğü
görülmektedir. Söz konusu durumun düzeltilmesi; bu yolda profesyonellerin ve
uygulamacıların üzerlerine düşeni yapmaları gerekmektedir.

13.2. HALKLA İLİŞKİLERİN AMAÇLARI
Halkla ilişkiler fonksiyonunun işletmelere sağlayacağı çeşitli yararlar vardır. Bunlar,
işletmenin halkla ilişkiler yoluyla ulaşmak istediği amaçlardır ve başlıcaları şöyle
sıralanabilir:
– İşletme ile ilgili halk kesimlerine (hedef kitlelere) işletme ve faaliyetleri hakkında
bilgi vererek onları aydınlatmak
– Halkta; işletme, yöneticileri ve çalışanları hakkında var olan olumlu düşünceleri
güçlendirmek
– Olumsuz kanaat, düşünce ve izlenimleri, yanlış anlaşılmaları düzeltmek
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– Genelde toplum üzerinde olumlu izlenim ve topluma yararlı bir kurum imajı
yaratmak veya kurumsal imajı değiştirmek
– Halkın istek, ihtiyaç, düşünce ve sıkıntılarını belirleyerek yardımcı olmaya çalışmak;
bu yolda yapılanları duyurmak
– Yasa, yönetmelik, tüzük vb. düzenlemelerle konulmuş kuralları ve yeni
uygulamaları, ilgili halk kesimlerine duyurmak ve benimsetmek
– Halktan ilgili kesimlerle iletişim kurarak gereken konularda kamuoyu oluşturmak ve
onların desteğini sağlamak

Çoğu genel nitelikteki bu amaçlardan başka, halkla ilişkiler faaliyetlerinin daha sınırlı
ve spesifik amaçları da sözkonusu olabilir:
– Tüketicilere, işletmece sunulan mal ve hizmetlerden daha iyi bir şekilde
yararlanmanın yollarını göstermek
– Yatırım fonları sağlamak
– Çevre kirlenmesi gibi spesifik sorunlarla ilgilenmek
– Belirli bir işletmede çalışmanın ayrıcalığını vurgulayarak, kaliteli personel
sağlamak.

13.3. HALKLA İLİŞKİLERDE TEMEL İLKELER
Halkla ilişkiler alanında faaliyet gösterenlerin uymaları gereken bir takım temel ilkeler
vardır. Bunların başlıcaları, doğruluk-dürüstlük, inandırıcılık, tekrar ve planlılıktır.
1. Doğruluk-Dürüstlük
İşletmenin genelde topluma ya da özelde belirli hedef gruplara yönelik olarak yaptığı
çalışmalarda, uyguladığı programlarla verdiği mesajlarda daima doğru bilgi vermesi; hiçbir
zaman dürüstlükten ayrılmaması gerekir. Bir kimse üzerinde çalıştığı konunun yararına
kendisi inanıyorsa başkalarını inandırması kolay, aksi halde zor olur. Halkla ilişkilerde amaç,
bir işletmeyi olmak istediği gibi değil olduğu gibi tanıtmak olduğu için, gerçek olmayan,
yanlış veya eksik bilgileri kapsayan mesajlar verilmemelidir.

2. İnandırıcılık
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Halkla ilişkiler faaliyetlerinde başarılı olmak için verilen mesajlar ikna edici,
inandırıcı olmalıdır. Mesajlar kişilere onların anlayacağı dilde ve olumsuz bir tepki
göstermeyeceği şekilde düzenlenip sunulmalıdır. Bunun için de, hedef kitleyi iyi tanımak,
özelliklerini, tutumunu bilmek; ayrıca toplum psikolojisi konusunda sağlam bilgilere sahip
olmak gerekir. Ancak inandırıcı olmak için, söylenen ve tekrarlanan mesajlarla iletilen bilgiler
ile elde edilen sonucun tutarlı olması; söylem ile eylem arasında fark bulunmaması
zorunludur.

3. Tekrar
Halkla ilişkilerde hedef kitleyi etkilemek için yürütülen çalışmaların, verilen
mesajların tekrarlanması gerekir. Tekrarın amacı, iletilen mesajların ilgili kişilerin zihnine
yerleşmesini ve unutulmamasını sağlamaktır. Ancak süreklilik sağlamaya çalışırken,
reklâmlarda çok rastlanan bir olgu olan “usanç ve bıkkınlık” yaratılmaması için halkın nabzını
tutmaya, tepkileri yoklamaya özen gösterilmelidir.

4. Planlılık
Halkla ilişkiler planlı ve programlı yürütülmeyi gerektiren, dolayısıyla sabırlı
çalışmanın önemli olduğu bir faaliyet alanıdır. Genelde kısa bir süre içinde ve kolayca sevgi,
saygı ve nüfuz kazanılamaz. Kişilerarası ilişkilerde güven yaratmak ve dostluk ilişkileri
geliştirmek nasıl zamana ve sabırlı olmaya dayanırsa, halkla iyi ilişkiler kurulabilmesi ve
geliştirilmesi de aynı şekilde sabırlı çalışmaya bağlıdır.
Halkla ilişkiler çalışmalarının uygulanmasında uyulması gereken yukarıda ele alınıp
ana hatlarıyla açıklanan ilkelerden başka, “iki yönlü ilişki kurmak”, “sorumluluk”, “açıklık”,
“firma imajı oluşturmak” gibi ilkeler de vardır.

13.4. HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ

13.4.1.

Halkla İlişkiler Sürecinin (Kampanyasının)Aşamaları

Etkili bir halkla ilişkiler kampanyası çalışması bir süreç olarak ele alınarak dört aşama
halinde incelenebilir:
1. Araştırma
2. Planlama
3. Uygulama
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4. Değerlendirme.

1. Araştırma (Bilgi Toplama)
Bir halkla ilişkiler kampanyasının ilk önemli adımı, araştırma ya da bilgi toplama
aşamasıdır. Zira, başarılı olmak için, öncelikle hedef kitleleri iyi tanımak gerekir. Araştırma,
“problemlere güvenilir çözümler aramak için planlı ve sistematik olarak verilerin toplanması,
analizi, yorumlanması ve rapor edilmesi süreci” olarak tanımlanabilir. Bu aşamada toplanan
verilerin ve onların analizi ile ulaşılan bilgilerin diğer aşamalar için sağlam bir temel
oluşturabilmesi, ancak bilgilerin doğru ve geçerli olmasına bağlıdır. Böyle bir araştırma ile
farklı hedef kitlelerin beklentileri, tutumları, sorunları önceden görülebilmeli; gerçekçi
amaçlara odaklanılarak, zaman ve çaba israfına yol açmadan kampanyanın planlanıp
uygulanmasına, diğer bir deyişle, kaynakların etkin kullanımına özen gösterilmelidir.
Hedef kitleyi tanıma çalışmaları ve izleyici veya okuyucu profilinin çıkarılması işlemi
işletmenin halkla ilişkiler birimi tarafından yapılabileceği gibi, bu konuda uzman profesyonel
kuruluşlardan da yardım alınabilir. Burada önemli olan nokta, uygun yöntem ve tekniklerin
kullanılması; uygun örnekleme-anket, formları veya diğer bilgi toplama araç ve metodlarının
kullanılması; doğru değerlendirmeler yapılmasıdır. Çoğu halkla ilişkiler birimi (özellikle
küçük olanlar) için bu tür bilgi toplama, uzman kuruluşların yardım ve desteğini gerektirir.

2. Planlama
Yapılan araştırma, sorunların ve fırsatların ortaya çıkarılmasını sağlarken, planlama ile
sorunların çözüm yolları ve fırsatlardan nasıl yararlanılacağı ele alınır. Bu çerçevede
kampanyanın amaçları ve ilgili hedef kitleler belirlenir; olası amaçların listesi oluşturulup,
her bir amacın kısa ve uzun vadeli etkileri değerlendirilir. Halkla ilişkiler uzmanlarınca
belirlenecek amaçların işletme amaçlarıyla uyumlu ve tutarlı olmaları önemlidir.
Belirlenebilecek amaç ve hedefler, kurum imajının oluşturulması ya da değiştirilmesi, iş
başvurularında kalitenin yükseltilmesi, halkta varolan olumlu düşünceleri güçlendirmek veya
olumsuz düşünceleri düzeltmek gibi önceki kısımda başlıcaları belirtilmiş olan amaçlardan
biri veya birkaçı olabilir.

Planlama çalışmalarında amaçlar belirlendikten sonra, sıra halkla ilişkiler
faaliyetlerinin yöneltileceği hedef kitle veya kitlelerin belirlenip tanımlanmasına gelir (olası
hedef kitleler de aşağıda ayrıca gözden geçirilecektir). Ayrıca önemli bir nokta, bütçenin
yapılması, harcanacak paranın belirlenip sağlanmasıdır. Kamudaki birçok kuruluştakinden
farklı olarak, özel sektörde halkla ilişkiler çalışması fayda-maliyet analizi üzerine oturtulur.
Zira araştırma ve planlama daha çok bu kesimde bir anlam ifade eder.

332

Halkla ilişkiler çalışmasında hedef kitleleri etkileyecek, amaçlara ulaşmayı sağlayacak
hareket tarzları olarak “strateji” ve “takdik”ler belirlenir. Burada çevreye gönderilecek
mesajların seçimi önemli olup, özellikle ama temaların iyi saptanması gerekir. Mesaj çarpıcı,
vurucu olmalı; insanların beklentileri ile uyumlu, kısa ve kolay anlaşılabilir olmalıdır. Ayrıca,
medya planlaması önemli olup, bu, hedef kitle hakkında elde edilen bilgiler ve medya
analizleri ışığında, işletmenin medyada yer alması için en uygun olan medya kombinasyonun
oluşturulmasıdır. Her hedef kitle için farklı medya gerekebilir. Planlamada gözönünde
tutulması gereken bir husus da kampanyalarda tekrarın önemidir.

3. Uygulama
Bu aşamada çeşitli kitle iletişim araçlarıyla sıkı bir işbirliğine gidilir. Planlama
aşamasında belirlenmiş olduğu şekilde, “neyin”, “nasıl”,, “hangi iletişim araç ve
metodlarıyla”, “ne zaman” hedef kitlelere söyleneceği konusunda artık eyleme geçilir. Radyo,
TV, gazete, dergi, tanıtıcı film, CD gibi araçlar; ya da fuar, sergi, özel gün, panayır gibi
etkinlikler veya bilimsel toplantı, seminer, konferans, açık oturum gibi akademik ağırlıklı
çalışmalar uygulamada başvurulan yöntemler arasındadır.
Halkla ilişkiler sürecinde etkili bir şekilde iletişim sağlamak için, alıcının mesajları
gönderen kaynağa güvendiği bir ortamın yaratılması, çevresel gerçeklerle desteklenmiş bir
program kapsamının bulunması, mesajların hedef kitleler için anlamlı ve anlaşılır olması,
iletişimin sürekliliğinin sağlanması, hedef kitlenin güvendiği iletişim kanallarının
kullanılması gerekir. Ayrıca, hedef kitlenin eğitim düzeyi, bilgi düzeyi, okuma veya izleme
alışkanlıkları gibi sosyo-kültürel özelliklerinin araştırma-bilgi toplama aşamasında doğru
tesbit edilip, yazılı ya da sözlü basındaki yayınlarda veya diğer şekillerde yapılan etkileme
çabalarında gözönünde bulundurulmaları zorunludur.

4. Değerlendirme
Bu son aşama, uygulanan halkla ilişkiler etkinliklerinin önceden saptanmış amaçlara
ulaşıp ulaşmadığının veya ne ölçüde ulaştığının belirlenmesi; diğer bir ifadeyle, fiili durumun
ortaya çıkarılarak planlanan ile gerçekleşenin karşılaştırılması çalışmasıdır. Böylece
gerçekleştirilen kampanyanın başarısı ortaya konulur; bu geri bilgi alışı gelecekteki çalışmalar
ve kampanyalar için yeni ipuçları verir.
Bir halkla ilişkiler kampanyasının etkilerini ve sonuçlarını tamamen objektif bir
şekilde ölçmek ve değerlendirmek hiç de kolay değildir. Sözkonusu değerlendirme için çeşitli
kriterler geliştirilmiştir. Değerlendirme aşamasında mesajın alıcısı, okuyucu/izleyici kapsamı,
kitlenin tepkisi ve kampanyanın etkisi gibi ölçüm faktörlerinden yararlanılabilir.
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13.4.2. Halkla İlişkilerde Etkili İletişim ve Hedef Kitleler

Halkla İlişkilerde Etkili İletişim: Halkla ilişkiler faaliyetlerinin temeli, tıpkı
pazarlamanın tutundurma faaliyetlerinde (örneğin, reklâmda, kişisel satışta) olduğu gibi
iletişim, daha doğrusu etkili iletişimdir. Yine, hedef kitlelere bilgi vererek aydınlatma ve bu
yoldan onları etkileme yoluna gidilmektedir. Ancak, halkla ilişkiler 'de mal veya hizmetin
tutundurulmasından çok daha geniş kapsamlı amaçlar sözkonusudur; ayrıca, alıcı ve
potansiyel alıcılara göre hedef kitleler de çok çeşitli, birbirlerinden farklı, oldukça heterojen
nitelikteki gruplardır. Örneğin, işletmenin çevresindeki halk da, çalışanlar da, kamu
yöneticileri ve kendilerinden kredi alınmak istenilen finansal kuruluşlar da, halkla ilişkiler
faaliyetlerinin hedef kitlesi olabilirler.
Halkla ilişkiler çalışmalarındaki iletişimin bir ucunda işletme, diğer ucunda toplumun
değişik kesimlerinden oluşabilen hedef kitle yer alır. Hedefi oluşturan halk kesimleri veya
kamusal, sosyal ya da finansal vb. örgütlerin niteliklerine göre de, çok çeşitli araçlardan
yararlanma yoluna gidilir. Örneğin, basın bültenleri, konferanslar, ziyafetler.
Halkla ilişkiler sürecinde hedef kitlelerle etkili bir biçimde iletişim kurulması çok
önemlidir. Etkili iletişimin sağlanması için de şu özellikler gözönünde tutulmalıdır:
– İletişim programı, işletmenin performasına dayanan, alıcı açıısndan güvenilir bir
ortamda başlamalıdır.
– Program çevresel gerçeklerle desteklenmeli ve katılıma elverişli olmalıdır.
– Mesajlar açık-seçik, anlaşılır olmalı, farklı anlaşılmayacak biçimde ifade edilmeli;
karmaşık konular sloganlaştırılarak kolay anlaşılır hale getirilmelidir.
– Mesaj alıcı için anlamlı olmalı, alıcının değerleriyle çatışmamalıdır.
– İletişimde süreklilik sağlanmalı, mesajların etkili olabilmesi için gereken tekrarlar
yapılmalıdır.
– Alıcının güveneceği iletişim kanalları kullanılmalıdır.
– Hedef kitlenin özellikleri iletişim sürecinin ilk aşamasında iyi belirlenip, tüm süreç
sağlam bilgiler temeline oturtulmalıdır.
Halkla İlişkilerde Hedef Kitleler: İşletmeler açısından ele alındığında, halkla ilişkiler
faaliyetlerinin hedefini oluşturan toplum kesimleri veya kurum ve kuruluşlar oldukça çok ve
çeşitli gruplar ve örgütlerdir. Bu geniş çerçeve içinde, halkla ilişkilerin hedefi olan grupları:
– İşletme ile yakından ya da doğrudan ilgili gruplar
ve genel anlamda,
– Dış çevre ile ilgili gruplar
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şeklinde ikiye ayırma yoluna gidilebilir. Böyle bir yaklaşımla ilk grup hedefler ya
işletme içinde yer alan ya da işletme ile yakından ilgili hedef kitle ve gruplardır. Bunların
başlıcaları: işletmenin ortakları (A.Ş. türündeki işletme tipinde, hissedarlar); işletmede
çalışanlar; işçi sendikaları; bayi, acenta vb. aracılar; işletmenin tedarikçileri (üretim faktörleri
sahipleri ve üretim faktörlerinin tedarikinde yararlanılan aracılar) ve tüketicilerdir.
İşletme ile ilgili olabilecek ikinci grup hedef kitleler olarak da şunlar belirtilebilir:
kamu kuruluşları; finansal (kredi veren) kuruluşlar; eğitim kurumları; mesleki kuruluşlar;
sosyal kuruluşlar; basın; diğer işletmeler; işletmenin bulunduğu yerdeki çevre halkı, sivil
toplum örgütleri vb.

Halkla ilişkilerde hedef kitleler toplu bir şekilde şöyle sıralanabilir:
– İşletmenin faaliyet gösterdiği çevre halkı
– Çalışanlar
– Potansiyel işgücü
– Tedarikçiler
– Aracılar
– Finansal kurumlar
– Tüketiciler ve endüstriyel alıcılar
– Kamuoyu önderleri
– Merkezi ve yerel kamu kuruluşları
– Mesleki kuruluşlar
– Eğitim kurumları
– Sivil toplum örgütleri.

13.5. HALKLA İLİŞKİLERİN TÜRLERİ
Halkla ilişkiler farklı şekillerde sınıflandırılabilir. En genel şekilde, renklerin siyahbeyaz ayırımı gibi halka ilişkiler ikiye ayrılabilir:
– Kurumsal halkla ilişkiler
– Pazarlama halkla ilişkiler.

335

Bu bölümün başından beri üzerinde durulan halkla ilişkiler etkinliklerinin çok büyük
bir kısmı, pazarlamadan çok genel yönetim ile tüm işletme veya kurum ile ilgilenmektedir.
Halkla ilişkilerin bu genel yönüne kurumsal halkla ilişkiler (CPR–Corporate Public Relations)
denilmektedir. Klasik anlamda halkla ilişkilerin hedefi, örgütle ilgili iç ve dış çevredeki tüm
ilgili gruplandır.
1990’ların ortaya çıkardığı önemli bir özellik, pazar rekabetinin gerek ulusal, gerekse
uluslararası boyutta hayli artmış olmasıdır. Rekabetçi bir pazar ortamında büyük-küçük ulusal
ve çok- uluslu şirketler müşterileri kendine çekmek için yoğun bir şekilde rekabet yarışına
girmişlerdir. Bu durumda, kurumsal ilişkiler ve imaj oluşturmaya çalışan genel halkla
ilişkilerden farklı olarak, daha çok mal ve hizmetlerin pazarlanmasıyla ilgili bir halkla ilişkiler
türünün ortaya çıkmasına yol açmıştır: pazarlama halkla ilişkiler (MRP-Marketing Public
Relations). “Pazarlama yönlü” veya “amaçlı” halkla ilişkiler olarak da adlandırılan bu türde,
işletmenin mal ve hizmetleri, müşteri memnuniyeti, müşteri istek ve ihtiyaçları satış ve kâr ön
plandadır. Bu, bir kuruluşun pazarlama amaçlarına ulaşmasında halkla ilişkilerin stratejik
desteği; daha açık bir ifadeyle, halkla ilişkilerin mamul, marka ve tüketici ile ilgili olan daha
dar kapsamlı bir yönü; dolayısıyla, pazarlama ile halkla ilişkilerin ortak tarafıdır. Pazarlamada
bu kavram uzun süre “tanıtma” olarak kullanılmıştır.
Ayrıca, gerek genel halkla ilişkilerin, gerekse pazarlama halkla ilişkilerin bir başka
yönden iki türe ayrılması yoluna gidilmektedir: proaktif halkla ilişkiler ve reaktif halkla
ilişkiler. Proaktif pazarlama halkla ilişkiler stratejisi hücuma yöneliktir; genelde uzun dönemli
programlarla işletmenin pazarlama hedefleri üzerine yoğunlaşır. Reaktif pazarlama halkla
ilişkiler ise, adının da ima ettiği gibi savunmacıdır; dış çevre koşullarında, örneğin tüketici
davranışlarında, hükümet politikalarında, rekabet koşullarında vb. işletme için olumsuz
gelişmeler karşısında “ne yapmalı?” sorusunun cevabını arar; işletmenin düşen satışlarını,
azalan pazar payını veya zedelenen itibarını düzeltmeyi hedefler.
Bir bütün olarak ele alındığında halkla ilişkiler birçok farklı fonksiyonu üstlenebilir ve
başarabilir. İşte bu fonksiyonları temel alarak da halkla ilişkilerin sınıflandırılması yoluna
gidilebilir; bu yaklaşımla halkla ilişkilerin türleri şunlardır:
– Medya ile ilişkiler
– Kurumsal halkla ilişkiler
– Kriz yönetimi
– İşgörenle ilişkiler
– Finansal ilişkiler
– Devletle ve toplumla ilişkiler
– Pazarlama halkla ilişkiler.
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Ayrıca lobicilik, sponsorluk gibi hayli yaygın kullanılan diğer halkla ilişkiler türleri
de vardır. İşletme veya kurum için farklı görevleri yerine getiren bu halkla ilişkiler çeşitleri
burada tek tek ele alınmayacaktır.

13.6. HALKLA İLİŞKİLERDE YARARLANILAN ARAÇ VE
METODLAR
İşletmenin halkla ilişkiler faaliyetlerinde, ister örgüt içi, ister örgüt dışı olsun
(personele veya genelde çevre halkına yönelik) yapılması gereken tanıma çalışmalarında
kullanılan metot ve teknikler, anketler, toplantılar, basını izleme, danışma ve halkla yüzyüze
ilişkiler olarak sayılabilir.
Tanıtma çalışmalarında kullanılan araç, metot ve teknikler de oldukça çok ve çeşitli
olup, başlıcaları şunlardır:
Yüzyüze ilişkiler
Yazılı Basın Araçları: Basın bildirileri, basın bültenleri, basın toplantıları, basın
brifingi ve basın büroları, mesleki yayınlar, el ilanları.
İşletmenin Basılı Kaynakları: Kitaplar, kitapçıklar, dergiler, işletme gazetesi,
makaleler, broşürler, raporlar, mektuplar, afiş, pankart ve duyurular, fotograflar, duvar
ilanları, özel mektup, kağıt ve zarfları, yıllık raporlar ve istatistikler.
Sözlü Basın (Yayın) Araçları: Kitlesel yayın araçları (TV, radyo), işletmenin yayın
araçları, diğer görüntülü araçlar (video kaset, film, CD, vb.).
Diğer Araçlar: Yarışmalar, fuarlar, sergiler, festivaller, seminerler, konferanslar,
diğer işletme toplantıları ve işletme gezileri, özel olaylar, özel haberler, internet ve web
sayfaları, e-mail, spor ve kültürel olaylar.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu hafta bir işletme fonsiyonu olan halkla ilişkilerin ilk defa ABD’de 20. yüzyılın son
yıllarında kamu kesiminde ortaya çıktığı ve 1929-1933 Büyük Ekonomik Kriz ile birlikte hem
özel hem kamu kesiminde hızla önem kazandığı; çok sayıda (tam 472 adet) halkla ilişkiler
tanımı olduğu; halkla ilişkilerin çok çeşitli amaçları bulunduğu açıklanmıştır. Ayrıca,
uyulması gereken bazı temel ilkelerin bulunduğu, bir kampanya yürütmenin aşamaları ile
etkili iletişimin önemi, halkla ilişkilerin türleri ve araçları gözden geçirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel ilkelerinden biri değildir?
a) Doğruluk-Dürüstlik
b) İnandırıcılık
c) Tekrar
d) Planlılık
e) Kısa vadede çok kaynak girişi sağlamak
2. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecinin (Kampanyasının) aşamalarından
biri değildir?
a) Araştırma
b) Planlama
c) Geribesleme
d) Değerlendirme
e) Uygulama
3. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan araç ve metodlardan biri değildir?
a) Yüzyüze ilişkiler
b) İşletmenin basılı kaynakları
c) Sözlü basın araçları
d) Yazılı basın araçları
e) Kişisel ilişkiler

Cevaplar
1-e, 2-c, 3-e
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14. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

14.1. Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)’nin Tanımı, Araştırma Çeşitleri ve
Endüstride Ar-Ge Çalışmaları
14.2. İşletmelerin Ar-Ge’ye Önem Vermelerinin Nedenleri
14.3. Türkiye’de Bilim ve Teknoloji ile İlgili Gelişmeler ve Başlıca Gelişmiş
Ülkelerde Ar-Ge Çalışmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Temel araştırma, uygulamalı araştırma ve geliştirme ne demektir? karşılaştırmalı olarak
açıklayınız.
2. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)’nın amaçları nelerdir?
3. İşletmeler hangi nedenlerle Ar-Ge’ye önem vermektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ar-Ge’nin
Unsurları

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
Okuyarak
Temel araştırma ile
Temel
geliştirmenin
farklarını
kavramak.
Okuyarak
İşletmelerin Ar-Ge ve
yenilik
çalışmalarının araştırarak
nedenlerini öğrenmek.

ve

Okuyarak
Teknolojik
lider
Ar-Ge ülkeler,
ileri
teknoloji karşılaştırarak
ülkeler ve düşük teknoloji
ülkelerini belirlemek.

ve

Ar-Ge’nin
İşletmeler için Gerekliliği

Ülkelerin
GSMH’daki
Paylarının
Karşılaştırılması

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar

Temel Araştırma: Geniş ölçüde araştırmacının ilgi alanına, kişisel arzusuna bağlı, daha
çok bilimsel amaçla yapılan pür araştırma.
Uygulamalı Araştırma: İşletmelerin, özellikle endüstri işletmelerinin bilimsel
araştırmalardan yararlanıp belirli ticari amaçlara yönelik araştırma.
Geliştirme: Temel ve uygulamalı araştırma sonuçlarının, malzemeler, mamuller,
sistemler, üretim süreçleri ve hizmetlere dönüştürme yolundaki çalışmalardır.
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Giriş
Geçen yüzyılın sonları ile yirmibirinci yüzyılın ilk yıllarında dünyada siyasal, kültürel
ve ekonomik anlamda önemli değişiklikler görülmüş; bu değişiklikler de, beraberinde
“küreselleşme”, “bilgi çağı”, “bilgi toplumu” gibi yeni kavramları gündeme getirmiştir.
Küreselleşme, bilim ve teknolojiden, özellikle iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki hızlı
değişmelerden kaynaklanan gelişmeler ile, uluslararası konjonktür ve sosyo-ekonomik
nedenlerin oluşturduğu bir ortamda ortaya çıkmıştır. Böylece dünya; mesafe tanımayan, bir
ölçüde "tek bir pazar" haline dönüşme yoluna girmiş ve ticaretin uluslararası niteliği artmıştır.
Küreselleşmenin önemli sonuçlarından biri, tüketicilerin seçeneklerinin çoğalması ve yoğun
Ar–Ge gerektiren, yüksek fiyatlı fakat değişik özellikleri olan farklılaştırılmış ürünler ile
bunlara özgü taleplerin geçerli olduğu, fakat sürekliliği olmayan pazarların oluşmasıdır. İşte
bu ortamda bilimsel ve teknolojik Ar–Ge'ye dayalı yenilik yapabilme ve bu faaliyetlerle
tasarım, imalat ve piyasaya arz arasındaki sürenin kısaltılabilmesi, rekabet gücünü belirleyen
başlıca unsurlardan biri olmuştur.
Bu bölümde, önce Ar–Ge'nin tanımı, araştırma çeşitleri ve endüstride Ar–Ge
çalışmaları ele alınacak; sonra, işletmelerin Ar–Ge'ye önem vermelerinin başlıca nedenleri
üzerinde durulacak; daha sonra, Türkiye'de bilim ve teknoloji ile ilgili bazı gelişmeler ve
gelişmiş ülkelerde Ar-Ge çalışmaları karşılaştırmalı olarak ele alınacak; son olarak da, Ar-Ge
ile ilgili son gelişmeler üzerinde durulacaktır.
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14.1. AR–GE'NİN TANIMI, ARAŞTIRMA
ENDÜSTRİDE AR–GE ÇALIŞMALARI

ÇEŞİTLERİ

VE

Araştırma ve Geliştirme (Ar–Ge), genel bir biçimde, "bilimsel ve teknik bilginin yeni
uygulamalarda kullanımı" olarak tanımlanabilir. Ar–Ge'nin iki temel unsurundan birincisi
olan araştırmanın iki çeşidi vardır:
1. Temel araştırma
2. Uygulamalı araştırma.

Temel araştırma, geniş ölçüde araştırmacının ilgi alanına, kişisel arzusuna bağlı olup,
daha çok bilimsel amaçla yapılan pür araştırmadır. Uygulamalı araştırma ise, işletmelerin,
özellikle endüstri işletmelerinin büyük önem verdikleri ve gerçekleştirdikleri araştırma
türüdür; faydacı olup belirli bir amaçla yapılır. Burada, tüm bilimsel çalışmalardan, temel
araştırmalardan yararlanarak, belirli ticari amaçlara yönelik olarak, mamuller ve üretim
süreçleri üzerinde yeni bilimsel ve teknik bilgi elde edilmesine yolaçan araştırma söz
konusudur. Uygulamalı araştırma ticari amaçlı bir çalışma olduğundan elde ettiği sonuçlar
patent konusu olabilmekte; böylece ulaştığı teknolojik yenilik ve buluş, patenti alınınca
uzunca bir süre (genellikle 15-17 yıl) ulusal ve uluslararası düzeyde yasal korunma hakkı elde
etmektedir. Gelişmiş ülkelerde de işletmeler, temel araştırmaya göre uygulamalı araştırmaya
ve geliştirmeye daha çok fon ayırmayı tercih etmektedirler. Zaten bunda, her türlü bilimsel
araştırma sonuçları, bilgi ve bulguları temel alınmaktadır.
Ar–Ge'nin ikinci unsuru olan geliştirme ise, temel ve uygulamalı araştırma
sonuçlarını, yani bilinenleri kullanmayı ve uygulamada daha iyi sonuçlar almayı amaçlar.
Diğer bir deyişle, geliştirme çalışmalarında yeni bir buluş söz konusu değildir; sadece her iki
tür araştırma sonuçlarının, malzemeler, mamuller, sistemler, üretim süreçleri ve hizmetlere
dönüştürülmesi yolundaki faaliyetleri kapsar. Böylece, geliştirme faaliyetleri, araştırma
faaliyetleri ile üretim faaliyetleri arasında bir köprü görevini yerine getirir.
Bu tanımlara göre, Ar–Ge daha çok üretimle ve üretim tekniği ile ilgilidir; ancak,
günümüzde her türlü ekonomik faaliyet Ar–Ge çalışmalarına konu olabilmektedir. Zira,
niteliği ve güdülen amacı gereği, Ar–Ge, verimliliği, etkinliği ve iktisadiliği arttırmaya; daha
iyi ve faydalıya ulaşmaya yarayan bir araç olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla, üretimin
yanında, genel olarak yönetim ve organizasyon da dahil olmak üzere, pazarlama, finansman
ve personel yönetimi gibi bellibaşlı bütün işletme fonksiyonları üzerinde Ar–Ge çalışmaları
yapılabilmektedir.
Günümüzde, gelişmiş ülkelerde, özellikle endüstri işletmelerinde Ar–Ge
faaliyetlerinin önemi ve gereği gitgide daha iyi anlaşılmaktadır; bu tür çalışmalarla teknolojik
buluş, yenilik ve geliştirmeleri gerçekleştirebilen işletmeler, rakiplerine üstünlük sağlayıp,
satışlarını ve kârlarını yüksek düzeylere çıkarabilmektedirler. Zira, pazarlama fonksiyonunu
incelerken, Onuncu bölümde görüldüğü üzere, yapılan bazı araştırmalar pazara sunulan bir
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mamulün de, satış hasılatı ve kârlılık açısından tıpkı canlı organizmalar gibi bir hayat seyrine
sahip olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifade ile, pazarda başarılı olan her mamul, ilk
sunuştan itibaren büyüyüp gelişmekte, olgunlaşmakta ve sonra düşüş dönemine girmektedir.
İşte bu yüzden, pazarda varlığını sürdürmek isteyen bir işletme zamanla satışları düşen ve
kârlılığını yitiren mamulünde ya değişiklik yapacak, ya da bütünüyle onun yerine başka bir
mamul koyacaktır. Her iki yol için de Ar–Ge'nin önemli katkıları olabilmektedir. Nitekim
yapılan araştırmalar, birçok işletmenin satışlarının ve kârlarının önemli bir bölümünü, daha 3–
5 yıl öncesinde mevcut olmayan mamullerinden sağladığını ve genelde, yeni mamul
geliştirmeye önem veren endüstrilerin büyüyen endüstriler olduğunu göstermektedir.

14.2. İŞLETMELERİN AR–GE'YE ÖNEM VERMELERİNİN
BAŞLICA NEDENLERİ
İşletmelerin, özellikle büyük sanayi işletmelerinin Ar–Ge'ye ve yeni mamul
geliştirmeye önem vermeleri yanında, devlet desteği de yenilikçi işletmelere bu yönde
yardımcı olmaktadır. Ancak ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde yapılan bazı araştırmalar, Ar–
Ge faaliyetleri açısından çeşitli endüstriler arasında önemli farklılıklar olduğunu ortaya
koymaktadır. İşletmelerin Ar–Ge ve yenilik çalışmalarına büyük önem vermelerinin çeşitli
nedenleri vardır ve bunlar dört grupta toplanabilir:
1. Pazarla İlgili Nedenler: Pazarda önde gelen firma olmak ve bunu korumak,
rakiplere karşı koyabilmek için mamul geliştirmek

2. Örgütsel Nedenler: Endüstride yenilikçi olarak isim yapmak ve bunu sürdürmek,
aralarında seçim yapabilecek alternatif ürünlere sahip olmak

3. Sosyal Nedenler: Değişiklik bekleyen tüketicileri tatmin etmek, kamu organlarına
ve kamuoyuna karşı toplumsal yararlılığını kanıtlamak

4. Personelle İlgili Nedenler: Yetenekli ve istekli araştırmacıları işletmeye
çekebilmek, bunları işletmede tutabilmek, çalışanlara çalışma şevki ve anlamı kazandırmak.

Temel araştırma, genellikle büyük harcamaları gerektirdiği ve sonuçları hem uzun
sürede, hem de küçük bir geri dönüş (kâr) oranı olarak ortaya çıktığı için, işletmeler bu tür
araştırmaya fazla rağbet göstermemektedirler. Nitekim ABD'de bile, çeşitli kamu kuruluşları
ve Üniversiteler ile araştırma kuruluşları yanında, ancak çok büyük (IBM, DuPont, General
Motors gibi) işletmeler bu alanda yatırım yapabilmektedirler. Temel araştırma çok çeşitli
uygulamalı araştırmalara temel olduğu ve bu yönüyle de, ülke işletmelerinin yeni teknolojiler
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sayesinde dünya pazarlarında başarılı olmasında rol oynadığı için, devlet bunu teşvik etmekte
ve çeşitli yollardan destek sağlamaktadır.
Buna karşılık, gerek uygulamalı araştırma, gerekse geliştirme, belirli bir işletme
probleminin çözümlenmesinde yardımcı olan, riski daha az, geri dönüş oranı nisbeten yüksek
ve uzun zaman beklemeyi gerektirmeyen; mevcut bir üretim sürecinin iyileştirilmesi, bir
mamülde değişiklik yaparak yeni mamul haline getirilmesi gibi faaliyetlerdir.
İşletmelerin büyüme ve gelişmeleri için stratejik bir öneme sahip olan yeni mamul
geliştirme, bir yandan üretimle, bir yandan da pazarlama ile ilgili geniş kapsamlı bir Ar–Ge
alanıdır. Burada, yeni mamul geliştirmeye yönelik Ar–Ge faaliyetleri sadece bütünüyle yeni,
"orijinal" bir mamul meydana getirmekle ilgili değildir. Mevcut bir malı çeşitli yönlerden
yapılacak değişikliklerle, daha iyi, daha faydalı ve kullanışlı hale getirerek tüketicilerin
ilgisini çekmek de yaygın olarak başvurulan bir yoldur. Böylece, nispi olarak az bir maliyetle
mamulde yapılan değişiklik, mamulün özüyle ilgili kalite özelliklerinde olabileceği gibi,
kullanım rahatlığı, muhafaza kolaylığı, zerafet, gösterişlilik gibi özelliklerinde veya sadece
ambalajında da olabilir.
Özetleyecek olursak, günümüzün rekabetçi ortamında hızla gelişip büyüyen
işletmelerin genellikle araştırma ve geliştirmeye önem veren, yenilikçi işletmeler olduğu; Ar–
Ge'ye önem verilmesinin pazarla, işletme ile sosyal fayda ve personelle ilgili çeşitli
nedenlerinin bulunduğu, Ar–Ge'nin sektörel düzeyde büyük önem kazandığı, ama çeşitli
endüstriler arasında Ar–Ge harcamaları yönünden önemli farklılıklar olduğu görülmektedir.

14.3. TÜRKİYE'DE BİLİM VE TEKNOLOJİ İLE
GELİŞMELER VE BAŞLICA GELİŞMİŞ ÜLKELERDE
ÇALIŞMALARI

İLGİLİ
AR–GE

Ülkemizde bilimsel ve teknolojik araştırmalar ve Ar–Ge çalışmaları için yapılan
harcamalar hakkında fazla bilgi bulunmamakla beraber, edinilen sınırlı bilgiler, gerek kamu
kesiminde, gerekse özel kesimde bu konulara yeterince fon ayrılmadığını ortaya koymaktadır.
İşletmelerimizin, modern işletmecilikte büyük bir yeri ve önemi olan bu çalışmalardan,
özellikle maliyeti çok yüksek ve riski fazla olan temel araştırma dışında kalan Ar–Ge'den,
daha geniş ölçüde yararlanmaları ve teknoloji üretimine yönelmeleri gerekir. Doğal olarak,
bu, bir yandan finansal kaynaklarla; öte yandan, riski göze alabilen, yeniliğe açık işletme
sahip ve yöneticilerinin varlığı ile yakından ilişkili bir sorundur.
Ülkemizde genelde bilim ve teknoloji ile ilgili çalışmalar çok sınırlı kaynaklarla,
oldukça sınırlı ölçülerde yürütülmektedir. Bilimsel ve teknolojik Ar–Ge faaliyetleri için
ayrılan kaynaklar olsun; bu alanda çalışan araştırmacı sayısı olsun, gelişmiş ülkeler bir yana,
diğer birçok ülke ile karşılaştırıldığında da oldukça düşük bir düzeyde kalmaktadır.
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14.3.1. Türkiye'de Bilim ve Teknoloji İle İlgili Gelişmeler
Türkiye'de bilim ve teknoloji alanında belirli bir politika izleme anlayışı Birinci Beş
Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) ile başlamış ve bu gelişmeyle, 1963 yılında "Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)” kurulmuştur. Dördüncü Beş Yıllık Plan
(1978-1982) ile teknoloji transferi ve sektörlerin kendi teknolojilerini üretmesi ele alınmışsa
da, Ar-Ge projeleri 1970'lerin sonuna kadar çoğunlukla doğa bilimlerine yönelik olmuş;
teknolojinin sanayiye uygulanması bir yana, teknoloji üretimiyle ilgili bir gelişme dahi
görülmemiştir. 1980'lerin başında Türk Bilim Politikası belirlenmiş ve Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulu (BTYK) kurulmuş ise de, uygulamada fazla gelişme sağlanamamıştır.
1990'larda da bilimsel ve teknolojik gelişmeye ayrılan kaynaklar ile kurulan bilimsel
merkezler yeterli ve etkin olamamış; bu çerçevede, yeni teknolojilerin geliştirilmesi veya
transferi için küçük teşebbüslere destek sağlanamaması, gelişme potansiyelinin
değerlendirilmesini önlemiştir. 1995 yılı başında yeni kurulmuş olan Dünya Ticaret Örgütü
(WTO) ile ilişkilerin başlaması, diğer ülkelerle ticari ve siyasi ilişkilerimizin gelişmesi ve
Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasının gerçekleşmesi, Ar-Ge çalışmalarına devlet
desteğinin arttırılmasını gerektirmiş; böylece Türkiye'de Ar-Ge yardımı, endüstrilerin
talebinin yanında, devlet tarafından da endüstrilere sunulmaya başlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Bankası arasında imzalanan bir kredi anlaşması ile
Banka’nın Teknoloji Geliştirme Programı çerçevesinde 1991 yılında özel sektör ve kamu
sektörü işbirliğiyle Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) kurulmuştur. TTGV'nin
amaçları şunlardır:
– Ülkemizin bilimsel ve teknolojik altyapısını güçlendirmek
– Türk sanayi kuruluşlarının Ar-Ge faaliyetlerine kaynak ayırmasını teşvik etmek ve
desteklemek
– Dış pazarlarda rekabet gücümüzü arttırma potansiyeli olan öncelikli bilimsel ve
teknolojik Ar-Ge alanlarını belirlemek, izlemek ve teşvik etmek
– Özel sektör - üniversite - kamu kurluşları arasındaki bağları güçlendirmek.
Türkiye'nin de üyesi olduğu, 26 Avrupa ülkesinin kurduğu EUREKA adlı endüstriyel
Ar-Ge kuruluşu (konsorsyumu), üye ülkelerdeki ortak sorunlara yönelik proje geliştirmek
isteyen şirketlere ve araştırma enstitülerine örgütsel destek sağlar. EUREKA programının
Türkiye'de yürütülmesi görevi, 1986'da TÜBİTAK'a verilmiş; 1999'a kadar (ama özellikle
1998'de ve 1999'da) Ar-Ge teşviklerinde önemli artışlar kaydedilmiştir. Ülkemizdeki başlıca
Ar-Ge kuruluşları şunlardır:
– Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurumu
– TÜBİTAK
– Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
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– Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
– TTGV
– Bilim-Teknoloji- Sanayi Tartışmaları Platformu
– Yüksek Planlama Kurulu
– Devlet Planlama Teşkilatı
– Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB)
– YÖK ve Üniversitelerarası Kurul.

İşletmelerin Ar-Ge faaliyetlerine ve projelerine önemli bir devlet desteği, 4.11.1998
tarihinde yayınlanan bir tebliğle verilmiştir. Buna göre, "sanayi kuruluşlarının sadece Ar-Ge
projeleri kapsamındaki giderlerinin % 50-60 arasındaki bir kısmının devletçe karşılanması"
taahhüt edilmiştir.
TTGV'nin sanayide Ar-Ge teşvikine yönelik çalışmalarına 1995'de TÜBİTAK da
katılmıştır. Ayrıca, TÜSİAD'ın da katılımıyla, TTGV ve TÜBİTAK sanayide yenilik
(inovasyon) politikalarına destek vermek üzere "Teknoloji Ödülü" uygulamasını
başlatmışlardır. Ülkemizin teknoloji düzeyinin yükseltilmesi, yenilikçi ve yaratıcı
girişimciliğin teşvik edilmesi amacını güden bu ödül, sanayide yenilikçiliğin yaygınlaşması
için önemli bir motivasyon oluşturmuştur. Ödüller, Teknoloji Büyük Ödülü ve Teknoloji
Başarı Ödülü şeklinde iki kategoride olup, ayrıca her ikisi için de Jüri Özel Ödülü de
verilmektedir.

14.3.2.
Çalışmaları

Başlıca

Gelişmiş

Ülkelerde

ve

Türkiye'de

Ar-Ge

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), ülkelerin bilim ve teknoloji
seviyelerinin ölçülmesi için bazı göstergeler geliştirmiştir. Böylece, bilimsel ve teknolojik
verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve rapor edilmesine ilişkin usuller standart hale
getirilmiş ve kesinleştirilmiştir. Bu göstergeler Türkiye'de de kabul edilmiştir. OECD'nin,
ülkelerin bilim ve teknoloji seviyelerinin karşılaştırılmasında kullandığı genel kabul gören üç
gösterge şunlardır:
(1) Ar-Ge harcamalarının brüt yurt içi gelir (GSYH)deki payı (% olarak)
(2) 10 000 faal (çalışan) nüfus başına düşen Ar-Ge personeli sayısı
(3) "Bilimsel Yayın (Atıf) Endeksi (Science Citation Index-SCI)" tarafından kavranan
dergilerdeki makalelerin sayısı.
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Bilim ve teknoloji göstergelerinin en önemlileri, Ar-Ge' ye ayrılan parasal kaynak ve
insan gücüdür. Dünyada Ar-Ge faaliyetlerinin % 95'i, bu işe büyük insangücü ve mali kaynak
ayıran gelişmiş ülkelerde gerçekleştirilmekte; dünya nüfusunun % 95'ini oluşturan gelişmekte
olan ülkelerde ise Ar-Ge faaliyetlerinin sadece % 5'i yapılmaktadır.

Ülkelerin GSMH'daki Ar-Ge paylarına göre sınıflandırılmasında, bu oranın:
–%1,5’un üzerinde olduğu ülkeler, “teknolojik lider ülkeler”
–%1-1,5 olan ülkeler, “yüksek teknoloji ülkeleri”

ve

–% 0,5’in altındakiler, “düşük teknoloji ülkeleri”
olarak kabul edilmektedirler. Bu sınıflandırmaya göre Türkiye 3. grupta yer
almaktadır.
Gelişmiş ülkelerin önemli bir kısmının ve ülkemizin içinde yer aldığı OECD’nin,
Temel Bilim ve Teknoloji Göstergeleri’ne göre, 2016 yılında veya erişilebilen en son yılda
üye ülkelerde ve seçilmiş bazı üye olmayan ülkelerde yapılan Ar-Ge harcamaları ve tam
zamanlı olarak istihdam edilen araştırmacı sayıları Tablo 14-1’de görülmektedir. Bu verilere
göre, ilk 5 ülke arasında ABD (457,0 milyar dolar, satın alma gücü paritesi cinsinden) açık
farkla başta olmak üzere sırasıyla, Çin (368,7 milyar dolar), Japonya (166,9), Almanya
(106,6), Kore (72,3) yer almakta; bunları Fransa, İngiltere, Rusya, Kanada ve İtalya
izlemektedir. Türkiye 15,1 milyar dolarla oldukça gerilerde kalmaktadır.
Burada dikkati çeken bir nokta, 34 üyeli OECD’nin toplam Ar-Ge harcamaları 1 178,9
milyar dolar iken; bunun 457,9 milyar dolarlık kısmının tek başına ABD tarafından yapılması;
tüm AB ülkeleri toplamının da 363,0 milyar dolarla ABD’denin çok gerisinde kalmasıdır.
İstihdam edilen tam zamanlı araştırmacı sayısında açık farkla Çin (1 524 280
kişiyle) tüm ülkelerin başında gelmekte ve ABD (1 265 064 kişiyle) ikinci sırada yer almakta;
bunları Japonya, Rusya, Almanya, Kore, İngiltere, ve Fransa izlemektedir. Türkiye 89 657
araştırmacı ile OECD içinde oldukça gerilerde yer almaktadır.
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Tablo 14-1OECD Ülkelerinde ve Diğer Bazı Ülkelerde Ar-Ge
Harcamaları ve Araştırmacı Sayıları (2014)*
Ar-Ge Harcamaları
(Milyon DolarÜlkeler
Avustralya
Avusturya
Belçika
Kanada
Şili
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İzlanda
İrlanda
İsrail
İtalya
Japonya
Kore
Lüksemburg
Meksika
Hollanda
Yeni Zelenda
Norveç
Polonya
Portekiz
Slovakya Cumhuriyeti
Slovenya
İspanya
İsveç
İsviçre
TÜRKİYE
İngiltere

Satın Alma Gücü Paritesi)
23 084,0
12 446,9
12 023,3
25 816,6
1 496,9
6 556,1
7 920,9
529,9
7 050,8
58 750,3
106 780,8
2 435,7
3 389,2
272,3
3 462,8
11 376,5
27 744,4
166 861,3
72 266,8
688
11 682,7
16 054,5
1 902,8
5 755,2
9 031,1
3 844,5
1 360,3
1 496,1
19 102,6
13 882,8
13 571,2
15 132,3
44 174,1

ABD

456 977,0

Avrupa Birliği Üyeleri

363 047,7

Toplam OECD
Üye Olmayan Ülkeler
Arjantin
Çin
Romanya
Rusya Federasyonu

1 178 899,8
5 531,5
368 731,6
1 505,0
39 863,0

Tam Zamanlı
Araştırmacı
Sayıları
100 414
41 005
46 880
159 190
7 602
36 040
40 647
4 305
38 281
269 377
359 640
29 694
26 213
1 950
17 448
63 521
119 977
682 935
345 463
2 548
38 823
75 536
17 900
29 362
78 677
38 487
14 742
8 574
122 169
66 643
35 950
89 657
273 560
1 265
064
1 761
901
4 411
451
51 686
1 524
280
18 109
444 865
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Singapur
8 686,4
Güney Afrika
4 824,2
Tayvan
32 429,6
*mevcut en son yıl
(Kaynak: OECD, Main Science and Technology Indicators, June 2016).

36 025
21 383
142 983

Üniversitelerimiz ve YÖK'ün, "Bilim Teknoloji ve Üniversiteler" ile Ar-Ge Kurumları
ve Üniversite - Sanayi İşbirliği" konularına yer veren bir yayınına göre, ülkemizde Ar-Ge
faaliyetlerinin azlığının nedenleri arasında başlıcaları şöyle belirtilebilir:
– Yapılan araştırmaların uygulamaya yönelik olmaması
– Ülkenin veya Üniversitelerin, ya da bölgelerin araştırma önceliklerinin belli
olmaması
– Ar-Ge için ayrılan kaynakların yetersiz olması.

Araştırmacı sayısının az olmasının başlıca nedenleri de şunlardır:
– Araştırmacı ücretlerinin düşüklüğü nedeniyle bu dalda çalışmanın tercih edilmemesi
– Üniversite elemanlarının sanayide çalışma imkanlarının sınırlı olması
– Döner sermaye işletmelerinde çalışanlara ayrılan payın çok az olması
– Üniversite dışındaki uzmanların ve deneyim sahiplerinin Üniversitelerde ders verme
ve araştırma yapma imkanlarının kısıtlı olması.
Doğal olarak ülkelerin Ar-Ge, inovasyon ve bilim ve teknolojideki gelişmişlik
düzeyleri, onların uluslararası rekabet güçlerini belirlemede önemli bir rol oynar. Bu açıdan
gelişmiş ülkelerin rekabet güçleri ekonomik olarak oldukça yüksek düzeylerdedir. İsviçre’nin
Davos kasabasında yerleşik olan “Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum)” adlı
kuruluşun organizasyonu ile dünya ekonomisinin durumu, ülkelerin rekabet güçleri ve çeşitli
uluslararası ekonomik sorunlar her yıl Davos’ta tartışılır. Bu çerçevede, küresel rekabetçilikle
ilgili “2015-2016 Küresel Rekabetçilik Raporu (The Global Competitiveness Report 20152016)”, iş, siyaset ve sanat dünyasının liderleri ile akademi dünyasından ünlü bilim adamları
tarafından 2016 yılı başında değerlendirilmiştir. Söz konusu rapor bir “Küresel Rekabetçilik
Endeksi” içerir ve başlıca ülkelerin ekonomileri bu yönden değerlendirilir. Yapılmış olan son
araştırma 140 ülkeyi kapsamına almış bulunmaktadır. Araştırma kapsamındaki ülkelerden
İsviçre, üst üste 8. kez 1. sırada yer almış; Singapur da üst üste 5. kez en rekabetçi 2. ülke
olmuş; ABD ise, 2014-2015 döneminde ulaştığı 3.lüğü korumuştur. Rekabetçilik endeksine
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göre ilk 10 ülke içinde yer alan diğer 7 ülke de, sırasıyla şunlardır: Almanya, Hollanda,
Japonya, Hong Kong, Finlandiya, İsveç ve İngiltere.
Bu Küresel Rekabetçilik Endeksi’ne göre ilk 20’ye giren diğer 10 ülke de sırasıyla
şunlardır: Norveç, Danimarka, Kanada, Katar, Tayvan (Milliyetçi Çin), Yeni Zelanda,
Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Belçika ve Lüksemburg. Öte yandan, dünyanın 2. büyük
ekonomisi olan Çin, 2014-2015’de sıralamadaki yeri olan 28.liği korumuş; Fransa 22.liğe,
İtalya 6 sıra birden atlayarak 43.lüğe ve Rusya Federasyonu 8 sıra atlayarak 45. sıraya
yükselmişlerdir. Çin ve Rusya ile birlikte BRİCS ülkeleri denilen grubu oluşturan ülkelerden
Güney Afrika 56., Brezilya 57. ve Hindistan 71. sırada yer almaktadırlar. Ortadoğu ve Kuzey
Afrika ülkelerine bakıldığında, Katar’ın 14. sıra ile Birleşik Arap Emirliklerinin 17. sıra ile
bölgenin liderleri olarak dünyanın en rekabetçi 20 ülkesi içinde yer aldıkları görülmekte;
Asya’dan da Malezya bu grupta 18. sırada bulunmaktadır.
Küresel Rekabetçilik Endeksi hesaplamalarında Türkiye’nin durumuna gelince,
rekabetçiliği sağlayan hemen hemen bütün faktörlerde (12 faktörden 10’unda) bir önceki
seneye göre genel bir düşüş görülmekte; sıralamadaki yeri 45.lükten 51.liğe gerilemiş
bulunmaktadır. Bu duruma yol açan başlıca nedenler olarak şunlar sıralanmıştır: yurt dışı
finansmana aşırı bağımlılık, kurumların performanslarının yetersizliği, hassas politik durumu
(Haziran ve Kasım 2015 tarihlerinde iki kez seçim yapılmış olması) hedeflenenden yüksek
çıkan enflasyonun (% 8,9) yarattığı belirsizlik, verimlilikteki hafif gerileme, işgücü
piyasasının yetersizliği ve yapısal reformların gerçekleştirilememiş olması.
Ülkemizde özel sektör işletmelerine Ar-Ge merkezi kurma yolunda kanunla teşvik ve
muafiyetler verilmekte; söz konusu merkezlerin sayısı son yıllarda giderek artmaktadır. ArGe merkezi sayısının 250’ye çıktığını açıklayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “ArGe” ve “İnovasyon” (yenilikçilik)un günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri
haline geldiğini dile getirerek, etkin Ar-Ge teşvikleriyle sanayii desteklenen ülkelerin, dünya
rekabet sıralamasında en üst seviyelerde yer aldığını belirtmiştir. Ar-Ge merkezi kuran
işletmelere, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
ile sağlanan teşvik ve muafiyetlerin, ülkede özel sektörün Ar-Ge altyapısının oluşmasına ve
ekosistemin güçlenmesine ciddi katkı sağladığını vurgulayan Bakanlık, “Ar-Ge merkezi”
belgesine sahip işletmelerde yaklaşık 26 500 Ar-Ge personeli istihdam edilip, 5000’e yakın
proje yürütüldüğünü, 1060 tescilli patent ile 4000’e yakın patent başvurusu bulunduğunu”
ifade etmiştir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu hafta önce Ar-Ge’nin tanımı, unsurları ve önemi, sonra işletmelerin Ar-Ge’ye
önem vermelerinin –özellikle uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışmalarına
yönelmelerinin- nedenleri gözden geçirilmiştir. Daha sonra dünyada ve Türkiye’de Ar-Ge
çalışmalarının boyutlarını, ülkelerin Gayri Safi Milli Hasılalarına oranla Ar-Ge paylarına
göre; “teknolojik lider ülkeler”, “yüksek teknoloji ülkeleri” ve “düşük teknoloji ülkeleri”
şeklindeki üçlü sınıflandırma ve Türkiye’de Ar-Ge kurum ve kuruluşlarının hangileri olduğu
incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki başlıca Ar-Ge kuruluşlarından biri değildir?
a) Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurumu
b) TÜBİTAK
c) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
d) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
e) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
2.“Geniş ölçüde araştırmacının ilgi alanına, kişisel arzusuna bağlı olup, daha çok
bilimsel amaçla yapılan pür araştırma” türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gerçek araştırma
b) Kişisel araştırma
c) Temel araştırma
d) Uygulamalı araştırma
e) Ampirik araştırma
3. Ülkemizin teknoloji düzeyinin yükseltilmesi, yenilikçi ve yaratıcı girişimciliğin
teşvik edilmesi amacını güden bu ödül, sanayide yenilikçiliğin yaygınlaşması için önemli bir
motivasyon oluşturan ödül hangisidir?
a) Ar-Ge Ödülü
b) Teknoloji Ödülü
c) Girişimcilik Ödülü
d) Üstün Başarı Ödülü
e) Yenilikçilik Ödülü

Cevaplar
1-e, 2-c, 3-b
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