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ÖNSÖZ
Toplumun istek ve ihtiyaçlarını gidermek üzere mal ve hizmet üreten işletmeler, günümüzde
hayatımızın her alanını sarmış durumdadır. Her gün birçok işletmeden alışveriş yapmakta ve onlar
aracılığı ile ihtiyaçlarımızı gidermekteyiz. Dolayısıyla ülke ekonomisinin en küçük birimini
oluşturan işletmelerin gerek kuruluşu, gerekse işleyişi sırasında önemli olan konular İşletme
Yönetimi dersi kapsamında ele alınmaktadır.
Kitabın içeriğine daha yakından bakarsak, 1.Bölümde insan ihtiyaçlarının neler olduğu ve bu
ihtiyaçların giderilmesi için işletmelerce girişilen ekonomik faaliyetler ele alınmıştır. 2.Bölümde
işletme ile ilgili temel kavramlar tanımlanmıştır. 3.Bölüm işletmeciliğin tarihsel gelişim sürecinde
klasik yaklaşım, davranışsal yaklaşım ve modern yaklaşıma ayrılmıştır. 4.Bölümde işletmeciliğin
iktisat, hukuk, matematik vb. diğer bilim dalları ile ilişkileri daha yakından ele alınmış, bunun
yanında verimlilik, etkinlik, karlılık gibi işletmecilik ilkeleri tanımlanmıştır. İşletmenin dış çevresi
ve ekonomik yapı içindeki yeri 5. Bölümün konusunu oluşturmaktadır. 6. Bölümde işletmelerin
karlılık, süreklilik ve toplumsal fayda amaçları arasındaki denge arayışı vurgulanmıştır.
Kitabın 7. ve 8. Bölümleri işletmelerin sınıflandırılması konusuna ayrılmıştır. 7. Bölümde,
işletmeler faaliyet alanları, büyüklük, pazar alanı, sermaye sahipliği gibi kriterler açısından
sınıflandırılırken, 8.Bölüm işletmeleri hukuki yapıları ve işletmelerarası anlaşmalar bakımından
incelemektedir. İşletmelerin kuruluş çalışmaları 10. Bölümde incelenmiştir. Kuruluş çalışmaları
içinde önemli rolü olan fizibilite etüdleri 11.Bölümde detaylı olarak ele alınmıştır. 12. Bölüm
işletmeler için son yıllarda giderek önem kazanan sosyal sorumluluk konusuna ayrılmıştır. 13. Ve
14. Bölümlerde ise işletmecilik fonksiyonları ana hatları ile yer almaktadır.
Bu kitabın hazırlanması sırasında benden sabır ve desteklerini esirgemeyen çocuklarım Efe ve
Ece’ye teşekkür ediyorum.
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YAZAR NOTU

Kitabın öğrencilerimize yararlı olmasını diliyorum.
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1. İNSAN İHTİYAÇLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. İnsan İhtiyaçları
1.1.1. Birincil ve İkincil İhtiyaçlar
1.1.2. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
1.2.Ekonomik Faaliyetler
1.2.1. Üretim ve Üretim Faaliyeti
1.2.2. Üretim Faktörleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

İnsanın ne gibi ihtiyaçları vardır?

Ekonomik faaliyetler ne anlama gelmektedir?

“Üretim faktörleri” başlığı altında neler ele alınabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

İnsan İhtiyaçları

İnsan ihtiyaçlarını
anlayabilmek

Okuyarak, fikir yürüterek

Maslow’un İhtiyaçlar
Hiyerarşisi

Maslow’un İhtiyaçlar
Okuyarak, tartışarak
Hiyerarşisini detaylı biçimde
kavrayabilmek

Ekonomik Faaliyetler

Ekonomik faaliyetlerin
amacını ortaya koyabilmek.

Okuyarak, uygulama
yaparak

Üretim Faktörleri

Üretim faktörlerinin neler
olduğunu ve önemini
açıklayabilmek.

Okuyarak, araştırarak
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Anahtar Kavramlar
 İhtiyaç: İnsanları tek başlarına ya da birlikte çalışmaya iten temel itici güçtür.
 Üretim; faydalı mal ve hizmetlerin oluşturulması, depolanması, taşınması ve satılması
vb. faaliyetlerin tümünü kapsayan bir süreçtir.
 Ekonomi; varolan ihtiyaçların giderilmesi için mal ve hizmetlerin ortaya konmasına
yönelik tüm çabalardır.
 Üretim faktörleri; üretim yapmak için insanın ihtiyaç duyduğu faktörlerdir.
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Giriş
Toplumu oluşturan bireyler, yaşamlarını sürdürebilmek ve toplumun kendilerine
verdiği görevleri yapabilmek için çeşitli mal ve hizmetlere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu açıdan
bakıldığında ihtiyaçlar, insanların kendi varlıklarından ya da ilişkilerinden kaynaklanan
eksiklikler olarak açıklanabilir. İnsan bu eksiklikleri gidermek için çaba göstermektedir.
Çabalarından olumlu sonuç aldığı zaman mutlu olmakta, ihtiyaçları tatmin edilmezse mutsuz
olmaktadır.1
Tüm ekonomik faaliyetlerin temelinde insan ihtiyaçlarının karşılanması ve tatmin
edilmesi amacı bulunmaktadır. İhtiyaç, canlının içinde bulunan bir eksikliktir ve bu eksiklik
hissedildiğinde tatmin edilmek istenmektedir. Ancak insan ihtiyaçları sınırsız ve belli
aralıklarla tekrarlanmakta iken, doğa insana sınırlı tatmin araçları sunmaktadır. İnsan
herhangi bir çaba harcamadan bu sınırsız ihtiyaçları kendi kendine karşılayamamaktadır.
İnsanları tek başlarına ya da birlikte çalışmaya iten temel itici güç ihtiyaçlarıdır.
İnsanlar bu ihtiyaçların karşılanması için “iş” adı verilen amaçlara yönelik bir takım
faaliyetlerde bulunurlar. Bu faaliyetler ihtiyaçları gidermeye yöneliktir ve ihtiyacın oluşması
ile bunun amaçlara yönelik faaliyetlerle karşılanması süreci tüm insanlarda aynı şekilde
işlemektedir. Ancak ihtiyaç, faaliyet ve amaçların türü ve şiddeti kişiden kişiye göre
değişmektedir. Kimileri için bazı ihtiyaçlar daha önceliklidir2. Örneğin; bazı insanlar için
fizyolojilerinden doğan ihtiyaçları iyi bir şekilde gidermek (iyi beslenmek gibi) öncelikli iken,
bazıları içinse barınma ihtiyacı (beslenme harcamalarından kısarak konut sahibi olmak gibi)
öncelikli olmaktadır.

1.1.İnsan İhtiyaçları
İhtiyaçların tatmin edilmesi gerektiğinden yola çıkarak; bunların tatmin edildiği zaman
zevk, edilmediği zaman acı verdiği ve canlıda çeşitli gerilimlere neden olduğu söylenebilir.
Bahsedilen eylemlerin itici gücü olan ihtiyaçlar davranışların temelini oluşturmaktadır. Bu
aşamada istek ile ihtiyacın farklığını belirtmek gerekir. İhtiyaç doğuştan kazanılmış bir itici
güç iken, istek sonradan öğrenilmiş bir itici güçtür. Örneğin; barınmaya ihtiyacımız vardır
ama lüks bir evimiz olmasını isteriz. Birincisi ihtiyaç iken ikincisi istektir; çünkü lüks bir eve
sahip olma çevreden görülerek kazanılmış bir istektir3.

1.1.1.Birincil ve İkincil İhtiyaçlar
İhtiyaçların çok çeşitli ve karmaşık olması ayrıntılı araştırılmasına yol açmış; bu da
onların daha iyi tatmin edilmesine olanak tanımıştır. Bunun için de ihtiyaçları tanımlama ve
sınıflandırma yoluna gidilmiştir. Buradaki en temel sınıflandırmada ihtiyaçlar iki kategoride
ele alınmaktadır: Birincil ihtiyaçlar ve ikincil ihtiyaçlar.
Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Kitabevi,
Ankara, 2011, s. 17
2
M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, İşletme Bilimine Giriş, 19.Baskı, Eğitim Akademi, Konya, 2012, s. 5
3
M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, a.g.e., s. 6
1
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Temel ihtiyaçlar adı da verilen birincil ihtiyaçlar insanda doğuştan varolan ve
yaşamsal nitelikte olan ihtiyaçları kapsamaktadır4. Bu tür ihtiyaçlar insan vücudunda
dengenin oluşturulması ve bunun korunmasına yönelik ihtiyaçlardır. Örneğin; aç kalmak
insan vücudunun fizyolojik dengesini bozmaktadır. Birincil ihtiyaçlar fiziksel bazı araçgereçlerle (örneğimizde olduğu gibi açlık durumuna bağlı olarak yeterli beslenmek) tatmin
edilir ve böylece organizmanın dengesi yeniden kazanılmış olur5. Birincil ihtiyaçlar
giderilmediğinde canlının hayati tehlikesi oluşmaktadır6.
Sosyal ve kişisel ihtiyaçlar adı da verilen ikincil ihtiyaçlar kişilerin toplumsal
ilişkilerinden ve görevlerinden veya kişisel arzularından doğan ihtiyaçlardır. Bu grupta
bulunan ihtiyaçlar sevme, sevilme, kendini geliştirme vb. ihtiyaçlar olup insan hayatının ilk
yıllarında başlayıp ömrü boyunca devam eder ve kişinin yaşamında önemli yerlere sahiptir.
İkincil ihtiyaçlar fiziksel araç-gereçlerle tatmin edilmezler; ancak maddi olmayan araçgereçlerle karşılanabilirler7. Örneğin; kişinin iş yaşamında kendini geliştirmesi şeklindeki bir
ikincil ihtiyaç, rahat ve tatmin edici bir çalışma ortamı, anlayışlı bir yönetici ve sosyal
olanaklar gibi maddi olmayan araç-gereçlerle karşılanabilmektedir.

1.1.2. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Amerikalı ünlü psikolog Abraham H. Maslow (1908 – 1970) tarafından 1943 yılında
ortaya konulan “İhtiyaçlar Hiyerarşisi” psikoloji ve işletme bilim dallarında önemli bir yer
tutmaktadır. Maslow, insanların neden örgütlerde çalıştıklarını ve neden başkalarından gelen
emir ve düşünceler doğrultusunda hareket ettiklerini araştırmış ve sonuç olarak da insanların
biyolojik, sosyal ve psikolojik birer varlık olarak bir takım ihtiyaçlara sahip olduğunu ve
davranışlarının temelinde bu ihtiyaçlarını giderme arzusunun yattığını belirtmiştir.
Maslow’un yıllar önce ortaya koymuş olduğu bu teori bugün hala birçok alandaki
çalışmalarda kullanılmaktadır. Bu yaklaşımın iki ana varsayımı vardır:8
 Birinci varsayıma göre, kişinin gösterdiği her davranış, kişinin sahip olduğu belirli
ihtiyaçları gidermeye yöneliktir. Kişi ihtiyaçlarını gidermek için belirli yönlerde
davranır. Dolayısıyla ihtiyaçlar davranışı belirleyen önemli bir faktördür.
 İkinci varsayım, ihtiyaçların sırası ile ilgilidir. Buna göre insan belirli bir hiyerarşik
sıralama gösteren ihtiyaçlara sahiptir. Alt kademedeki ihtiyaçlar giderilmeden, üst
kademedeki ihtiyaçları kişiyi davranışa sevk edemez.
Maslow'a göre, bir ihtiyaç tatmin edildiğinde artık onun motive edici özelliği
kalmamaktadır. Böylece insan, tatmin edilmesini istediği başka ihtiyaçların tatminine yönelir.
Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, a.g.e., s. 17
M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, a.g.e., s. 6
6
Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, a.g.e., s. 17
7
M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, a.g.e., s. 6
8
Tamer KOÇEL, İşletme Yöneticiliği, 10.Baskı, İstanbul: Arıkan Yayınları, 2005, s. 637-638
4
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Bu teoriye göre temelde birincil ve ikincil ihtiyaçlar olmakla birlikte, insan ihtiyaçları
kategorik bir hiyerarşiyle birbirini takip eden beş farklı ihtiyaç türünden oluşmaktadır.
Buradaki hiyerarşi kelimesi, “bir seviyedeki ihtiyaç giderilmeden bir üst seviyeye
geçilemeyeceği”ni ifade etmektedir. Yani Maslow’a göre; kişi bir alt seviyedeki ihtiyaçlarını
tamamlamadan daha üst seviyedeki ihtiyaçları algılayamamaktadır9.
Kendini
Gerçekleştirme
İhtiyacı

Saygı ve Takdir
Edilme İhtiyacı

Ait Olma ve Sevgi
İhtiyacı
Güvenlik İhtiyacı
Fizyolojik İhtiyaçlar

Şekil 1: Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow’a göre insan ihtiyaçları en alt seviyeden en üst seviyeye doğru yükselen bir
hiyerarşiye sahiptir. İlk seviyede fizyolojik ihtiyaçlar, ikinci seviyede güvenlik ihtiyacı,
üçüncü seviyede ait olma ve sevgi ihtiyacı, dördüncü seviyede saygı ve takdir edilme ihtiyacı
ve beşinci seviyede de kendini gerçekleştirme ihtiyacı bulunmaktadır.
En alt seviye ihtiyaçlar olan fizyolojik ihtiyaçlar kişinin fiziksel varlığının gerektirdiği
ve yaşamının sürekliliği için (maddi araç-gereçlerle) giderilmesi gereken temel ihtiyaçlardır.
Bu tür ihtiyaçlara yeme, içme, giyinme gibi temel ihtiyaçlar örnek olarak gösterilebilir.
Kişinin en alt seviyedeki fizyolojik ihtiyaçları belli bir düzeyde karşılandığında bir üst
seviye olan güvenlik ihtiyacını öncelikli hale gelir. Örneğin; kişinin olabilecek kazalardan
sakınması ya da iş yaşamında emeklilik hakkına sahip olma ihtiyacı güvenlik
ihtiyaçlarındandır.
Kişinin ilk iki seviye ihtiyaçlarının belli oranda tatmin edilmesi fizyolojik dengenin
kurulmasını ve sürdürülmesini sağlar. Sosyal ihtiyaçlar da denilen aidiyet ihtiyacı ise kişinin
sosyal ve ruhsal dengesinin kurulup sürdürülmesi için önem arz etmektedir. Örneğin; kişi bir

Ömer LİVVARÇİN, Dilek KURT, Yönetim Biliminde 49 İnsan 49 Teori, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2012,
s. 3
9
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gruba ait olma ihtiyacı hisseder ve bir arkadaş grubuna dahil olma çabası içine girer. Çabası
olumlu sonuçlandığında kişi sosyal ve ruhsal yönden belli bir dengeye kavuşacaktır10.
Kişinin bir önceki seviyedeki ihtiyaçlarının giderilmesi yaşadığı ortamla
bütünleşmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla kişinin İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nde dördüncü
seviyede yer alan saygı ve takdir edilme ihtiyacı ortaya çıkar11. Diğer kişilerin de farkında
olacağı şekilde önemli başarıların kazanılması, özel yetkinliklere sahip olma, toplumda
bilinme, saygınlık kazanma gibi ihtiyaçlar bu ihtiyaca örnek olarak verilebilirler12.
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin en üst seviyesinde bulunan kendini
gerçekleştirme ihtiyacı daha alt seviyelerdeki ihtiyaçlar tatmin edici bir düzeyde
karşılanmadan ortaya çıkmamaktadır. Yani kişinin bu beşinci seviyedeki ihtiyacını gidermeye
yönelmesi demek diğer dört seviyedeki ihtiyacın belli bir düzeyde karşılanmış olması
demektir13. Örneğin; bilimsel araştırma ve kuramlar geliştirme bu ihtiyaç kapsamındadır14.
Maslow’a göre dünya nüfusunun ancak %2’si kendini gerçekleştirme noktasında
bulunmaktadır15.
İnsanlar varlığını sürdürebilmek için en şiddetlisinden başlayarak ihtiyaçlarını
gidermek durumundadır. Yukarıda açıklanan ihtiyaçların giderilmesi çeşitli toplumsal ilişkiler
ve örgütlenmeler ile mümkün olmaktadır. Dolayısıyla insanların ihtiyaçlarının giderilmesinde
kullanacağı mal ve hizmetleri talep etmesi bu ilişkiler ve örgütlenmelerle sağlanmaktadır.
Aşağıda ekonomik faaliyetler başlığı altında bu uğraşılar açıklanacaktır.

1.2.Ekonomik Faaliyetler
Bir yörede, bir ülke sınırları içerisinde ya da dünyada, çeşitli mal ve hizmetlere
yönelik olarak ortaya çıkan bireysel taleplerin toplamına toplam talep denmektedir. Bunu
karşılamak için ortaya konan tüm mal ve hizmetler ise toplam arz olarak tanımlanmaktadır.
Toplam talep ile toplam arz arasındaki dengenin sağlanması ise varolan bütün ihtiyaçların
giderilmesine yönelik olarak mal ve hizmet ortaya koyma çabalarının tümünü oluşturan
ekonominin görevidir. Ekonomi varolan ihtiyaçların giderilmesi için mal ve hizmetlerin
ortaya konmasına yönelik tüm çabalardan oluşmaktadır. Ancak ekonomik ve sosyal yapının
bir gereği olarak bu çabaların yeterli olmadığı görülmektedir. Çünkü mal ve hizmetler bir
ölçüde bireysel taleplere cevap verebilmekte, ama toplam talebin belirli bir anda toplam mal
ve hizmet arzı ile karşılanması olanaksız olmaktadır. Bunun nedenleri şu şekilde
özetlenebilir:16
•

Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli kaynak ve olanaklar kıttır.

M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, a.g.e., s. 9
Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, a.g.e., s. 18
12
Ömer LİVVARÇİN, Dilek Kurt, a.g.e., s. 7
13
M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, a.g.e., s. 10
14
Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, a.g.e., s. 18
15
Ömer LİVVARÇİN, Dilek Kurt, a.g.e., s. 3
16
Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, a.g.e., s. 19
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•

Mal ve hizmetlerin ihtiyacı olanlara sunumunda aksaklıklar ortaya çıkabilir.

•

İnsan ihtiyaçları sürekli olarak nitelik ve nicelik değiştirmektedir. Bu değişimde
insanların ve içinde yaşadıkları çevrenin etkisi olduğu söylenebilir.

Yukarıda açıklanan sebeplere bağlı olarak, mal veya hizmet üreten işletmeler piyasada
sürekli değişen ihtiyaçları saptamakta zorluk çekmekte, dolayısıyla toplam talep ile toplam
arz arasındaki denge sağlanamamaktadır.
Bu dengenin sağlanması için toplumlar ve bireyler sürekli olarak çaba harcarlar. İnsan
ihtiyaçlarının karşılanması için girişilen ve parayla ölçülebilen faaliyetler “ekonomik
uğraşılar” olarak adlandırılmakta17; bunların sonucunda ortaya çıkan, tatmin ve fayda
sağlayan mal ve hizmetler ise “ekonomik mal ve hizmetler” olarak tanımlanmaktadır18.
Ekonomik uğraşılar sonucu üretilen mal ve hizmetlerin ihtiyaçları gidermeleri
nedeniyle sağlanan tatmin de “fayda”yı oluşturur. Fayda, mal ve hizmetlerin ihtiyaç ve
istekleri tatmin edebilme niteliğidir.
Bir mal veya hizmetin ekonomik mal veya hizmet olarak nitelendirilebilmesi için iki
özelliğin varlığı araştırılır:


Bu mal ve hizmetler kıttır. Yani ihtiyacı olan kişiler bunları kolayca ve karşılık
ödemeden elde edemezler.

•

Bu mal ve hizmetlerin ihtiyaçları gidermeye yönelik olması, yani faydalı olması
gerekir.

1.2.1.Üretim ve Üretim Faaliyeti
İnsan ihtiyaçları sınırsızdır, doğadaki kaynaklar ise sınırlıdır. Bu ihtiyaçların herhangi
bir çaba olmaksızın sadece doğadan elde edilmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla ihtiyaçları
gidermeye yarayacak ekonomik mal ve hizmetler elde etmek için üretim adı verilen birtakım
faaliyetler gerçekleştirilmelidir.
Üretilen mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını tatmin etme niteliğine fayda adı
verilmekte olup, fayda esasında üretilen mal ve hizmetlerin temelini oluşturmaktadır. Buna
dayanarak üretim; “faydalı mal ve hizmetlerin oluşturulması, depolanması, taşınması ve
satılması vb. faaliyetlerin tümünü kapsayan bir süreçtir” şeklinde tanımlanabilir19. Üretim
sürecinin çıktısına ürün (mamül) adı verilmektedir. Örneğin; bir otomobil lastiği üreten bir
işletmeyi ele alırsak otomobil lastiği onlar için bir üründür.

M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, a.g.e., s. 13
Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, a.g.e., s. 20
19
M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, a.g.e., s. 15
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18
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Üretim fonksiyonunun genel olarak bir dönüştürme süreci olduğu ifade edilebilir. Bu
süreç dahilinde hammadde, yarı mamul madde, malzeme, sermaye, insan kaynakları ve emek
gibi girdiler, mal ve hizmet şeklinde çıktılara dönüştürülür20.

Şekil 2: İşletmelerde Üretim Süreci
Kaynak: Zeyyat SABUNCUOĞLU, Tuncer TOKOL, İşletme I-II, Bursa: 1997, s. 213.

Üretim faaliyetinin sonuçları bazen fiziksel bir mal olarak (imalat faaliyetinde olduğu
gibi), bazen konum değişikliği şeklinde (taşımacılıkta ve depolama işleminde olduğu gibi),
bazen de kazanılan bilgi şeklinde (iletişim, bilişim faaliyetinde olduğu gibi) ortaya çıkar.

1.2.2.Üretim Faktörleri
Üretim “fiziksel ve beşeri kaynaklardan oluşan girdilerin insan ihtiyaçlarını giderecek
şekilde çıktılara dönüştürülmesi süreci” olarak tanımlandığında üretim faktörleri adı verilen
çeşitli faktörler gözönünde bulundurulmalıdır21. Bu faktörler üretim yapmak için insanın
ihtiyaç duyduğu faktörlerdir. Üretim faktörleri genel olarak dörde (doğal kaynaklar, emek,
sermaye, girişimci) ayrılmakla birlikte son yıllarda bir beşinci faktör olarak “bilgi” de üretim
faktörleri arasında yerini almıştır.
Doğal Kaynaklar
Doğadan elde edilip üretim amacıyla yararlanılan ve bir süreçten geçirilip değişime
uğratılarak ürün haline dönüştürülen tüm maddeler doğal kaynaklar olarak
değerlendirilmektedir. Doğal kaynaklar temel üretim faktörlerinden biridir. Ürünlerin
üretildiği ve işletmelerin üzerine kurulduğu toprak (arazi, arsa vs.) en genel üretim faktörü

20
21

S.Kadri MİRZE, İşletme, İstanbul: Literatür Yayınları, 2010, s. 271
Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, a.g.e., s. 21
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olarak karşımıza çıkmaktadır22. Bunun dışında; madenler, hava, su vb. kaynaklar da doğal
kaynak kapsamına girmektedir.
Emek (İşgücü)
Mal ve hizmetlerin üretimi ve ticareti için fiziksel veya zihinsel katkıda bulunan tüm
kişiler emek faktörü olarak değerlendirilmektedir. Emek, insan gücünü temsil etmekte olup iki
tür emek bulunmaktadır: Bedensel işgücü ve zihinsel işgücü. İşletme çalışan bir atölye işçisi
(bedensel işgücü) ile bir genel müdür (zihinsel işgücü) işgücü sınıflamasına birer örnek
olabilir. Tarihin ilk çağlarından bu yana emek temel üretim faktörlerinden biri olmuştur23.
Örneğin; bir fizyolojik ihtiyaç olarak açlık duyan insanlar kendi güçleriyle doğadan yiyecek
toplayarak ya da avlanarak karınlarını doyurmaktaydılar. Günümüzde ise işletmelerde bir
girdi olarak kullanılan işgücü insanların ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve/veya hizmetleri
üretmede önemli bir rol oynamaktadır. Çay üretimi için gereken çay yapraklarının
toplanmasında bedensel işgücü kullanılmaktadır. Aynı çay üretim işletmesini yönetmek için
gereken bilgiye sahip olan yönetici ise zihinsel işgücü olarak orada bulunmaktadır.
Sermaye
Mal ve hizmet üretimi için işletmenin ihtiyaç duyacağı ve üretime katkı sağlayan tüm
kaynaklar sermaye faktörünün kapsamına girmektedir24. Sermayeye maddi bir kaynak olan
nakit para örnek olarak gösterilebileceği gibi maddi olmayan (patent hakkı vb.) kaynaklar da
örnek olarak gösterilebilir.
Girişimci (Müteşebbis)
Dördüncü üretim faktörü olan girişimci, “kâr ve zarar olasılığını (yani riski)
üstlenerek üretim faktörlerini temin eden ve bunları başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak
üzere mal ve hizmet üretmek için birleştirerek bir işletmeyi kuran kişiler” olara
tanımlanmaktadır. Girişimci işe sıfırdan başlar. Onu harekete geçiren şey toplumun
ihtiyaçlarının karşılanmasında ortaya çıkan bir boşluk ve bu boşluğu doldurarak gelir ve kar
elde etme olasılığıdır 25.
Girişim ise; insan ihtiyaçlarını giderebilecek mal ve hizmetlerin üretilmesi için
girişimciler tarafından oluşturulan örgütlerdir26. Literatürde girişim kelimesinin yerine
teşebbüs; girişimci kelimesinin yerine ise müteşebbis kavramları da kullanılmaktadır. Sabancı
Holding’i bir girişim, Sakıp Sabancı’yı ise bir girişimci olarak nitelendirebiliriz.
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24
Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, a.g.e., s. 21
25
S.Kadri MİRZE, a.g.e., s.37.
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Şekil 3: Temel Üretim Faktörleri

Bilgi
Temel üretim faktörlerine daha sonradan eklenen bilgi kaynakları; bir örgütün sahip
olması gereken ve işletmecilik uygulamalarında kullanılan tüm bilgi ağırlıklı değerler olup
günümüzde önemli bir yere sahip olan bir üretim faktörüdür27. Bilgi kaynaklarına örnek
olarak yönetim bilgisini verebiliriz. Yönetim bilgisi günümüz işletmeleri için rekabetin yoğun
olduğu piyasalarda işletmeye avantaj sağlayan çok önemli bir değerdir.
Bilgi, yeni bir ürün ortaya konmasında, yeni bir iş modeli, yeni bir yöntem
geliştirilmesinde esası oluşturmaktadır. Daha önce üretilmemiş ürünlerin ortaya çıkması, yeni
yönetim anlayışlarının gelişmesi, yeni bakış açılarının doğması, ne tür bilgiye sahip olunduğu
ve bilginin nasıl kullanıldığı ile ilişkili olarak gerçekleşmektedir. Böylelikle yeni ürünlerin ve
yeni fikirlerin üretilmesinde temel faktör bilgi olmaktadır.
Ekonomik niteliğe sahip mal ve hizmetleri üretebilmek ve tüketecek olan kişilerde
(tüketicilerde) tatmin yaratacak şekilde sunabilmek için gereksinim duyulan üretim
faktörlerinin bir araya getirilip verimli sonuçlar sağlayacak tarzda ilişkilendirilmesi
gerekmektedir.

27

Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, a.g.e., s. 22
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Uygulamalar

Bir işletmeyi ziyaret ederek üretim faktörlerinin ne şekilde kullanıldığını inceleyiniz.

Gazetelerin ekonomi sayfalarından veya ekonomi dergilerinden üretim faktörleri ile ilgili
haberleri okumaya çalışınız.

25

Uygulama Soruları

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi işletme yöneticilerine ne gibi yararlar sağlamıştır, tartışınız.

Örnek bir işletme seçerek, onun üretim faktörlerinin neler olduğunu ve bu faktörlerin üretim
sürecinde ne şekilde kullanıldığını araştırınız.

Ülkemizden başarılı girişimci örnekleri araştırarak bunların başarı hikayelerini okuyunuz.

Girişimcinin fonksiyonlarını günümüz işletmelerinden örnekler vererek açıklayınız.

26

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek ve içinde bulundukları toplumun kendilerine yüklemiş
olduğu görevleri gerektiği gibi yapabilmek için çeşitli mal ve hizmetlere ihtiyaç duyarlar. Bu
ihtiyaçlar çok karmaşıktır ve insanda bir eksiklik oluşturmaktadırlar. İnsanlar bu eksikliği
gidermek için toplumsal ilişkiler ve örgütlenmelere dayalı çeşitli ekonomik çabalar içine
girerler. Bu ekonomik çabaların örgütlenerek yapıldığı ve insan ihtiyaçları sonucunda oluşan
talebi karşılamaya yönelik olduğu durumlarda üretim söz konusu olur. Üretim, üretim
faktörleri adı verilen birtakım kaynaklar birleştirilerek gerçekleştirilmektedir. Bu kaynaklar
birleştirilerek meydana getirilen mal ve hizmetler talebe yönelik olarak bir arz oluşturur. Bu
süreç tekrarlanarak devam eder ve işletme denilen birimlerin temelini oluşturur.
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Bölüm Soruları
1.”İnsanları tek başlarına ya da birlikte çalışmaya iten temel itici güç” aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

İhtiyaçlar
İstekler
Duygular
Düşünceler
Araçlar

2. Üretilen mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını tatmin etme niteliğine ne denir?
a)
b)
c)
d)
e)

İhtiyaç
İstek
Fayda
Duygu
Tüketim

3. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Emek
Sermaye
Doğal Kaynaklar
Hizmet
Girişimci

4. İnsanda doğuştan varolan ve yaşamsal nitelikte olan ihtiyaçlar aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Birincil ihtiyaçlar
İkincil ihtiyaçlar
Tüketim ihtiyacı
Yaşama ihtiyacı
Saygı görme ihtiyacı

5. Bir yörede, bir ülke sınırları içerisinde ya da dünyada, çeşitli mal ve hizmetlere yönelik
olarak ortaya çıkan bireysel taleplerin toplamına ne denir?
a)
b)
c)
d)
e)

Toplam arz
Toplam talep
Toplam tüketim
Tüketim haddi
Üretim haddi

6. Üretim sürecinin çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ürün
Kar
Hammadde
İşçilik
Emek
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7. “Kişilerin toplumsal ilişkilerinden ve görevlerinden veya kişisel arzularından doğan
ihtiyaçlar” aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Birincil ihtiyaçlar
İkincil ihtiyaçlar
Tüketim ihtiyacı
Yaşama ihtiyacı
Saygı görme ihtiyacı

8. “Kâr ve zarar olasılığını (yani riski) üstlenerek üretim faktörlerini temin eden ve bunları
başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet üretmek için birleştirerek bir
işletmeyi kuran kişi” ye ne denmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Girişimci
Yönetici
İşyeri sahibi
Ortak
Tedarikçi

9. Mal ve hizmetlerin üretimi için zihinsel katkıda bulunan tüm kişiler hangi tür emek faktörü
olarak sınıflandırılır?
a)
b)
c)
d)
e)

Bedensel
Zihinsel
Fiziksel
Birincil
İkincil

10. Faydalı mal ve hizmetlerin oluşturulması, depolanması, taşınması ve satılması vb.
faaliyetlerin tümünü kapsayan süreç aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Tüketim
Üretim
Pazarlama
Yönetim
Tedarik

Cevaplar
1)a 2)c 3)d 4)a 5)b 6)a 7)b 8)a 9)b 10)b
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2. İŞLETME VE İŞLETMEYLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.İşletme İle İlgili Temel Kavramlar
2.1.1. Üretim
2.1.2. Fayda
2.1.3. Ekonomik Mal ve Hizmetler
2.1.4.Girişimci ve Yönetici Kavramları
2.2.İşletmenin Tanımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İşletme ile ilgili temel kavramlar nelerdir?
Fayda nasıl yaratılır?
Bir malın veya hizmetin ekonomik olarak nitelendirilebilmesi için hangi özellikleri taşıması
gerekir?
Girişimci ile yönetici arasındaki farklar nelerdir?
İşletme tanımının neleri içermesi gerekir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

İşletme ile
kavramlar

ilgili

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

temel İşletme ile ilgili
kavramları tanımak.

elde
veya

temel Okuyarak

Fayda

Faydanın nasıl yaratıldığını Okuyarak, örneklendirerek
kavrayabilmek

Ekonomik mal ve hizmetler

Ekonomik
hizmetlerin
bilmek

Girişimci-Yönetici

Girişimci-yönetici arasındaki Okuyarak, karşılaştırarak
keskin farkları anlayabilmek

mal
ve Okuyarak, gözlemleyerek.
özelliklerini
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Anahtar Kavramlar
 Üretim: Temel üretim faktörü olan doğa ve onun sunduğu kaynaklara diğer iki temel
üretim faktörü olan sermaye ve emeğin uygulanması yoluyla insan ihtiyaçlarını
karşılayacak mal ve hizmetlerin meydana getirilmesi faaliyetidir.

 Girişimci: Üretim faktörlerini başkalarının ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve/veya
hizmetler üretmek üzere tedarik eden, uygun şekilde birleştiren ve bunların sonucundaki
riske katlanan kişidir.
 İşletme: Kişilerin ihtiyaçlarını karşılama ve kar elde etme amaçlarına dayanarak üretim
faktörlerini uyumlu bir şekilde bir araya getirip ekonomik mal ve hizmet üretmek
ve/veya pazarlamak için faaliyette bulunan ekonomik birimlerdir.
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Giriş
Günümüzde işletmeler insan hayatının bütün yönlerini kuşatmış bulunmaktadır. Her
gün birçok işletmeden alışveriş yapmakta ve onlar aracılığı ile ihtiyaçlarımızı gidermekteyiz.
İşletmeler ülke ekonomisinin en küçük birimini oluşturmaktadırlar. Bunlar bir bakıma canlı
organizmaları oluşturan hücreler gibi ekonominin hücreleridir.
İşletmeleri anlayabilmek için ilk önce işletme kavramının ve işletmelerin özelliklerinin
her yönüyle bilinmesi gerekmektedir. 1. Bölümde giriş yaptığımız işletmecilikle ilgili temel
kavramları bu Bölümde daha detaylı biçimde ele alacağız.

2.1.İşletme ile İlgili Temel Kavramlar
Fayda, ekonomik mal ve hizmetler, üretim, girişimci ve yönetici kavramları işletmeler
için önemli olan bazı temel kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

2.1.1.Üretim
Temel üretim faktörü olan doğa ve onun sunduğu kaynaklara diğer iki temel üretim
faktörü olan sermaye ve emeğin uygulanması yoluyla insan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve
hizmetlerin meydana getirilmesi faaliyetine “üretim” denir. Üretim, üretilen ve fayda yaratan
mal ve hizmetlerin oluşturulması, depolanması, taşınması ve satılması gibi faaliyetlerin
tümünden oluşan bir süreçtir ve tüm bu faaliyetler üretim için önem arz etmektedirler. Çünkü
üretilen mallar depolanmasa, taşınmasa ve satılmasa ihtiyaçları olup malları talep edenlere
ulaşamaz ve onların bu ihtiyaçları giderilemezdi28.

Şekil 4: Üretim Sistemi
Kaynak: Hakan Kağnıcıoğlu (Ed.), Üretim Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 1553, 2012, s. 6

28

M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, 2012, a.g.e., s. 15
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Yukarıdaki şekilde üretim sistemi görülmektedir. Çay üreten bir işletme için
hammadde olan çay yaprağının yanısıra çeşitli girdilerin (işçilik, enerji, çay, üretim bilgisi
vb.) belirli bir dönüşüm süreci sonrası tüketilebilir çaya dönüşmesi üretim sistemini
oluşturmaktadır. Sürecin her anında geri besleme (birbirini etkileyen ve birbirini değişime
uğratabilme kapasitesine sahip faaliyetler arasındaki neden-sonuç ilişkisi ile oluşan döngü)
mevcuttur; böylece bir faaliyetteki bir değişim diğerini etkiler. Örneğin; çay üretiminin
arttırılmak istenmesi ona göre çay bitkisinin yetiştirilmesine sebep olur. Aynı şekilde artan
ürünler de daha kapsamlı ticari faaliyetlerin planlanmasını gerektirecektir.
Üretilen mal ve/veya hizmetleri talep eden ve tüketen kişilere ”tüketici” denir.
Tüketiciler, bu mal ve/veya hizmetlere bir bedel (para) ödeyerek sahip olmaktadırlar. İşgücü,
sermaye ve doğal kaynakların satın alınmasında ise para tekrar tüketicilere döner.29

Tüketiciler

PİYASA
Mal ve
Hizmetler
İçin
Ödemeler

İşgücü,

İşletme
Mal ve
Hizmetleri

Sermaye ve
Doğal
Kaynaklar
İçin
Ödemeler

Tüketici ve Piyasa
Tarafından
Sağlanan İşgücü,
Doğal Kaynaklar
ile Sermaye

İşletmeler
Şekil 5: Piyasa ve Ekonomik İlişkiler Çerçevesinde Mal, Hizmet ve Paranın Değişimi
Kaynak: Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, Genel İşletmecilik
Bilgileri, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2011, s. 22

Şekil 5’de piyasada (arz edenler ile talep edenlerin karşılaştığı yer) tüketicilerin ve
işletmelerin ekonomik ilişkiler çerçevesinde mal, hizmet ve para değişimleri görülmektedir.
İşletmeler mal ve/veya hizmetlerini arz edebilmek için işgücü, sermaye ve doğal kaynaklar
için ödemeler yaparlar. Bu kaynaklar sağlandığında üretimi gerçekleştirip piyasaya sunarlar.
Tüketiciler ise işletmelerin ürettiği mal ve/veya hizmetler için ödeme yaparlar. Şekildeki
29

Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, a.g.e., s. 22
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ekonomik ilişkilerin genel olarak piyasa içindeki tüm tüketici ve işletmelerarası ilişkilere
uygun olduğu söylenebilir.

2.1.2.Fayda
Mal veya hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme niteliğine “fayda” denilmekte
olup işletmeler başlıca dört şekilde fayda yaratırlar:30

a.
Şekil değişikliği ile fayda yaratma: Girdilerin (üretimde kullanılan) veya malların
(ticari nitelikteki malların) ekonomik, fiziksel, kimyasal veya bunların bir karışımı niteliğinde
olan değişimlere uğratılarak fayda yaratılmasıdır. Buna istinaden üretimin şekil faydası
yaratan bir faaliyet olduğu söylenebilir. Örneğin; çay yapraklarının çeşitli işlemlerden
geçirilerek içilebilir çaya dönüştürülmesi şekil değişikliği ile fayda (şekil faydası) yaratır.
b.
Zaman değişikliği ile fayda yaratma: Malların sınırlı olduğu zamanlarda pazara
sunulmak üzere depolanması ve muhafaza edilmesiyle ilgili faaliyetlerle yaratılır. Örneğin;
belli bir mevsimde yetiştirilen çay yaprakları depolanarak daha sonra çay üretimi için
kullanılır ve dört mevsim satışı yapılabilir.
c.
Yer değişikliği ile fayda yaratma: Malların üretildiği yerden taşınıp kıt olduğu
yerlere ulaştırılması ile yer değişikliği ile fayda yaratılır. Çay örneğinden gidecek olursak; çay
belli bölgelerde üretilip talep edilen bölgelere satılmak için ulaştırılır. Böylece yer faydası
yaratılmış olunur.
d.
Mülkiyet değişikliği ile fayda yaratma: Malların mülkiyetinin (sahipliğinin)
değiştirilmesiyle ilgili olan değişim faaliyetlerinden ortaya çıkar. Örneğin; çayın satın
alınması ile mülkiyet faydası yaratılmış olunur.

Şekil değişikliği ile fayda yaratma daha çok üretim faaliyetleri ile ilgilidir. Diğer üç
fayda ise (zaman, yer ve mülkiyet faydaları) pazarlama ile ilgili olup sadece fiziksel malların
değil, ticari ve diğer hizmetlerin de üretimini ifade etmektedir31. Örneğin; çay yaprağından
üretilen çay bir üründür ve bu üretim süreci ile şekil faydası yaratılır. Sadece belli bir
dönemde üretilen çayın üreticisinden alınıp her mevsim satılması ise pazarlama faaliyetleri ile
ilgilidir. Daha somut bir şekilde örnek verecek olursak; Çaykur’un ürettiği çayları
düşünebiliriz. Üretim aşamasında Karadeniz’de çay yapraklarından üretilen çeşitli çaylar ile
şekil faydası yaratılır. Daha sonra bu çaylar her mevsim satılabilen ürünler olduğunda zaman
faydası, her bölge ve yerde satılabildiğinde yer faydası ve kişi veya işletmeye satıldığında ise
mülkiyet faydası yaratılır.

30
31

İsmet MUCUK, a.g.e., s.3
İsmet MUCUK, a.g.e., s.3
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İnsan ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetlerin faydaları ile bu faydaların miktar ve
düzeyine (ne kadar faydalı olduklarına) bağlı olarak söz konusu mal ve hizmetler için
piyasada fiyatlar veya değerler oluşmaktadır. Fayda, üretilen mal ve hizmetlerin özünü
oluşturur; yani “fayda ekonomik mal ve hizmetlerin bir özelliğidir” denebilir. Örneğin;
üretilen her bir çeşit ekmek insan ihtiyacını giderir. Ekmeğin yarattığı fayda (yukarıda
belirtilen dört şekilden biri/birkaçı/tamamı ile) onun özünü oluşturduğundan bu faydanın onun
ekonomik mal olarak bir özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Ekmeği talep eden kişiler onun bu
faydasını satın almaktadırlar.32

2.1.3. Ekonomik Mal ve Hizmetler
İnsanların ihtiyaçlarını giderme niteliği ya da faydası taşıyan mal ve hizmetlere
“ekonomik mal ve hizmetler” denmektedir. Ekonomik mallar; insan ihtiyaçlarını tatmine
yarayan, ancak doğrudan herkese yetecek kadar bol bulunmayan (kıt olan) ve elde edilmeleri
belirli bir çaba harcanmasını gerektiren maddelerdir. Kağıt, kalem gibi mallar kıt ekonomik
mallardır. Ekonomik malların iki temel belirgin özelliği sınırlı (kıt) oluşları ve başka mallarla
veya para ile değişime konu olmalarıdır. İnsan ihtiyaçlarının hepsi mallarla karşılanmaz;
bazıları da ekonomik hizmet adı verilen soyut eylemlerle karşılanır. Örneğin; bankacılık ve
sigortacılık hizmetleri ekonomik hizmetlerdir.
Bir malın veya hizmetin ekonomik olarak nitelendirilebilmesi için aşağıdaki özelikleri
barındırması gerekmektedir33:
a.
Ekonomik mal ve hizmetlere doğada kolayca bulunmamaktadırlar ya da ihtiyacı olan
kişiler bunları herhangi bir karşılık vermeden kolayca edinememektedirler; yani bu mal ve
hizmetler doğada sınırlı olarak bulunurlar. Örneğin; kömür gibi somut maddeler ile avukatlık
gibi hizmetler ekonomik mal ve hizmetler olarak kabul edilirler. Ancak doğada sınırsız olarak
bulunan deniz, hava gibi varlıklar ile güvenlik hizmetleri gibi niteliği bakımından bu kapsama
girmeyenler ekonomik hizmet olarak ele alınmazlar.
b.
Ekonomik mal ve hizmetler gerçek veya tüzel kişi (gerçek olmayan, örneğin; bir
kuruluşun resmi kimliği) ihtiyaçlarını gidermeye yöneliktir, fayda beklentisi vardır ve bu
nedene dayanarak talep edilirler. Dolayısıyla ekonomik mal ve hizmetlerin ikinci özelliği
fayda sağlamalarıdır.
c.
Ekonomik mal ve hizmetlerde bir değişim ilişkisi ve tarafların üzerinde anlaştığı bir
değişim değeri söz konusudur. Ekonomik mal ve hizmetleri arz eden ve talep eden iki tarafın
da üzerinde anlaşacağı belli bir değişim değeri olması gerekmektedir. Günümüz tam rekabet
piyasa ekonomilerinde bu değişim değeri genelde fiyat olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin;
çayın kilosunun (türü vb. unsurlara göre) tarafların üzerinde anlaştıkları belli bir değişim
değeri vardır.

32
33

M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, 2012, a.g.e., s. 15
Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, a.g.e., s.20
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2.1.4.Girişimci ve Yönetici Kavramları
Girişimci ve yönetici birbirinden farklı kavramlardır. Girişimci ya da müteşebbis
denilen kişi üretim faktörlerini başkalarının ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve/veya hizmetler
üretmek üzere tedarik eden, uygun şekilde birleştiren ve bunların sonucundaki riske katlanan
kişidir. Girişimcinin asıl amacı kar elde etmektir ve kendisi de bir üretim faktörüdür.
Girişimci iş fırsatlarını elde etmek için girişimlerde bulunur34.
Girişimciler önce bir sektördeki mal ve hizmet boşluğunu farketmekte ve bunu bir
fırsata dönüştürme olanaklarını araştırmaktadırlar. Daha sonra bu mal ve hizmetlerin
üretilmesi için gerekli girdi maliyetlerini hesaplamakta, bu hesaplara ve beklentilerine
dayanarak işe başlamaktadırlar35. İşe başlama amaçları ise işle ilgili maliyetlerin ötesinde
gelir elde ederek kar etmektir.
Yönetici ise kar ve riski başkalarına ait olmak üzere, üretim faktörlerini tedarik ederek
onları mal ve/veya hizmet üretmek için yöneten kişidir. Yönetim kavramı ise en basit haliyle
tanımlanacak olursa; “başkaları aracılığıyla amaçlara ulaşma” olarak ifade edilebilir.
Profesyonel yönetici de denilen yönetici, aynı faaliyeti başkaları adına (örneğin; girişimci)
belli bir ücret karşılığında yapar; yani yönetim bir meslek haline gelmiştir. İşletmeler küçük
ölçekli iken işletme sahibi ve onu yöneten kişi genellikle aynı kişi olmaktadır. İşletmeler
büyüdükçe işletmenin sahibi tüm işleri tek başına planlayamaz, dolayısıyla işleri kısmen,
büyük oranda veya tamamen bir profesyonel yöneticiye devreder36.
Yönetim kavramında, başta insanlar olmak üzere üretim faktörlerinin amaçlar
doğrultusunda etkin ve verimli olarak yönlendirilmesi söz konusudur. Bu faaliyetleri koordine
eden (uyumlu halde çalıştıran) kişiler ise yöneticilerdir. Yalnızca kendi ihtiyaçlarını gidermek
için tek başına çalışan bir terzi veya bakkal bir girişimci olarak sayılmasına rağmen bir
yönetici değildir; çünkü yönetici denilen kişi emrine verilmiş bir grup insanı belirli birtakım
amaçlara ulaştırmak için ahenk ve işbirliği içinde yönlendiren kişidir. Dolayısıyla yönetici,
başkalarının bilgi ve güçlerini kullanarak belirli bazı amaçların gerçekleştirilmesini sağlar.
Kısaca yönetici, “başkaları aracılığıyla işgören kişi” olarak da tanımlanabilir37.
Girişimci ve yönetici tanımlarından hareketle aşağıdaki noktaların altını çizmekte
fayda vardır38:
a.
Girişimci gerçek veya tüzel kişi olabilir. Ancak tüzel kişi girişimcileri temsil eden
gerçek kişi girişimciler olmak durumundadır.
b.
Girişimci ekonomik mal ve hizmet üretmek ve/veya pazarlamak üzere kendi sahip
olduğu veya başka kaynaklardan edindiği sermayeyi riske atar. Bunun sonucundaki kar da
zarar da ona aittir.
34

Jeff MADURA, Introduction to Business, 4th Ed., Canada: Thomson South-Western, 2007, pp. 6
S.Kadri MİRZE, İşletme, İstanbul: Literatür Yayınları, 2010, s. 36
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İsmet MUCUK, a.g.e., s.9
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c.
Girişimci işletmenin amaçlarına ulaşması için toplumun ihtiyaç ve isteklerini (ve
bunlardaki değişim ve gelişimleri) en iyi biçimde bilen ve öngören kişidir.
d.
Girişimcinin nitelikleri arasında yöneticilik de vardır. Özellikle kuruluş faaliyetleri
aşamasında girişimci isterse yöneticilik de yapabilir.
e.
Girişimci yöneticilik görevlerini yerine getirmek istemiyorsa bu görevleri kısmen,
büyük oranda ya da tamamen profesyonel bir yöneticiye devredebilir. Tamamen devredildiği
durumlarda girişimcinin statüsü “kurucu girişimci” statüsü kazanır.
f.
Yöneticilik görevi bu görevi yerine getirecek olan kişilere, işletmenin kuruluş kararı
aşamasından itibaren verilebilmektedir.
g.
Yönetici, girişimci gibi işletme kuruluşuna sermaye koyup katılmadığı ve sadece ücret
karşılığı bir görev üstlendiği için işletme içindeki uğraşılar sonucu doğabilecek kardan pay
almaz ve riski üstlenmez.
h.
Son yıllarda yöneticilerin kardan pay almaları ve riski üstlenmeleri teşvik edilse de
yöneticinin aldığı risk ile girişimcinin aldığı risk karıştırılmamalıdır. Çünkü girişimci kendi
varlıklarını ve parasını sermaye olarak koyarak bunda meydana gelebilecek herhangi bir riski
üstlenir. Yönetici ise mevcut varlıklar üzerinden belli bir oranda kar payı alarak bu oranın
riskini üzerine almaktadır.
i.
Yönetici işletme sahipleri ve ortakları adına çalışan, yönetim işini profesyonel olarak
yerine getiren kişidir. Dolayısıyla işletme sahiplerinin belirlediği işletme amaçlarına ulaşma
ve bunlara uyma sorumluluğunu taşır. Bu sorumluluktan dolayı da hesap vermek zorundadır.
Sonuç olarak, fayda, ekonomik mal ve hizmetler, üretim, girişimci ve yönetici
kavramları işletmecilik uygulamalarında önemli olan bazı temel kavramlardır.

2.2.İşletme ve İşletme Biliminin Tanımı
İşletmeler toplumun ihtiyaçlarının giderilmesinde çok önemli bir rol üstlenmektedirler.
İşletme kavramı iş kökünden gelmekte olup;39
a. Bir alet, makine vb. bir aracı çalıştırma,
b. Çeşitli iş ve faaliyetlerin yapıldığı yer (işyeri)
c. Maddi ve beşeri fonksiyonlardan oluşan bir üretim birimi anlamlarını
kapsamaktadır.
Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacına dayanarak üretim faktörlerini uyumlu bir
şekilde bir araya getirip ekonomik mal ve hizmet üretmek ve/veya pazarlamak için faaliyette
bulunan ekonomik birimlere “işletme” denilmektedir40.
Tanımdan anlaşılacağı üzere bir kuruluşun işletme olarak değerlendirilebilmesi için;
ekonomik mal/hizmetleri üreterek/pazarlayarak fayda sağlaması ve bu amaca dayanarak
gereken üretim faktörlerini uyumlu bir şekilde biraraya getirmesi gerekir.

Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, İşletme Yönetimine Giriş, Beta Basım Yayın, İstanbul, 1999, s. 3
Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Kitabevi,
Ankara, 2011, s. 23
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Bahsedilen iki temel özelliğin yanı sıra işletmelerin bir üçüncü özelliği daha
bulunmaktadır: Kar elde etme amacı. Bu özellik birçok işletme için temel amaç olmaktadır.
Yukarıdaki tanıma kar elde etme amacı eklendiğinde işletmenin daha kapsamlı bir tanımı
ortaya çıkacaktır: “Kişilerin ihtiyaçlarını karşılama ve kar elde etme amaçlarına dayanarak
üretim faktörlerini uyumlu bir şekilde biraraya getirip ekonomik mal ve hizmet üretmek
ve/veya pazarlamak için faaliyette bulunan ekonomik birimlere işletme denir.”
Bir ülke ekonomisinin mikro organizmaları (küçük birimleri) olan işletmeler faydalı
mal ve/veya hizmet üreterek bunları ihtiyacı olanlara arz ederler. Yani işletmeler kendi
ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapmazlar, pazar için (başkaları için) üretim yaparlar 41.
Örneğin; kendi ailesinin ihtiyacını karşılamak için tarlasında meyve-sebze üreten bir kişi
işletmeyi oluşturmaz. Ancak bu kişi ürettiklerini bir pazara arz edip orada satarsa işletme
olarak sayılır.
Yukarıda anlatılanlar işletmenin daha çok teknik ve ekonomik kısımlarını ortaya
koymaktadır. Ancak işletmeler sadece teknik ve ekonomik unsurlardan ibaret değildir;
toplumsal unsurlar da taşımaktadır. Buna dayanarak işletmenin unsurları şu şekilde
sıralanabilir42:
a.
İşletme toplumsal bir işbirliği sistemidir: Ekonomik faaliyetlerin
gerçekleşebilmesi için bazı toplumsal ilişki ve örgütlenmeler gerektiğinden
bahsedilmişti. İşletmenin toplumsal yanından söz edilirken bu ilişki ve örgütlenmeler
kastedilmektedir.
b.
İşletme ekonomik bir birimdir: İşletme en az işgücü kullanmak isteyerek
faaliyette bulunur ve bu faaliyetlerinin sonucunda da belli bir kar sağlamayı hedefler.
Yani minimum girdi ile maksimum çıktı elde etmek ister.
c.
İşletmenin amacı insanların ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve/veya hizmetler
üretmek/satmaktır.
d.
İşletme ekonomik bir birim olmanın yanı sıra teknik bir birimdir: Tüm bu
ekonomik faaliyetlerin ve toplumsal ilişkilerin gerçekleştirilebilmesi için teknik
birtakım unsurlara (makine, malzeme, teçhizat, araç-gereç vb.) ihtiyaç duymaktadır.
İşletme Bilimi ise; işletme içi ve işletmelerarası olay ve faaliyetlerle ilgili sebep-sonuç
ilişkilerini ele alarak bir işletmenin amaçlarına en etkin bir biçimde nasıl ulaşacağını
incelemektedir. İşletmelerin gerek sayı, gerekse yürüttükleri faaliyetler olarak karmaşık
olmaları işletmecilik bilim dalının doğmasına ve gelişmesine sebep olmuştur. İşletme konuları
çok farklı yönlerden ele alınıp incelenmeyi gerekli kılmakta olup, işletmelerin ve işletme
yönetiminin önemi arttıkça işletmecilik bilgisinin de geliştirilmesi zorunlu olmuştur.
İşletmecilik biliminin kapsamına genel olarak aşağıda belirtilen konular girmektedir43:
a. İşletmenin amacına en etkili bir biçimde nasıl ulaşılabileceğinin analiz edilmesi.

İsmet MUCUK, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2011, s.5
M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, İşletme Bilimine Giriş, 19.Baskı, Eğitim Akademi, Konya, 2012, s. 26
43
Ömer DİNÇER, a.g.e, s. 5
41
42

41

b. İşletmenin kendisi ve çevresi arasındaki olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkilerinin
bulunması.
c. İşletmelerin yönetimiyle ilgili ilke ve politikaların ortaya konulması.
d. İşletmelerde yapılan faaliyetlerin ve kullanılan tekniklerin geliştirilmesi.
e. İşletmelerde karar alma yeteneğinin geliştirilmesi.

42

Uygulamalar

Fayda yaratma şekilleri ile ilgili örnekler bulunuz.
Gazete, dergi ya da internet kaynaklarından bir girişimci ve bir yöneticinin röportajlarını
okuyup karşılaştırınız.

43

Uygulama Soruları
Günlük hayatınızda tükettiğiniz ürünlerin özelliklerini ekonomiklik açısından irdeleyiniz.
Bu ürünlerin hangi yönleriyle size fayda sağladığını analiz ediniz.

44

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletme kavramını ve işletmenin işleyişini iyi anlayabilmek için işletme ile ilgili bazı temel
kavramların bilinmesi gerekmektedir. İşletmeler için önemli olan bazı temel kavramlar
şunlardır: Fayda, ekonomik mal ve hizmetler, üretim, girişimci, yönetici. İşletmenin temel
özelliği ekonomik mal ve/veya hizmet üreterek ihtiyaç karşılamak, dolayısıyla bir fayda
yaratmaktır. İşletmeyi kuran kişi daha önce bahsedilen üretim faktörlerini uyumlu bir şekilde
biraraya getiren kişidir. Her işletmede işletmeyi kuran ile yöneten kişi aynı olmamaktadır.
Burada da yönetici ve girişimci kavramları arasındaki fark ortaya çıkmaktadır.
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Bölüm Soruları
1. İşletmecilik Bilimi'nin kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

İşletmenin amacına en etkili bir biçimde nasıl ulaşılabileceğinin analiz edilmesi
İşletmelerin yönetimiyle ilgili ilke ve politikaların ortaya konulması
İşletmelerde karar alma yeteneğinin geliştirilmesi
İktisat kuramlarının geliştirilmesi
İşletmenin kendisi ve çevresi arasındaki olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkilerinin
bulunması

2.Aşağıdakilerin hangisi işletmelerin fayda yaratma şekillerinden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Şekil değişikliği ile fayda yaratma
Zaman değişikliği ile fayda yaratma
Yer değişikliği ile fayda yaratma
Değer değişikliği ile fayda yaratma
Mülkiyet değişikliği ile fayda yaratma

3. “Kar ve riski kendisine ait olmak üzere, üretim faktörlerini tedarik ederek onları mal
ve/veya hizmet üretmek için yöneten kişi” aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yönetici
Girişimci
Yönetim kurulu üyesi
Pazarlama yöneticisi
Tedarikçi

4. Temel üretim faktörü olan doğa ve onun sunduğu kaynaklara diğer iki temel üretim faktörü
olan sermaye ve emeğin uygulanması yoluyla insan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve
hizmetlerin meydana getirilmesi faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tüketim
b) Üretim
c) İhtiyaç
d) Fayda
e) Talep
5. Üretimde kullanılan girdilerin ekonomik, fiziksel, kimyasal veya bunların bir karışımı
niteliğinde olan değişimlere uğratılarak fayda yaratılması aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Şekil değişikliği ile fayda yaratma
Zaman değişikliği ile fayda yaratma
Yer değişikliği ile fayda yaratma
Değer değişikliği ile fayda yaratma
Mülkiyet değişikliği ile fayda yaratma
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6. “Kar ve riski başkalarına ait olmak üzere, üretim faktörlerini tedarik ederek onları mal
ve/veya hizmet üretmek için yöneten kişi” aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yönetici
Girişimci
Yönetim kurulu üyesi
Pazarlama yöneticisi
Tedarikçi

7. Üretilen mal ve/veya hizmetleri talep eden ve tüketen kişilere ne denir?
a)
b)
c)
d)
e)

Üretici
Tüketici
Tedarikçi
Rakip
Yönetici

8. Malların sınırlı olduğu zamanlarda pazara sunulmak üzere depolanması ve muhafaza
edilmesiyle ilgili faaliyetler zaman değişikliği ile fayda yaratılması aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Şekil değişikliği ile fayda yaratma
Zaman değişikliği ile fayda yaratma
Yer değişikliği ile fayda yaratma
Değer değişikliği ile fayda yaratma
Mülkiyet değişikliği ile fayda yaratma

9.Tüketiciler çay satın aldığında hangi tür fayda yaratılmış olur?
a)
b)
c)
d)
e)

Yer değişikliği ile fayda yaratma
Mülkiyet değişikliği ile fayda yaratma
Şekil değişikliği ile fayda yaratma
Zaman değişikliği ile fayda yaratma
Mekan değişikliği ile fayda yaratma

10. İnsanların ihtiyaçlarını giderme niteliği ya da faydası taşıyan mal ve hizmetlere ne denir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ekonomik mal ve hizmetler
Tasarruflu mal ve hizmetler
Finansal mal ve hizmetler
Kamu mal ve hizmetleri
Sosyal mal ve hizmetler

Cevaplar: 1)d 2)d 3)b 4)b 5)a 6)a 7)b 8)b 9)b 10)a
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3. İŞLETMECİLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.İşletmecilikte İlk Dönemler
3.2.Sanayi Devrimi Ve İşletmeciliğe Etkileri
3.3.Klasik Yaklaşım Ve İşletmeciliğe Etkileri
3.3.1. Frederick Taylor ve Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
3.3.2. Henri Fayol ve Yönetsel Süreç Yaklaşımı
3.3.3. Max Weber ve Bürokrasi Yaklaşımı
3.4.Davranışsal Yaklaşım Ve İşletmeciliğe Etkileri
3.5.Modern Yönetim Yaklaşımları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İşletmeciliğin tarihsel gelişimi nasıl olmuştur?
Yönetim yaklaşımları hangi yönleriyle birbirlerinden ayrışmaktadır?
İşletmecilik alanındaki önemli düşünürlerin (Taylor, Fayol, Weber, Mayo gibi) öne sürdüğü temel
fikirler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Sanayi Devrimi

Sanayi devriminin
işletmeciliğe etkilerini
anlamak

Okuyarak

Klasik Yaklaşım

Klasik Yaklaşımın temel Okuyarak
varsayımlarını kavramak ve
işletmeciliğin
tarihsel
gelişimindeki
önemi
anlamak

Davranışsal Yaklaşım

İşletmelerde
insan Okuyarak
davranışlarının önemi ve bu
yaklaşımın temel fikirlerini
kavramak

Modern
Yaklaşımları

elde
veya

Yönetim Sistem
ve
durumsallık Okuyarak
yaklaşımlarının temel bakış
açısını anlamak
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Anahtar Kavramlar
 Durumsallık yaklaşımı; yapısal olarak, öngörülemeyen durumlara en uygun (optimum)
örgüt modelinin uygulanmasıdır.

 Açık sistem; sürekli çevresiyle etkileşim içinde olup, bir taraftan çalışma ve enerji
dönüşümü kapasitesini korurken, diğer taraftan dinamik denge sağlayan sistemdir.

 Davranışsal Yaklaşım; psikoloji, sosyoloji ve sosyal psikoloji alanlarındaki bulguların ve
geliştirilen yöntemlerin, işletme yönetiminin bir parçası olan örgütsel davranış
biçimlerinin anlaşılması için kullanılmasına dayanan bir yaklaşımdır.

 Yönetim fonksiyonları; Planlama (İleriyi Görme), Örgütleme (Organize Etme;
Organizasyon), Yöneltme (Yürütme), Koordinasyon (Düzenleştirme – Ahenkleştirme –
Uyumlaştırma) ve Denetim (Kontrol etme) olmak üzere beş grupta toplanmıştır.
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Giriş
Sanayi Devrimi ortaya çıkmadan önce işletmeler daha çok insan emeği, hayvan gücü
veya su-rüzgar gücü gibi doğal enerjiler kullanarak üreten tarım ürünlerinin üretim ve satışını
yapan ekonomik birimlerdi. Buharlı makinenin bulunup endüstride kullanılmasıyla birlikte
birçok şey gibi işletmecilik anlayışı da değişmiştir. İlk devrim üretim yöntem ve tekniklerinde
kendini göstermiştir. İlkel üretim yöntemleri yerini daha bilimsel ve gelişmiş yöntemlere
bırakmış, emek yoğun işletmelerin yanında, sermaye yoğun işletmeler de ortaya çıkmıştır.
Böylece pazar için bolca üretim söz konusu olmuştur. Bilimsel yöntemlere yöneliş ile birlikte
Taylor, Fayol, Weber gibi yönetim düşünürleri ve onların yönetim yaklaşımları işletmeyi bir
bilim haline getirmiştir. Daha sonraları İşletme Bilimi daha da gelişip günümüz modern
yaklaşımları ile şimdiki haline kavuşmuştur.

3.1.İşletmecilikte İlk Dönemler
Ekonomik faaliyetler insanlığın varoluşu ile başlar ve medenileşme süreci ile birlikte
gelişme gösterir. Eski Mısır, Babil ve İbrani toplumlarında; Yunan ve Roma’da; Abbasi,
Selçuklu ve Osmanlı’da ekonomik örgütlenme belirli düzeylere ulaşmışsa da işletme ile ilgili
ilk gelişmeler 16. ve 18. yüzyıllarda kendini göstermiştir. Roma’da özellikle tarım ve tarım
işletmeciliği konularında etraflı çalışmaların yapıldığı, çeşitli yöntemlerin geliştirildiği
görülmüştür. Yunanlılar da işletmecilik problemleriyle uğraşmışlardır. Ortaçağlardan itibaren
19. yüzyıla kadar başta Fransa ve Almanya olmak üzere çeşitli ülkelerde araştırmacılar
işletme problemlerini inceleyerek çözüm aramışlardır. Mısır’da çift kayıtlı defter tutma
yöntemi geliştirilerek muhasebe alanında önemli bir katkı sağlanmıştır. Ayrıca sistematik
olmamakla beraber yine İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde tüccarların, ticaret hayatı ve
tüccarlarla ilgili olarak pratik bilgiler veren, kendi tecrübelerine dayalı el kitapları (manueller)
yayınladıkları görülmüştür44.
Sanayi Devrimine kadar olan binlerce yıllık dönemde üretim büyük ölçüde tarıma
dayalı olarak yürütülmüş; tarımın dışında üretim ise el sanatlarından ve küçük imalattan
oluşup uzak bölgeler arasında karayolu ve deniz ticareti şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu
dönemdeki ekonomik faaliyetler pazara yönelik olarak gerçekleştirilmemiş, insanlar daha çok
kendi ihtiyaçları için üretmeye ve tüketmeye ağırlık vermişlerdir45.

3.2.Sanayi Devrimi Ve İşletmeciliğe Etkileri
18. yüzyılın ikinci yarısı ile 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, el sanatları ve ev sanayisinin küçük ve dağınık üretim
birimlerinin bir çatı altında toplanmasını ve merkezileşmesini, fabrika sisteminin oluşmasını
44
45
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sağlamıştır. Böylece Sanayi Devrimi’nden bu yana işletmelerin, sayı ve büyüklükleri artmış,
bünyeleri karmaşıklaşmış ve faaliyet alanları çeşitlenmiştir.
Sanayi Devrimi’nin 19. ve 20. yüzyıllarda ortaya çıkardığı önemli sonuçlardan biri de
girişimcinin fonksiyonları arasında yer alan yönetimin, belli bir ücret karşılığı yönetim
işlevini yerine getiren profesyonel yöneticilere devredilmesi ve sahiplik ile yöneticiliğin
birbirinden ayrılmasıdır. Sanayi Devrimi daha fazla sayıda ve daha kaliteli yönetici
ihtiyacının ortaya çıkmasına, başka bir deyişle yönetici talebinin artmasına yol açmıştır46.
Sanayi Devrimi ile birlikte47;
a.
Makine ile ve pazara yönelik üretim başlamıştır.
b.
İşbölümü kavramı doğmuş ve zorunluluk haline gelmiştir.
c.
El işi yerine, makine ile üretime geçilmiş ve verimlilik kavramı ortaya çıkmıştır.
d.
Fabrikalarda çalışan sayısı artmış, yönetim ve örgütlenme sorunları ortaya çıkmış ve
bunlara çözümler üretilmeye çalışılmıştır.
e.
Sermaye birikimi, nakit birikimi ve toprak genişlemesi şeklindeyken sanayide üretim
araçlarına dönüşmeye başlamış, ticaret yapan kimselerin de sanayiye yönelmelerine yol
açmıştır.
f.
Ücret sistemleri doğmuştur.
Sonuç olarak Sanayi Devrimi ile birlikte insanların düşünce yapıları değişmiş,
başkaları için üretim yapmaya başlamışlardır. Değişip gelişen teknoloji desteğini de alan yeni
düşünce yapısı işletmelerin doğuşunu etkileyerek bir anlamda mal ve hizmet üretiminin
merkezi hale gelmesine yol açmıştır48.

3.3.Klasik Yaklaşım ve İşletmeciliğe Etkileri
Klasik Yaklaşımı oluşturan sistematik ve bilimsel bilgi topluluğu; “Bilimsel Yönetim
Yaklaşımı”, “Yönetim Süreci Yaklaşımı” ve “Bürokrasi Yaklaşımı” olmak üzere üç
yaklaşımdan meydana gelmektedir. Klasik Yaklaşım, insan organizmasını basit bir makine,
insanlardan oluşan geleneksel örgüt yapısını da makine (teknik bir sistem) olarak görmekte;
insana dair bu yaklaşımı ile eleştirilmektedir. Bu yaklaşıma klasik denmesinin nedeni yönetim
düşüncesine uzun zaman hakim olmuş ve yerleşmiş olmasıdır. Klasik Yaklaşım uygulamada
halen önemini sürdürmekte olup belli türdeki örgütler ve belli ortam koşullarında geçerli ve
yararlıdır denebilir49.
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3.3.1.Frederick Taylor ve Bilimsel Yönetim
İşletme yönetimiyle ilgili olarak daha önce de bazı ilkeler getirilmişse de, modern
yönetimin Frederick Winslow Taylor (1856-1915) ile başladığı görüşü genel kabul görmüştür.
Amerikalı zengin bir ailenin çocuğu olan Frederick Winslow Taylor, Fransa ve Almanya’daki
genel kültür eğitiminden sonra ülkesinde hukuk öğrenimine başlamış, ancak gözlerinin
zayıflığı yüzünden okumakta olduğu ünlü Harvard Üniversitesini bırakarak bir fabrikada
torna işçisi olarak çalışmaya başlamıştır. İş dünyasında meydana gelen bir kriz döneminde
makinistlik eğitimi gördükten sonra, 1878’de Philadelphia'da bir çelik şirketine girmiştir.
Başarılı çalışmaları ile ustabaşılığa kadar yükselirken, bir yandan da mühendislik eğitimi
görmeye devam etmiştir. Bu alanda master derecesini alarak teknik öğretimindeki teorik
bilgileri başarıyla uygulamaya koyduğu için 1884'de başmühendisliğe yükselmiştir. 1911
yılında, kendisini yönetim konusunda büyük bir üne kavuşturan "Bilimsel Yönetimin İlkeleri”
(The Principles of Scientific Management) adlı eserini yayınlamıştır. Uzun yıllar süren
çalışmalarında bilimsel metodlar uygulayan Taylor, zamanının büyük bir kısmını
imalathanedeki üretim faaliyetlerini incelemekle geçirerek işçilik, hammadde ve malzemede
büyük ölçüde israf olduğunu saptamış; bunu önleyerek verimliliği arttırmanın yollarını
aramıştır. Hem işçiler, hem de yöneticiler yönünden bilgisizliğin, üretimin artmasının önünde
bir engel olduğunu; böylece, daha fazla ücret alma olanağı varken, çalışanların farkında
olmadan daha düşük ücret aldıklarını gözlemlemiştir50.
İşçilerin malzeme ve makineleri kullanış tarzını ve bununla ilgili hareketlerini, ölçüm
aletleriyle ölçmüş ve hareketleri ve zamanı azaltma yoluna giderek işlerin daha “bilimsel”
metodlarla yapılmasını sağlamak için yöntemler geliştirmiştir. Örneğin; torna bölümünde
çalışan bir işçinin önündeki tezgaha kadar bir metalin gelişini, işçi tarafından işlenmeye ve
kesilmeye başlanması ve işin bitimine kadar olan bütün aşamaları ölçmüş, analiz etmiş ve
faaliyetleri etkileyen faktörleri belirlemeye çalışmıştır. Frederick Taylor deyince akla gelen
“kronometre”dir. Çeşitli mühendislik ölçüm aletleriyle yaptığı çalışmalarla, gereksiz zaman
ve malzeme kaybını minimum düzeye indirmiş; yapılan işin kalitesini ve miktarını arttırarak
üretimin artmasına ve daha yüksek ücretin kazanılmasına yönelik metodlar geliştirmiştir.
Özellikle, "zaman etüdü" olarak uygulanan çalışmaları, parça başına ücret uygulaması ile
fazla üretim yapan kimselerin yüksek ücretle ödüllendirildiği teşvikli ücret sistemlerini
geliştirmesi ile, sanayi üretiminde ortalama % 400’ü aşan verimlilik artışı sağlayabilmiştir.
Ancak bu çalışmaları, onu işçi sendikaları ile karşı karşıya getirmiştir51.
Taylor, yönetim problemlerine bilimsel metodu uygulama yolundaki ısrarlı çalışmaları
ile, temelde üretim faaliyetleriyle ilgilenmiş olmasına rağmen yönetime de büyük katkılar
sağlamıştır. Taylor'a göre, "Bilimsel Yönetimin İlkeleri" adlı ünlü eserinin üç amacı vardır52:
a.

Örnekler vererek, verimsiz çalışmanın sebep olduğu büyük zararları göstermek.
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b.
Verimsiz çalışmayı önlemenin tek yolunun sistemli bir yönetim uygulaması olduğunu
okuyanlara kanıtlamak.
c.
Yönetimin, belirli kanun, kural ve ilkelere dayanan bir bilim olduğunu ortaya koymak.
Tüm bu amaçlar için gözlem, ölçme ve deneysel karşılaştırma usullerini kullanarak,
bilimsel nitelikli çalışmalar yapmıştır. Taylor yeni bir yönetim felsefesi geliştirdiğini
belirterek (Bilimsel Yönetim), bu yeni yönetim tarzında, görevin planlanması işinin, onun
yerine getirilmesi işinden ayrılması gerektiğini vurgulamıştır. Planlama yanında denetlemeye
de büyük önem vermiştir53.
Taylor, bilimsel iş örgütlenmesi kavramını ortaya atmış ve bir üretim örgütlenmesinde
yer alan bütün kişilerin en etkin biçimde kullanılması; üretim hızının ve miktarlarının
artırılması üzerinde çalışmıştır. Taylor’ın işçilere bakış açısının acımasızlığı halen çok
tartışılmasına rağmen, yönetim ve işletme tarihçileri tarafından 20. yüzyılın en önemli ve
etkin adı olarak gösterilir54.

3.3.2.Henri Fayol ve Yönetim Süreci Yaklaşımı
Yönetim Süreci Yaklaşımının kurucusu olan Fransız maden mühendisi Jules Henri
Fayol (1841 - 1925), Taylor ile neredeyse aynı zamanlarda, ancak ondan habersiz olarak,
“büyük bir işletmenin genel yönetim ilkelerini” sistemli bir şekilde ortaya koyup ilk yönetim
teorisinin yaratıcısı olarak yönetimin bilimselliğinin gelişmesine önemli katkılarda
bulunmuştur. Fayol, Comambault Maden ve Metalürji İşletmesine 1860’da girmiş ve şirketin
büyük maddi kayıplara uğrayarak iflasa doğru sürüklendiği 1888 yılında aynı işletmenin genel
müdürlüğüne getirilmiştir. Bu görevde kaldığı 30 yıl süresince, şirketi çok güçlü bir mali
duruma getirmiş ve bu başarısının kendi kişisel (yönetici) özellikleriyle değil de, uyguladığı
yöntemlerle ilgili olduğunu belirtmiştir.
Fayol ile Taylor, yönetim düşüncesine katkıları kapsamında karşılaştırılacak olursa
şunlar söylenebilir: İki yönetim düşünürü de rekabet içinde olmaktan çok tamamlayıcı fikirler
ve ilkeler ortaya koymuşlardır. İkisi de kendi özel şartlarının gereği olarak işletme
yönetiminin değişik yönleri üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Frederick Taylor, öğrenimini
tamamlamadan önce iş hayatına işçilik düzeyinden başlamış, dolayısıyla daha çok üretim ile
ilgilenmiş; ilkelerini de atölye düzeyinde yaptığı çalışmalar ve deneylerle, yani aşağıdan
yukarıya doğru geliştirmiştir. Genel olarak belirli bir işte durmayıp, birçok şirkette
danışmanlık pozisyonunda çalışmış; ünü yaşadığı dönemde çok fazla iken, sonraları
azalmıştır. Henri Fayol ise mühendislik öğrenimini tamamladıktan sonra çalışmaya alt
kademelerde yöneticilik ile başlamış; dolayısıyla üretimle değil, genel yönetim faaliyetleriyle
ilgilenmiş; ilkelerini de yukarıdan (yönetim düzeyinden) aşağıya doğru geliştirmiştir. Yine
Taylor'dan farklı olarak, iş yaşamında tek bir şirkette 58 yıl boyunca çalışmış; yaşadığı
dönemde Fransa'da bile Taylorizm akımı egemen olmuş ve kendisi fazla üne kavuşmamışken,
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ölümünden çok sonra koyduğu ilkelerin yönetimin bir bilim dalı olarak gelişmesindeki büyük
payı çok daha iyi anlaşılmıştır. Fayol yönetim faaliyetini tepe yönetimi bakış açısıyla ele alıp
yönetim biliminin evrensel olduğunu ve bazı ilkelere bağlı olarak birtakım fonksiyonlarla
yürütüldüğünü ileri sürmüştür. Kendi oluşturduğu bu ilkelerin yol gösterici olduğunu, başka
ilkelerin de oluşturulabileceğini belirtmiştir55.
Fayol’un, 50 yılı aşan başarılı tecrübelerinin ürünü olan ünlü eseri, "Genel ve Sınai
Yönetim” (Administration Industrielle et Générale) 1916 yılında yayınlanmıştır. Eserde, bir
sanayi işletmesinde bulunan başlıca faaliyetler sınıflandırılmıştır56:
a.
Teknik Faaliyetler (Üretim)
b.
Ticari Faaliyetler (Satınalma, Satış ve Takas)
c.
Mali Faaliyetler (Finansal Faaliyetler-Finansman)
d.
Muhasebe Faaliyetleri (İstatistik dahil olmak üzere işletme ile ilgili tüm muhasebe
faaliyetleri)
e.
Güvenlik Faaliyetleri (Mülkiyetin ve Kişilerin Korunması)
f.
Yönetim Faaliyetleri (Yönetim kademelerince yapılan faaliyetler)
Fayol bu faaliyetlerden ilk beşini "kolayca anlaşılır" olarak nitelendirerek yönetim
üzerinde ayrıntılı olarak durmuş; yönetimi, birbirini izleyen aşamalardan oluşan bir süreç
(yönetim süreci) olarak ele almış; bu sürecin aşamalarını da, yönetim fonksiyonları olarak beş
grupta toplamıştır57:
a.
b.
c.
d.
e.

Planlama (İleriyi Görme)
Örgütleme (Organize Etme; Organizasyon)
Yöneltme (Yürütme)
Koordinasyon (Düzenleştirme – Ahenkleştirme - Uyumlaştırma)
Denetim (Kontrol etme)

Fayol da Taylor gibi, yöneticiliğin (yani yönetim bilgisine sahip olmanın) teknik
bilgiden farklı olduğunu, işçi için gerekli bilginin teknik bilgi olup, orta ve üst kademelere
doğru çıkıldıkça teknik bilgi ihtiyacının yerini yönetim bilgisi ihtiyacının aldığını belirtmiştir.
Bundan hareketle, yönetim ilkelerinin öğretilebileceğini belirtmiş, yöneticilik eğitiminin
önemi ve gereği üzerinde durmuştur.
Fayol 100 yıl kadar önce yaptığı çalışmalarla günümüzün "işletme fonksiyonlarını" ve
"yönetim fonksiyonlarını" isabetli bir biçimde ortaya koymuştur58.
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3.3.3.Max Weber ve Bürokrasi Yaklaşımı
Taylor ve Fayol ile aynı dönemlerde yaşayan, uzun süre eserlerinin yabancı dillere
çevrilmemesi nedeniyle fazla tanınmayan ve "Bürokrasi Yaklaşımı (Bürokrasi Modeli)" diye
adlandırılan bir örgüt teorisi geliştiren Alman düşünürü Max Weber işletme yönetiminin bir
bilim dalı olarak gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Weber esasen işletme yöneticisi olmayıp,
çok yönlü bir bilim adamı ve sosyologdur. Örgüte ilişkin ünlü eseri "Sosyal ve Ekonomik
Örgütlenme Teorisi", 1947 yılında İngilizceye çevrilince yaygın bir etki alanı bulmuştur59.
Max Weber'in üzerinde durduğu bürokrasi, günlük dilde kullanılan "işlerin yokuşa
sürülmesi, geciktirilmesi" anlamının tersine, etkinlik (amaçlara ulaşma derecesi) açısından
ideal bir örgüt yapısını göstermektedir. Sosyal açıdan bürokratik yapıların neden gerekli
olduğu ve etkin bir örgüt yapısının özellikleri üzerinde duran Weber'in görüşlerinin bazı temel
noktalarını şu şekilde belirtmek mümkündür60:
a.
Fonksiyonel (fonksiyonlara dayalı) uzmanlaşmaya dayanan iş bölümü.
b.
Açık - seçik belirlenmiş bir hiyerarşik yapı ve dolayısıyla her kademenin bir üst
kademe tarafından kontrol edilmesi.
c.
Her kademede işlerin yapılışına ilişkin göreve gelen herkesin uyacağı ilke ve
yöntemler (kişiye göre değişmeyen standart yöntemler).
d.
Rasyonel ve ilkeler doğrultusunda (kişisel ve duygusal olmayan) ilişkiler.
e.
Teknik yeteneğe dayalı personel seçimi ve terfi sistemi.
f.
Örgüt (organizasyon) birimlerinin yasal yetkilerle birbirine bağlanması.
Weber; politik, endüstriyel veya dini kurumlarda rasyonel (akılcı) temele dayalı bir
örgütlemeye ve yönetime ihtiyaç olduğunu görmüş ve bürokratik yapının kural koyucu bir
model olarak her türde ve boyutta örgütte uygulanabileceğini düşünmüştür. Weber, üç farklı
otoriteden bahseder61:
a.
Geleneksel Otorite: Otorite veya yetki meşruiyetini geleneklerden almaktadır. Krallık
yetkisi buna örnek olarak verilebilir. Liderler yetkinliklerine göre değil de geleneklere göre
seçildiklerinden örgütün başarısının devamının sağlanması olanağı azdır.
b.
Rasyonel (Akılcı) Otorite: Otorite veya yetki meşruiyetini akıl ve kurallardan
almaktadır. Otoritenin sınırları örgütün oluşturduğu kurallarla belirlenmiştir ve yetkiler bu
kurallara göre verilir, alınır ve kullandırılır. Bu tarz otorite bürokratik örgütün temelini
oluşturmaktadır.
c.
Karizmatik Otorite: Otorite veya yetki meşruiyetini kişinin kişisel özellik, beceri ve
yeteneklerinden alır. Karizmatik otorite bu otoriteye sahip kişinin bu tarz özelliklerine
dayandığından böyle bir yönetim tarzında kurallar ve rutin uygulamalar işlemez; dolayısıyla
örgütün başarısının devamının sağlanması olanağı azdır.
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Şekil 6: Klasik Yönetim Kuramının Öncüleri
Kaynak: Barış BARAZ, A. Nurhan ŞAKAR (Ed.), İşletme Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2012, s. 38

Yukarıdaki şekilde özet olarak görülen Klasik Yönetim Yaklaşımı, Bilimsel Yönetim
Yaklaşımı, Yönetim Süreci Yaklaşımı ve Bürokrasi Yaklaşımlarından oluşmakta olup bu
yaklaşımların/modellerin ortak noktası şudur: Bazı ilkelerin uygulanması ve izlenmesi ile
işletmelerde etkin, ideal, şahsa göre değişmeyen rasyonel bir örgüt yapısı oluşacaktır.

3.4.Davranışsal Yaklaşım ve İşletmeciliğe Etkileri
Beşeri İlişkiler Yaklaşımı da denilen Davranışsal Yaklaşım, psikoloji, sosyoloji ve
sosyal psikoloji alanlarındaki bulguların ve geliştirilen yöntemlerin, İşletme Yönetiminin bir
parçası olan örgütsel davranış biçimlerinin anlaşılması için kullanılmasına dayanmaktadır.
İnsan davranışı, kişilerarası ilişkiler, grupların oluşması, grup davranışları, informel (biçimsel
olmayan) organizasyon, algılama ve tutumlar, motivasyon, liderlik, organizasyonlarda
değişim bu yaklaşımın incelediği konulardır62.
Davranışsal Yaklaşım, ilk kez Western Electric Şirketi'nin Chicago yakınında bulunan
Hawthorne Fabrikası’nda 1924 -1933 yılları arasında birbiri ardına yürütülen bir dizi
araştırma ile başlamıştır. Harvard Üniversitesi’nden iki önemli bilim adamı Elton Mayo ve
Fritz Roethlisberger liderliğindeki araştırmacılar fabrikada gruplar halinde çalışan çok sayıda
işçi üzerinde "Hawthorne Deneyleri" olarak adlandırılan araştırmalar yapmışlardır. Bu
araştırmalar, ilk olarak ışıklandırma, ısıtma, yorgunluk ve dinlenme zamanları gibi fiziksel
faktörlerin işçilerin verimliliği üzerindeki etkilerini belirleme amacına yönelik olup, bu
62
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faktörlerdeki iyileştirmelerin üretim verimliliğini artırması beklentilerini gerçekleştirmediği
görülmüştür. Örneğin; deneylerin birinde ışığın belirli bir düzeye çıkarılması ile toplam
üretimin artması; sonra ışığın önceki düzeye düşürülmesi ile üretimde düşüşün olması
beklenirken, aksine artışın devam ettiği gözlenmiştir. Dolayısıyla, bazen fiziksel şartlarda
iyileşme olmadan verimliliğin arttığı; bazen de iyileştirmeye rağmen üretimin artmadığı
görülmüş; bunun üzerine, araştırmacılar dikkatlerini fiziksel faktörlerden sosyal ve psikolojik
faktörlere çevirmişlerdir. Bu yeni yönde yapılan deneyler ile üretim düzeyini ve verimliliği,
esas olarak sosyal faktörlerin etkilediği görüşü ortaya çıkmıştır. Sosyal faktörlerin etkisini
belirlemeyi amaçlayan deneylerden birinde, işçilerin kendi aralarında oluşturdukları gruplarda
(biçimsel olmayan –informel diye adlandırılan gruplarda) üretim düzeyinin ne olması
gerektiği konusunda kendi aralarında bir standart belirledikleri; daha fazla üretim yapanlara
ise bu standarda uymaları konusunda baskı yaptıkları belirlenmiştir63.
Elton Mayo, çalışanların işbaşındaki davranışlarını direkt gözlem ve ölçüm yoluyla
belirlemeye çalışan bilim adamı grubunun lideri olarak çalıştığı ve araştırmaları danışman
olarak yürüttüğü için genellikle davranışsal yaklaşımın kurucusu sayılır. Mayo, yaptığı
Hawtorne Araştırmaları ile sosyal sistem teorisini geliştirmiştir. Araştırmalar ile işletme
organizasyonunun bir "sosyal sistem" olduğu ve bu sistemin en önemli unsurunun da "insan"
olduğu sonucuna varılmıştır: Belirli bir örgüt yapısı içinde biraraya gelen kişilerin kendi
aralarında informel (biçimsel olmayan) gruplar oluşturduğu; grup özelliklerini de kişilerin
sahip olduğu inançlar, alışkanlıklar, amaçlar, gelenekler ve değer yargılarının belirlediği;
böylece oluşan sosyal sistemin kişiler üzerindeki etkisinin fiziksel faktörlerden fazla olduğu
bulgusu ortaya konmuştur64.
Mayo psikoloji ve sosyoloji alanındaki bilgilerini yönetim bilimine taşıyarak,
Neoklasik Yaklaşım adı verilen yeni bir dönem başlatmıştır. Mayo’nun yönetim biliminin
gelişmesindeki rolü onun insan faktörünün önemini vurgulayarak “işyerinde sosyal insan ve
sosyal ihtiyaç” konularını dikkate almasından kaynaklanmaktadır. Mayo; işçiye saygılı
davranıp, onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırsa, işçinin daha iyi olacağını ve bu durumdan
hem işçinin hem de yönetimin karlı çıkacağını söyler65.

3.5.Modern Yönetim Yaklaşımları
Modern yönetim yaklaşımları 2. Dünya Savaşından sonra geliştirilmiş teoriler olup,
temel olarak iki alt başlıkta incelenmektedir.
Sistem Yaklaşımı
Biyolog Ludwig von Bertalanffy’nin 1950’li yıllarda geliştirmiş olduğu “Genel Sistem
Teorisi” işletmecilik yaklaşımlarına da yansımış ve işletmelerin “açık sistemler” olduğu
düşüncesi kabul görmüştür. Açık sistem sürekli çevresiyle etkileşim içinde olup, bir taraftan
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çalışma ve enerji dönüşümü kapasitesini korurken, diğer taraftan dinamik denge sağlar. Örgüt;
bir takım alt sistemlerden oluşan açık bir sosyo-teknik sistem olarak tanımlanabilir. Örgüt,
girdi olarak çevreden enerjiyi, bilgiyi ve malzemeyi alır ve bunları dönüşüme uğratarak
çevreye çıktı olarak verir 66.

Şekil 7: Bir Sistem Olarak Örgüt (Açık Sistem)
Kaynak: Muammer Doğan, İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, İzmir: Birleşik
Matbaacılık, 2006, s. 185.

Durumsallık Yaklaşımı
Durumsallık yaklaşımı, yapısal olarak, öngörülemeyen durumlara en uygun (optimum)
örgüt modelinin uygulanmasıdır. Durumsallık yaklaşımının asıl amacı, örgütsel yapının farklı
çevresel koşullarda belirlenmesi ve bu koşullarda aralarındaki farklılıkların görülmesidir.
Durumsallık yaklaşımı üç ana etkileyici faktörü ele alır: çevre, teknoloji ve çalışanların
nitelikleri. Yönetim şekli bu çevresel değişkenlere göre oluşur; diğer bir deyişle, yönetimde
tek doğru yoktur, çevresel koşullara göre doğru yönetim şekli değişmektedir.
1970’li yıllardan sonra İşletmecilik ve Yönetim alanında yapılan araştırma ve
çalışmalar, Post-Modern Yaklaşımlar olarak ifade edilmektedir. Bunlar arasında Toplam
Kalite Yönetimi, Değişim Mühendisliği, Öğrenen Organizasyonlar gibi farklı konular göze
çarpmaktadır.
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Uygulamalar
Başlıca yönetim ilkelerinin modern işletmeler için geçerli olup olmadığını gözlemleyiniz.
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Uygulama Soruları
Yönetim ilkelerinin güncelliğini işletmelerden örnekler vererek tartışınız.

63

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmeciliğin tarihsel gelişimi genel olarak şu dönemler itibarıyla incelenebilir: İşletme
düşüncesinin yeni belirmeye başladığı İşletmecilikte İlk Dönemler; buhar makinasının keşfi ile
insan gücünün yerini makine gücünün aldığı ve üretimin buna bağlı olarak arttığı Sanayi Devrimi
Dönemi; bilimsel metodların ön plana çıktığı ve üretimde israfın giderilmesi, verimliliğin
arttırılması, en uygun metodların bulunması çabasına girildiği ve insanın örgüt içinde daha çok
teknik yönünün ön planda olduğu Klasik Yaklaşım Dönemi, Klasik Yaklaşıma eleştirel bir bakış
açısıyla yaklaşıp insanın örgüt içindeki sosyal yönünü ön plana çıkaran Davranışsal Yaklaşım
Dönemi ve Modern Yaklaşım Dönemi.
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Bölüm Soruları
1. Modern anlamda yönetimin aşağıdaki bilim adamlarından hangisi ile başladığı söylenir?
a)
b)
c)
d)
e)

Elton Mayo
Henri Fayol
Max Weber
Frederick Taylor
Chris Argyris

2.İnsan organizmasını basit bir makine, insanlardan oluşan geleneksel örgüt yapısını da teknik
bir sistem olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Davranışsal yaklaşım
Klasik yaklaşım
Bürokrasi yaklaşımı
Modern yaklaşım
Sistem yaklaşımı

3.Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonlarından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Planlama
Örgütleme
Pazarlama
Koordinasyon
Denetim

4.Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’a göre bir sanayi işletmesinde bulunan başlıca
faaliyetlerden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Teknik Faaliyetler
Ticari Faaliyetler
Pazarlama Faaliyetleri
Mali Faaliyetler
Güvenlik Faaliyetleri

5.“Meşruiyetini yetki akıl ve kurallardan alan yetki” aşağıdakilerden hangisidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Rasyonel yetki
Geleneksel yetki
Karizmatik yetki
Uzmanlık yetkisi
Klasik yetki
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6.Sürekli çevresiyle etkileşim içinde olup, bir taraftan çalışma ve enerji dönüşümü
kapasitesini korurken, diğer taraftan dinamik denge sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Açık sistem
Kapalı sistem
Dinamik sistem
Dengeli sistem
Teknik sistem

7.Aşağıdakilerden hangisi Weber’in görüşlerinden biri değildir?
a) Açık - seçik belirlenmiş bir hiyerarşik yapı ve dolayısıyla her kademenin bir üst
kademe tarafından kontrol edilmesi.
b) Her kademede işlerin yapılışına ilişkin pozisyonlara gelen herkesin uyacağı ilke ve
yöntemler (kişiye göre değişmeyen sabit yöntemler).
c) Rasyonel ve ilkeler doğrultusunda (kişisel ve duygusal olmayan) ilişkiler.
d) Teknik yeteneğe dayalı personel seçimi ve terfi sistemi.
e) Örgüt (organizasyon) birimlerinin karizmatik yetkilerle birbirine bağlanması.
8.Psikoloji, sosyoloji ve sosyal psikoloji alanlarındaki bulguların ve geliştirilen yöntemlerin,
işletme yönetiminin bir parçası olan örgütsel davranış biçimlerinin anlaşılması için
kullanılmasına dayanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Davranışsal yaklaşım
Klasik yaklaşım
Bürokrasi yaklaşımı
Modern yaklaşım
Sistem yaklaşımı

9.Klasik Yönetim Düşüncesini oluşturan sistematik ve bilimsel bilgi topluluğu; hangi üç
yaklaşımdan meydana gelmektedir?

a)
b)
c)
d)
e)

Bilimsel Yönetim Yaklaşımı-Yönetim Süreci Yaklaşımı-Bürokrasi Yaklaşımı
Bilimsel Yönetim Yaklaşımı-Neoklasik Yaklaşım-Bürokrasi Yaklaşımı
Sistem Yaklaşımı-Yönetim Süreci Yaklaşımı-Bürokrasi Yaklaşımı
Bilimsel Yönetim Yaklaşımı-Modern Yaklaşım-Bürokrasi Yaklaşımı
Sistem Yaklaşımı-Yönetim Süreci Yaklaşımı-Davranışsal Yaklaşımı
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10. “Genel ve Sınai Yönetim” isimli kitap aşağıdaki yönetim bilimcilerden hangisinin
eseridir?
a)
b)
c)
d)
e)

Elton Mayo
Henri Fayol
Max Weber
Frederick Taylor
Chris Argyris

Cevaplar
1)d 2)b 3)c 4)c 5)a 6)a 7)e 8)a 9)a 10)b
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4.İŞLETMECİLİK BİLİM DALININ DİĞER BİLİM DALLARI İLE
İLİŞKİSİ ve TEMEL İLKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

4.1. İşletmecilik Bilim Dalının Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi
4.1.1.İşletme ve İktisat (Ekonomi)
4.1.2.İşletme ve Davranış Bilimleri
4.1.3. İşletme ve Matematik – İstatistik
4.1.4. İşletme ve Hukuk
4.1.5. İşletme ve Bilgi Teknolojileri
4.2.İşletmecilik Temel İlkeleri
4.2.1. Verimlilik
4.2.2.Üretkenlik
4.2.3. Etkinlik
4.2.4.Yeterlilik
4.2.5. Karlılık
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İşletme hangi bilim dalları ile ilişkilidir?
İşletme ile davranış bilimleri hangi noktalarda kesişmektedir?
İşletme, matematik biliminden hangi alanlarda yararlanır?
Hukuk bilimi hangi yönleriyle İşletme bilimine katkıda bulunur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

İşletme-İktisat

İşletme biliminin İktisat’tan
hangi alanlarda
yararlandığını anlamak

Okuyarak,
bularak

İşletme-Hukuk

İşletme biliminin hukuktan Okuyarak, yasalar hakkında
nasıl yararlandığını anlamak bilgi edinerek

İşletme-Davranış Bilimleri

İşletme biliminin davranış Okuyarak, gözlemleyerek
bilimlerinden
hangi
yönleriyle
yararlandığını
kavramak

İşletme-Matematik

İşletme
biliminin Okuyarak, bazı istatistiksel
Matematik’ten
hangi programları deneyerek
alanlarda
yararlandığını
anlamak

ortak

elde
veya

noktalar

71

Anahtar Kavramlar
 İşletme bilimi; tüm işletme sistemini (amaçları, araçları ve örgüt yapısını kapsayacak bir
biçimde) analiz ederek, etkin bir yönetim için geçerli işlemleri, ilke ve teknikleri, bu
alanlardaki değişmeleri ortaya koymaya ve yöneticilik bilgi ve yeteneklerini
geliştirmeye çalışan bir bilim dalıdır.
 İktisat bilimi; insanların sınırsız ihtiyaçlarına kıt (sınırlı) ekonomik kaynaklarla çözüm
bulmaya çalışan disiplin olarak tanımlanabilir.
 Hukuk; bir toplumda düzeni sağlamak amacıyla yürürlükte bulunan yasalar, tüzük ve
yönetmeliklerle, yazılı olan ve olmayan diğer kurallar bütününe denir.
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Giriş
“İşletme Bilim Dalı”, üretim sistemine giren girdilerin dönüşüm sürecine tabi tutularak
mal ve/veya hizmet üretildiği birim olan işletmelerin içinde ve diğer işletmelerle arasında
gerçekleşen olay ve faaliyetlerle ilgili sebep - sonuç ilişkilerini ele alarak amaçlarına en etkin
bir biçimde nasıl ulaşacağını incelemektedir. Dolayısıyla işletmecilik bir bilim dalı olarak,
tüm işletme sistemini (amaçları, araçları ve örgüt yapısını kapsayacak bir biçimde) analiz
ederek, etkin bir yönetim için geçerli işlemleri, ilke ve teknikleri ortaya koymaya ve
yöneticilik bilgi ve yeteneklerini geliştirmeye çalışır.67

4.1. İşletmecilik Bilim Dalının Diğer Bilim Dalları İle İlişkisi
İşletme bilimi yukarıda açıklanmış olan tüm bu çabalarında çeşitli bilim dallarından
yararlanmakta ve dolayısıyla bu bilim dallarıyla yakın ilişki içine girmektedir. İşletme
disiplini aralarındaki etkileşim nedeniyle, işletmeyi çeşitli yönlerden inceleme konusu olarak
alan iktisat (ekonomi), davranış bilimleri, hukuk, matematik-istatistik ve bilgi teknolojileri
gibi diğer disiplinlerdeki gelişmeleri yakından izlemek durumundadır. 68 İlerleyen sayfalarda
bu disiplinlerin işletme bilimi ile olan ilişkilerine açıklık getirilmiştir.

4.1.1.İşletme ve İktisat (Ekonomi)
İşletme bilimi, iktisat -diğer adıyla ekonomi- bilim dalı ile yakın ilişki ve etkileşim
içindedir. Girişimciler ve işletme yöneticileri, mal ve hizmet piyasalarında değişen arz ve
talep ilişkilerini, rekabet piyasalarında firma davranışlarını, devletin para ve maliye
politikaları sonucunda değişen dengeleri, fiyat değişimlerini, dış ticaret teşvik ve engellerini
anlayabilmek için iktisat bilimini yakından izlemek durumundadırlar.69
İşletmeler mal ve hizmet üreterek toplumun ihtiyaçlarının giderilmesi amacına hizmet
ederler. İşletme yöneticileri üretim yapmak için gerekli girdilerin temini aşamasında ve
üretilmiş mal ve hizmetlerin piyasaya sunumu aşamasında çeşitli piyasalarla etkileşim
halindedirler. Bu yüzden iktisat bilimi ile işletmenin yakın ilgisi söz konusudur.
Bir ülkedeki ekonominin temel unsurlarını işletmeler oluşturmakta, işletmelerin
biraraya gelmesiyle de ekonomi oluşmaktadır. İşletmeler ekonominin ayrılmaz parçalarıdır ve
ekonomiye canlılık kazandırmaktadırlar. Bu yüzden işletmelerin iktisadî (ekonomik) yaşam
ve iktisat bilimiyle yakın ilişki içinde bulundukları söylenebilir.70 İktisat bilimi, işletme
biliminin inceleme, araştırma ve analizlerinden yararlanarak teorik esaslarını daha gerçekçi
temellere oturturken; işletme bilimi de iktisat biliminin genel teorik esaslarından faydalanır.71

İsmet MUCUK, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2011, s.7
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İnsanların sınırsız ihtiyaçlarına kıt (sınırlı) ekonomik kaynaklarla çözüm bulmaya
çalışan disiplin “iktisat bilimi” olarak tanımlanabilir ve genel olarak ekonomik yaşamı bir
bütün olarak ele alıp inceleyerek karşılaşılan sorunlara çözüm bulmaya çalışır. Başka bir
deyişle, iktisat biliminin amacı, sınırlandırılamayan insan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için
sınırlı ekonomik kaynakların en etkin biçimde kullanımını sağlamaktır. Bu bağlamda iktisat
biliminde; iktisadî gelişme, kalkınma, fiyatlar genel düzeyi, enflasyon, para, kredi, faiz, gelir
dağılımı ve istihdam gibi konular ülke çapında inceleme konusu yapılmaktadır.72
İktisat bilimi genel olarak aşağıdaki sorulara cevap aramaktadır:73







Toplumun ihtiyaçları nelerdir?
Bu bağlamda hangi mal ve hizmetler üretilmelidir?
Üretim nasıl organize edilmelidir?
Kıt kaynaklar nasıl temin edilebilir?
Üretim faktörlerinin üretim içindeki payları nasıl hesaplanmalıdır?
Toplumda adil bölüşüm nasıl gerçekleştirilmelidir?

İktisat bilim dalı, işletmelerin faaliyetlerini makro düzeyde ele alır; buna karşılık,
işletme bilim dalı, işletmeleri makro bir bakış açısıyla incelemek yerine, işleyişlerini tek tek
ve aralarındaki olay ve faaliyetleri de ele alarak inceleme konusu yapar. Bu incelemenin
amacı, toplumun işletmelere sunduğu kıt kaynakların en iyi şekilde kullanımını sağlayacak
yol ve yöntemleri araştırmaktır. Bu da, işletmelerin içinde faaliyet gösterdikleri ekonomik,
mali, teknolojik, yasal ve benzeri çevre koşullarının iyi gözlemlenip gerçekçi bir biçimde
değerlendirilmesiyle mümkün olur.
İktisat bilimi, işletme bilim dalına oranla daha kapsamlıdır (makro bakış açısına
sahiptir); aynı zamanda da daha kurama dayalıdır (teorilere daha çok yer verir). Bu bakımdan
iktisat bilimi, toplumsal ihtiyaçların nasıl karşılanacağı ve genel ekonomik refahın nasıl
gerçekleştirileceğini araştırırken, işletme bilimi toplumu oluşturan bireylerin ihtiyaçlarını
doğru şekilde belirleyerek bunları karşılayacak mal ve/veya hizmetlerin üretilmesi için
ekonomik faaliyetlerde bulunur.74

4.1.2.İşletme ve Davranış Bilimleri
İşletmelerin en önemli kaynağı beşeri unsur olarak da adlandırılan insan faktörüdür.
Bu yüzden, insan unsurunun işletme içindeki işlev ve öneminin çok iyi bilinmesi
gerekmektedir. İnsan işletmeyi kuran, onu yöneten, orada çalışan ve onun ürettiği mal ve/veya
hizmetlerin alıcısı/tüketicisi olan kişidir.75 Dolayısıyla insan unsuru olmadan bir işletmenin
varlığından, üretim gücünden ve ürettiğini satarak varlığını sürdürme olanağından
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bahsedilemez. Bunun farkında olan işletme yöneticileri, insanı çeşitli boyutlarıyla inceleyip
davranışlarını anlamaya çalışan davranış bilimlerine büyük ilgi göstermektedirler.76
Davranış bilimleri, birey veya grup halindeki insanların tutumlarını, özelliklerini ve
etkileşimlerini inceleyip sonuçlara varmaya çalışan toplumsal bilimlerin bir alt grubunu
oluşturur. 77 İnsan unsurunu hem tek olarak, hem de belli bir topluma mensup olarak ele alıp
çeşitli yönleriyle inceleyen başlıca davranış bilim dalları olan psikoloji, endüstriyel psikoloji,
sosyoloji ve sosyal psikoloji işletme bilimine çeşitli yararlar sağlamaktadır.
Psikoloji insan davranışları üzerinde çalışan temel disiplinlerden biridir. Bireylerin
temel tutumları, kişilik özellikleri, algı, güdü ve davranışları üzerinde çalışır. Sosyoloji ise
sosyal davranışlar, sosyal gruplar arasındaki ilişkiler, toplumsal düzen ve insan ilişkileri
konusunda odaklaşır. Örneğin; liderin davranışları ile izleyicileri arasındaki ilişkiler gibi.
İşletme bilimi ile davranış bilimlerinin ilişkisi, işgören veya yönetici olarak insanın
işletmeye girdiği noktadan itibaren, hatta daha öncesinden başlar. Örneğin; psikoloji,
işletmelerin ürettiği mal ve/veya hizmetleri satın alıp tüketenlerin davranışlarının, insanın
işbaşında nasıl ve neden böyle davrandığının, işgören-yönetici ilişkilerinin, bireyin grup
içindeki konumunun, rol ve statü ilişkilerinin, grup dinamiklerinin, grup dayanışmasının vb.
konularının anlaşılmasına yardımcı olur.78 Özellikle, psikolojinin bir alt dalı olarak
"endüstriyel psikoloji", sanayide insanı inceleyerek insanların çalışma hayatının ve sanayinin
etkisi altında karşılıklı etki tepki ilişkilerini açıklığa kavuşturmaya çalışır. Bu kapsamda;79
a.
İş şartlarından şikâyetler
b.
Çalışma hızındaki azalmalar
c.
Üretimde hatalı mamul sayısının artması
d.
Çalışanın işe ilgisinin azalması
e.
İşçi - ustabaşı çatışmaları
f.
İşçi - işveren düşünce ve amaç farklılıkları
g.
İşçilerin kişisel sorunları gibi birçok sorunun daha iyi anlaşılmasında ve
çözümlenmesinde yardımcı olur.

4.1.3. İşletme ve Matematik – İstatistik
İşletmeler kuruluş aşamalarını tamamlayıp üretime geçtikten sonra ve özellikle de
tedarik ve üretim süreci aşamalarında; ekonomik sipariş miktarı, stok kontrolü, maliyet
minimizasyonu (minimum seviyeye getirme) ve kâr maksimizasyonu (maksimum seviyeye
getirme) gibi konularda karşılaştıkları sorunlara sağlıklı çözümler bulmak ve tüm
faaliyetlerine ilişkin zamanında ve rasyonel (akılcı) kararlar alabilmek için matematiksel ve
istatiksel tekniklerden büyük ölçüde yararlanırlar. Talep, faiz, fiyatlar, stoklar, üretim ve
personel miktarının hesaplanmasında meydana gelen değişikliklerin yakından izlenmesi ve
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karşılaşılan sorunların zamanında ve doğru çözümlere kavuşturulabilmesi için, işletmeler
çeşitli matematiksel ve istatistiksel tekniklere ihtiyaç duymaktadırlar. Sonuç olarak,
işletmelerde etkili bir denetim (kontrol) sisteminin kurulup işletilmesinde, işletmenin hangi
noktada bulunduğunun araştırılmasında ve geleceğin gözlem ve analizinde matematiksel ve
istatiksel yöntemler yaygın biçimde kullanılmaktadır.80

4.1.4. İşletme ve Hukuk
Bir toplumda düzeni sağlamak amacıyla yürürlükte bulunan yasalar, tüzük ve
yönetmeliklerle, yazılı olan ve olmayan diğer kurallar bütününe “hukuk” denir. Toplumun
sürekli bir dinamizm içinde olan kesimini oluşturan işletmelerle hukuk kuralları arasında
sürekli bir ilişki vardır. Bu ilişki işletmelerin kuruluşu ile başlayıp, faaliyetlerini yürütme,
amaçlarını gerçekleştirme ve başta müşteriler olmak üzere toplumun her kesimini kapsayan
paydaşlarıyla ilişkilerini yürütme esnasında sürmekte ve çoğu kez tasfiye (dağılma)
aşamasıyla son bulmaktadır.
Küresel dünyada iş yapan tüm işletmeler, faaliyetlerini devletin koyduğu yasa, tüzük
ve yönetmeliklerle, toplumun gelenek ve görenekleri, ahlâk kuralları ve meslek kuruluşları ile
uluslararası kuruluşların belirlediği kural ve standartlarla (kalite standartları gibi) uyum içinde
yürütmek zorundadırlar. İşletmeler, daha kuruluş aşamasında belirlenecek farklı işletme
türlerine göre farklı yasal mevzuata tabi olurken kuruluş yerinin seçiminde de yerel
yönetimler tarafından belirlenmiş kurallara uymalı ve onların gereklerini yerine
getirmelidirler. Örneğin; işletmelerin tamamı çevre temizlik vergilerini ödemek zorundadırlar.
Bütün bu açıklamalardan, işletmelerin hukuk bilimi ile çok yakın ilişki içinde bulunduğu ve
söylenebilir.81

4.1.5. İşletme ve Bilgi Teknolojileri
Yönetim alanındaki en önemli kişilerden olan Peter Drucker yöneticinin bilginin
önemi karşısında değişen rolünden şu şekilde söz etmektedir: “1950’lerde yönetici,
çalışanların performanslarından sorumluydu, ancak günümüzde bu tanım değişmiştir; yönetici
bilginin uygulanmasından ve performansından sorumludur.”82 Bu değişiklik işletmelerin
bilgiyi gerekli bir kaynak olarak görmesini sağlamıştır. Dolayısıyla, üretim faktörlerinin
içinde saydığımız bilgi günümüzde diğer üretim faktörlerinden daha önemli bir konuma
gelmiştir. Teknolojinin hayati öneme sahip bir duruma gelmesi bilgiyi hızlı bir şekilde
edinmenin önemini artırmış, bu da işletmelerin bilgiyi edinme çabalarına yönelmesine sebep
olmuştur.
İşletme literatüründe önemli bir yere sahip olan J. K. Galbraith işletmeler için bilginin
önemini şu şekilde açıklamaktadır: “Sanayi toplumuna hız kazandıran faktörlerden biri
paradır. Fakat, bilgi toplumunu hızlandıran ve güce ulaştıran bilgidir. Şimdi, bilgi sahibi
olanlar ve olmayanlar şeklinde yeni bir sınıflama ortaya çıkmıştır. Bu yeni sınıf, gücü ne
M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, a.g.e., s. 33
M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, a.g.e., s. 32
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paradan, ne de sahip olunan topraklardan değil sadece bilgiden almaktadır.” İyi yönetilen
işletmelerde, temel kontrol mekanizması bilgi edinebilme ve edinilen bilgileri karşılaştırmaya
dayanmaktadır. Temel amaçlar ve değerler ortaya konup bilgi yaygın bir şekilde paylaşıldığı
için çalışanlar işin yapılıp yapılmadığını, işi kimin iyi/kötü yaptığını çabucak
öğrenebilmektedirler.83

4.2.Temel İşletmecilik İlkeleri
İşletmeciliğin bazı temel ilkeleri bulunmakta olup bunlar verimlilik, üretkenlik,
etkinlik, yeterlilik ve karlılık başlıkları altında toplanabilirler.

4.2.1.Verimlilik
Verimlilik, “belirli bir üretim miktarı ile bu üretimi elde etmek için kullanılan faktörler
arasındaki oran” şeklinde tanımlanmakta olup uygulamada üretim kavramı ile
karıştırılmaktadır. Üretim, bir sistemde ne kadar fayda yaratıldığını; verimlilik ise üretimde
kullanılan üretim faktörlerinin ne kadar iyi kullanıldığını göstermektedir. Faaliyetlerden en
çok faydayı sağlayabilmek için harcamaları azaltıp gelirleri artıran önlemleri alarak durumu
iyileştirmek olarak da ifade edilebilir. Verimlilik formül olarak aşağıdaki şekillerde
gösterilebilir:84
VERİMLİLİK = ÇIKTI / GİRDİ

VERİMLİLİK = YARATILAN TOPLAM FAYDA / SİSTEME GİREN DEĞERLERİN
TOPLAMI
Yukarıdaki eşitlikte çıktılar yaratılan toplam faydayı yani işletmenin ihtiyaç
karşılamak için arz etmiş olduğu mal ve/veya hizmetleri kapsamakta olup; girdiler ise sisteme
giren değerler toplamını yani üretim faktörlerini kapsamaktadır.
Tüm üretim faktörleri gözeterek yapılan bir verimlilik hesaplamasının yanında sadece
belli bir üretim faktörünün dikkate alınarak yapıldığı verimlilik hesaplamaları da mevcuttur.
Burada “ekonomik verimlilik (iktisadilik)”ten bahsedilecektir. İktisadilik ilkesinde,
kaynakların kıt olmasından dolayı israfın minimum seviyede, faydanın ise maksimum
seviyede tutulması söz konusudur. Tüm bu sebeplerden dolayı verimlilik işletme açısından
büyük önem taşımaktadır.85
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Ekonomik verimlilik, işletmenin üretim süreci sonunda elde ettiği mal/hizmet
değerlerinin, söz konusu mal/hizmetlerin elde edilmesinde maliyet değerlerine oranlanması
esası bulunmaktadır. Ekonomik verimlilik aşağıdaki formüllerle ifade edilir:86

EKONOMİK VERİMLİLİK = ÇIKTININ DEGERİ / GİRDİNİN DEĞERİ

EKONOMİK VERİMLİLİK = ÜRETİMİN DEĞERİ / ÜRETİMİN MALİYET GİDERLERİ
TOPLAMI
Ekonomik verimliliğin 1’in üzerinde olması gerekir; çünkü üretim için harcanan
paradan daha yüksek miktarda para kazanabilmek için eşitliğin pay kısmı büyürken payda
sabit kalmalı veya azalmalıdır. Üretimin değerini pazar koşulları (pazardaki arz ve talep
durumları) belirler. Pazara sunulan ve benzer olan malların arzı az, talebi ise fazlaysa malın
değeri artıp fiyatı yükselecek; tersi durumda ise azalacaktır.87 Örneğin; B işletmesinin 6.000
TL harcayarak 3.000 adet mal ürettiğini varsayalım. İşletmenin imal ettiği mamüllerin birim
satış fiyatı 3 TL olsun. Söz konusu B işletmesinin ekonomik verimliliği şu şekilde hesaplanır:

EKONOMİK VERİMLİLİK = ÇIKTININ DEGERİ / GİRDİNİN DEĞERİ
= (3000 x 3) / 6000
= 9000 / 6000 = 1,5

Bu verimlilik değeri 1’den büyüktür. Dolayısıyla işletmenin verimli bir şekilde çalıştığı
söyelenebilir.
İşletme yönetimi açısından verimliliğin dönemden döneme sabit kalması aşağıdaki
durumlarda söz konusu olur:88
Aynı üretim miktarı = Aynı miktarda üretim faktörü,
Üretimde artış = Üretim faktörlerinde aynı oranda artış,
Üretimde azalış = Üretim faktörlerinde aynı oranda azalış.
İşletme yönetimi açısından verimliliğin arttığını gösteren durumlar ise şunlardır:89
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Aynı üretim miktarı = Daha az miktarda üretim faktörü,
Üretimde artış = Aynı üretim faktörü,
Üretimde artış = Üretim faktörlerinde daha az artış,
Üretimde azalış = Üretim faktörlerinde daha çok azalış.

İşletme yönetimi açısından verimliliğin azaldığını gösteren durumlar ise şunlardır:90
Aynı üretim miktarı = Daha çok üretim faktörü,
Üretimde azalış = Aynı üretim faktörü,
Üretimde azalış = Üretim faktörlerinde daha az azalış.
Üretimde artış = Üretim faktörlerinde daha çok artış.
Örgütlerde verimlilik, büyük oranda çalışan personelin teşvik edilmeleri ve
davranışlarının örgüt amaçları doğrultusunda yönlendirilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Örgüt
personeli işletme amaçlarının gerçekleştirilmesi için çalıştıklarında, işletmenin verimliliği
artacak; dolayısıyla personel de beklediği birtakım sonuçları elde edebilecektir. Aşağıdaki
şekilde personelin verimliliği ile örgütten aldığı değerler arasında doğru bir ilişki olduğu
görülmektedir:91

Şekil 8: İşletme ve Örgütlerde Verimlilik Süreci
Kaynak: Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, a.g.e., s.54
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4.2.2.Üretkenlik
Gelişmiş ekonomilerde faaliyet gösteren işletmeler genellikle optimum (en uygun)
büyüklüğe ulaşmış, iyi bir organizasyona sahip, uzmanlaşmış, makineleşmiş, etkin üretim
sistemleridir. Gelişmemiş ekonomilerde faaliyet gösteren işletmeler ise genellikle
uzmanlaşmamış, makineleşmemiş ve emek yoğun (işgücüne dayalı çalışan) teknikler kullanan
üretim sistemleridir. Dolayısıyla, gelişmiş ülkelerde faaliyet gösteren işletmeler çok üretken
olurken, gelişmemiş ülkelerde faaliyet gösteren işletmeler ise az üretken olmaktadırlar.
Üretkenlik ile verimlilik kavramları karıştırılmakla beraber, verimlilik yukarıda bahsedildiği
gibi belirli bir üretim miktarı ile bu üretimi elde etmek için kullanılan faktörler arasındaki
oran iken; üretkenlik, üretim faktörlerini en uygun bir biçimde kullanarak gerçekleştirilen
üretim düzeyi anlamına gelmektedir. Bu iki kavram arasında kuvvetli bir ilişki mevcuttur.
Üretkenlik Artışı şu şekilde hesaplanır:92

ÜRETKENLİK ARTIŞI = (SON DÖNEM ÜRETİM DÜZEYİ – İLK DÖNEM ÜRETİM
DÜZEYİ) / İLK DÖNEM ÜRETİM DÜZEYİ

Örnek olarak; A İşletmesi 3.000 birim mamülü 6.000 TL’ye, sonraki dönemde ise
6.000 birim mamülü 12.000 TL’ye üretmiş olsun. A İşletmesinin 2011-2012 dönemi fiziki
üretim düzeyi 3.000 birim mamul, 2012-2013 dönemi fiziki üretim düzeyi 6.000 birim
mamuldür. A İşletmesinin üretkenlik artışı şu şekilde hesaplanır:

ÜRETKENLİK ARTIŞI = (SON DÖNEM ÜRETİM DÜZEYİ – İLK DÖNEM ÜRETİM
DÜZEYİ) / İLK DÖNEM ÜRETİM DÜZEYİ

ÜRETKENLİK ARTIŞI = (6000 – 3000) / 3000 = 3000 / 3000 = 1 = % 100
Bu hesaplamaya göre işletmenin üretkenlik artışı bir önceki döneme göre %100 olmuştur.

4.2.3.Etkinlik
“Bir işletmenin amaçlarına ulaşma derecesi” etkinlik olarak tanımlanmaktadır.
Etkinlik; işçilik, hammadde, malzeme ve diğer tüm girdilerin işletme içinde belirlenen
amaçlar doğrultusunda ne derece etkin (yeterli) kullanıldığının yani üretim faktörleri ya da
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üretimin kendisi için önceden belirlediği programın gerçekleştirme derecesini gösteren bir
değerlendirme ölçütüdür. Etkinlik aşağıdaki gibi hesaplanır:93
ETKİNLİK = GERÇEKLEŞEN PERFORMANS/STANDART PERFORMANS (DEĞER)
Temel işletmecilik ilkelerinden olan etkinlik, yapılan faaliyetlerin sonuçlarının
isteneni sağlamasını ifade eder. İşletmeler mal ve/veya hizmet üreterek bunları müşterilerine
satarlar, önemli olan, bu faaliyetlerin istenilen, plânlanan amaçları gerçekleştirebiliyor
olmasıdır. Eğer işletme istenilen, plânlanan amaçları gerçekleştirebiliyorsa, bu işletme etkin
olarak çalışıyor denebilir.94 Bir işletme yönetiminin etkinliği, çıktılar ile arzulanan sonuçların
karşılaştırılmasıyla belirlenir. Görünüşte belki işletme kâr elde etmiştir, ancak bu sonuç
işletmenin istediği, planladığı, amaçladığı bir durum değilse, bu yönetimin etkin olduğu
söylenemez. Örgüt etkinliğinin ölçülmesinde finansal başarının ve kaynakların (hammadde,
işgücü) ne derece değerlendirildiği ön plâna çıkar. En az israf ve kaynakla çalışan, personelin
işlerinden tatmin olmasını sağlayan, astların yetkileri ve sorumlulukları belirlenmiş olan bir
örgüt insanlar açısından etkin bir yapıdır.95

4.2.4.Yeterlilik
Üretim sürecindeki belirli bir işin, normal çalışma koşullarında bir işçi tarafından
normal bir yapılış süresi bulunmaktadır. Bu süre genel olarak aynı işler için aynı yöntemlerle
tüm sanayi kolunda, tüm ülkede, hatta bütün dünyada neredeyse aynıdır. Burada bahsedilen
süre iş standardı olarak geçmektedir.96 Örneğin; tüm ayakkabıcılar belirli ölçülerdeki bir
ayakkabıyı ortalama olarak 4 saatte yapıyorlarsa ayakkabı yapma işinde standart süre 4 saattir
denmektedir. Bu arada işletmede çalışan bir ayakkabı yapım ustası aynı özellikteki ayakkabıyı
5 saatte üretiyorsa o ayakkabının gerçek yapma süresi 5 saat olur. Yeterlilik şu şekilde ifade
edilir:
YETERLİLİK = STANDART MİKTAR / GERÇEK MİKTAR
Buna göre; Ayakkabıcının Yeterliliği = Standart Miktar / Gerçek Miktar = 4 / 5 = % 80’dir.
Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi standart ışığında bu ayakkabıcının yeterli
çalışmadığı söylenebilir. Normal bir ayakkabıcıya oranla % 20 daha eksik performans
göstermektedir. Eğer ayakkabıcının ayakkabıyı 2 saatte üretmesi sağlanırsa, bu durumda
ayakkabıcı standart üretim süresinden % 50 daha kısa sürede üretimi gerçekleştirmiş ve
normal standardın üzerine çıkmış olacaktır.
Yeterlilik oranı 1’den küçük olursa maliyet giderleri yükselir, verimlilik ve karlılık
azalır. Tersi durumda ise verimlilik ve karlılık artar.
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4.2.5.Karlılık
İşletmenin belirli bir döneminde elde ettiği karın o dönemde işletmede kullanılan
sermaye oranına “karlılık” adı verilmektedir. Karlılık aşağıdaki şekillerde gösterilebilir:
KARLILIK = KAR / SERMAYE
KARLILIK = [(ÜRETİM MİKTARI x FİYAT) - ÜRETİM MALİYETİ ] / SERMAYE
Karlılık oranının yüksek olması için; üretim maliyeti ve sermaye düşük olmalı, üretim
miktarı ve fiyat yüksek olmalıdır. Örneğin; B işletmesinin 6.000 TL harcayarak 3.000 adet
mal ürettiğini varsayalım. İşletmenin imal ettiği mamüllerin birim satış fiyatı 3 TL olsun.
İşletmenin kullandığı sermaye miktarı 10.000 TL, mamülün pazar fiyatının da 4 TL olduğu
kabul edilirse;
KARLILIK = [(ÜRETİM MİKTARI x FİYAT) - ÜRETİM MALİYETİ ] / SERMAYE
= [(3000 x 3) – 6000] / 10000
= 3000 / 10000
= % 30 olarak bulunur.

Bir işletmenin elde ettiği karın doyurucu, yeterli ve ölçülü olup olmadığı şu hususlar göz
önüne alınarak değerlendirilir:97
a.
b.
c.
d.

97

Genel ekonomik yapıdaki gelişmeler ve dalgalanmalar.
Aynı sanayi dalında bulunan benzer işletmelerin kar oranları.
İşletmenin kar hedefleri ve geçmiş yıllardaki karlılık oranları.
Başka alanlarda kullanıldığında sermayenin işletmeye sağlayacağı gelir.

M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, a.g.e., s. 164

82

Uygulamalar
İşletmeler ile ilgili haberleri diğer bilim dalları ile ilişkileri açısından irdeleyiniz.
İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisini örneklendiriniz.
İçinde verimlilik, etkinlik gibi işletmecilik ilkeleri geçen işletme haberleri araştırınız.
Seçtiğiniz bir işletmenin faaliyet raporunu dikkate alarak verimli, etkin, yeterli olup
olmadığını hesaplayınız.
Seçtiğiniz bir sektördeki birkaç işletmeyi işletmecilik ilkeleri açısından karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
Güncel işletme haberlerinden işletme faaliyetlerinin diğer bilim dalları ile ilişkilerine dair
ipuçları yakalayabiliyor musunuz?
Kendi gözlemlerinize dayanarak işletmecilik ile bu bölümde sözü geçmeyen başka hangi
bilim dalları arasında ilişki kurulabilir?
Verimliliğin ölçülemediği durumlar olabilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletme bilimi üretim süreci (girdilerin üretim sistemine girip çıktıya dönüşmesi süreci)
dahilinde gerçekleşen faaliyetlerle ilgili sebep - sonuç ilişkilerini bazı temel işletmecilik
ilkelerini gözeterek inceleme konusu yaparken matematik, hukuk, iktisat, davranış bilimleri
gibi çeşitli bilim dallarından yararlanmaktadır. İşletme bilimi ile diğer bilim dalları arasındaki
ilişkiler karşılıklıdır ve birindeki gelişmeler diğerini önemli ölçüde etkilemektedir. İşletmeler
amaçlarına ulaşmada mihenk taşları niteliğindeki temel işletmecilik ilkelerini gözeterek
faaliyetlerine devam ederler. Bu ilkeler verimlilik, etkinlik, karlılık gibi ilkeler olup
işletmelerin amaçlarını gerçekleştirmeleri bakımından oldukça önem taşımaktadırlar.
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Bölüm Soruları

1. Bir fabrikanın geçen yılki üretim düzeyi 10.000 birim mamul, bu yılki üretim düzeyi
20.000 birim mamuldür. Bu verilere göre bu işletmenin üretkenlik artışı yüzde kaçtır?
a)
b)
c)
d)
e)

% 100
% 120
%125
% 150
% 200

2. C işletmesi 10.000 TL harcayarak 5.000 adet mal üretmiştir. İşletmenin ürettiği
mamüllerin birim satış fiyatı 4 TL.dir. B işletmesinin ekonomik verimliliği kaçtır?
a)
b)
c)
d)
e)

0,5
1
1,5
2
2,5

3. İnsanların sınırsız ihtiyaçlarına kıt (sınırlı) ekonomik kaynaklarla çözüm bulmaya çalışan
disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

İşletme
İktisat
Hukuk
Felsefe
Psikoloji

4. D işletmesi 2017 yılında toplam 20.000 TL maliyetle 4.000 adet mal üretip her birimini 10
TL’ye satmıştır. Bu dönemde işletmenin elde ettiği kar ne kadardır?
a)
b)
c)
d)
e)

1.000 TL
1.500 TL
5.000 TL
10.000 TL
20.000 TL
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5. Bir toplumda düzeni sağlamak amacıyla yürürlükte bulunan yasalar, tüzük ve
yönetmeliklerle, yazılı olan ve olmayan diğer kurallar bütününe ne denir?
a)
b)
c)
d)
e)

İşletme
İktisat
Hukuk
Felsefe
Psikoloji

6.Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin konularından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Gelir dağılımı
Kalkınma
İşveren sağlığı
Fiyatlar genel düzeyi
Enflasyon

7.Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel psikolojinin çözebileceği sorunlar kapsamına
girmemektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

İş şartlarından şikâyetler
Çalışma hızındaki azalmalar
Yönetim Kurulu üye sayısı
Üretimde hatalı mamul sayısının artması
Çalışanın işe ilgisinin azalması

8.A İşletmesi, 5.000 TL maliyetler ürettiği ürünleri 7.500 TL’ye satmıştır. Bu işletmenin
ekonomik verimlilik değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1.5
b) 1.25
c) 0.66
d) 1
e) 0.50
9.Aşağıdakilerden hangisi İşletme bilimi ile ilişkili olan bilim dalları arasında yer almaz?
a) İktisat
b)Davranış Bilimleri
c) Patoloji
d)Matematik
e) Hukuk
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10.Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde Matematik biliminden yararlanılan konulardan biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Talep tahmini
Fiyatların belirlenmesi
Çalışan sayısının belirlenmesi
Yasal düzenlemelerin takip edilmesi
Stokların hesaplanması

Cevaplar
1)a 2)d 3)b 4)e 5)c 6)c 7)c 8)a 9)c 10)d
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5. İŞLETMENİN DIŞ ÇEVRESİ VE EKONOMİK YAPI İÇİNDEKİ YERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.İşletmenin Genel Dış Çevresi
5.1.1.Politik ve Hukuki (Yasal) Çevre
5.1.2.Ekonomik Çevre
5.1.3.Demografik Çevre
5.1.4.Sosyal ve Kültürel Çevre
5.1.5.Teknolojik Çevre
5.1.6.Uluslararası (Küresel) Çevre
5.2.İşletmenin Yakın Dış Çevresi
5.2.1. Tüketiciler ve Endüstriyel Alıcılar
5.2.2.Rakipler
5.2.3.Tedarikçiler
5.2.4.Kredi Kuruluşları
5.2.5.Sendikalar
5.3.İşletmenin Ekonomik Yapı İçindeki Yeri

90

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İşletmenin dış çevresini oluşturan unsurlar nelerdir?
İşletmeler hangi dış çevre faktörlerinden hangi yönleriyle etkilenmektedir?
İşletmelerin ekonomik yapı içerisindeki yeri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

İşletmenin genel dış çevresi

İşletmenin hangi dış çevre Okuyarak
faktörlerinden etkilendiğini
anlamak.

elde
veya

İşletmenin ekonomik yapı İşletmenin ekonomik düzen Okuyarak, ilişkilendirerek
içerisindeki yeri
içerisinde nasıl bir rol
oynadığını kavramak
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Anahtar Kavramlar
 Sistem; aralarında belirli ilişkiler bulunan parçalardan (alt sistemlerden) oluşup
birbirleriyle ilişkili elemanlar topluluğudur.

 Makro çevre faktörleri; toplumun geniş kesimlerini, ekonomide bulunan sektörleri ve her
sektördeki işletmeleri dolaylı yoldan etkileyebilecek potansiyele sahip fırsat ve tehditler
yaratabilecek öğelerdir.

 Politik çevre; işletmelerin faaliyette bulundukları ülkede, merkezi ve yerel yönetsel
sistemin ve bunlara bağlı kuruluşların siyasi otoritesini sağladığı ve kullandığı ortamdır.

 Ekonomik çevre; toplumun gereksinimlerini karşılayacak mal ve hizmetlerin elde
bulunan sınırlı kaynaklarla üretildiği, tüketildiği, kaynakların, malların, hizmetlerin ve
gelirin bölüşüldüğü, yani hergün milyonlarca ekonomik faaliyete sahne olan ortamdır.
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Giriş
İşletmeler, birbirleriyle ilişkili olan çok sayıda değişkenin karşılıklı etkileşim içinde
olduğu bir dış çevrede faaliyet gösterirler. Çevre; bir kişi ya da topluluğu etkileyen fiziksel ve
sosyal şartların toplamıdır. İşletmenin çevresi (iş çevresi) ise, işletmeleri ve onların
faaliyetlerini etkileyen işletme dışı her türlü şartların toplamından oluşmaktadır. İşletme ve
onu etkileyen tüm faktörlerin incelenebilmesi için, ilk başta sistem yaklaşımı ve onun temelini
oluşturan sistem kavramı bilinmelidir.
Aralarında belirli ilişkiler bulunan parçalardan (alt sistemlerden) oluşup birbirleriyle
ilişkili elemanlar topluluğuna “sistem” denir. Her sistemin alt sistemleri vardır. Sistemler
çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Bunlardan işletmecilikle ilgili önemli bir sınıflama açık
sistem/kapalı sistem ayrımıdır. Açık sistem, dıştan gelen etkilerden etkilenen sistem; kapalı
sistem ise dıştan gelen etkilerden etkilenmeyen sistemdir. İşletmeler birer açık sistemdir;
bölümleri ise (üretim sistemi, pazarlama sistemi, insan kaynakları sistemi vb.) alt
sistemleridir. Dünya ekonomisi bir sistem olarak düşünülürse, ülke ekonomileri alt
sistemlerdir. Benzer şekilde, ülke ekonomisi sistem olarak düşünüldüğünde, işletmelerin
faaliyette bulunduğu sektörler (turizm, sağlık vb.) alt sistemlerdir.98 Aşağıda bir işletme ile
onun bağlı bulunduğu üst sistemler ve kapsadığı alt sistemler şekil yoluyla görülebilmektedir:

Şekil 9: İşletme ve Üst ve Alt Sistemleri
Kaynak: Hayri ÜLGEN, S. Kadri MİRZE, a.g.e., s.32

98

İsmet MUCUK, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2011, s.32-33
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Açık bir sosyal sistem olarak tanımlanan işletmeyi incelerken, onu etkileyen tüm
faktörleri (özellikle oldukça fazla olan çevre faktörlerini) bir bütünlük içinde, birlikte
gözönünde bulundurmak gerekmektedir. İşletmeyi etkileyen çevre faktörleri genel olarak iki
şekilde sınıflandırılır: Genel dış çevre ve yakın dış çevre.99

5.1.İşletmenin Genel Dış Çevresi
İşletmenin genel dış çevresi, toplumun geniş kesimlerini, ekonomide bulunan
sektörleri ve her sektördeki işletmeleri dolaylı yoldan etkileyebilecek potansiyele sahip, fırsat
ve tehditler yaratabilecek öğelerden oluşur. Bu öğeler bütün işletmeleri etkileyebilecek genel
faktörler kapsamında oldukları için “makro çevre faktörleri” olarak adlandırılırlar. Bu dış
çevre faktörleri işletmelerin kontrol edemediği, yönetemediği faktörlerdir ve bunların
başlıcaları şunlardır: 100
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Politik ve Hukuki (Yasal) Çevre
Ekonomik Çevre
Demografik Çevre
Sosyal ve Kültürel Çevre
Teknolojik Çevre
Rekabetin Yapısı
Uluslararası Çevre

5.1.1.Politik ve Hukuki (Yasal) Çevre
Politik çevre, işletmelerin faaliyette bulundukları ülkede, merkezi ve yerel yönetsel
sistemin ve bunlara bağlı kuruluşların siyasi otoritesini sağladığı ve kullandığı ortam olarak
adlandırılabilir.101 Politik çevrede bulunan unsurların işletmelere etkisi yönetenlerin
çıkardıkları yasalar, yönetmelikler ve kararlarla olur, bunların bulunduğu ortama da hukuki
(yasal) çevre denilmektedir.102
Ülkelerin birbirleriyle politik ve ekonomik yönden işbirliği yapmaları, işletmeler
üzerinde önemli ölçüde etkili olmaktadır. Ülkeler özellikle dış ticaret (hammadde, enerji ve
mal alım satımı), dış yatırımlar, diğer ülkelerle ilgili mali destek ve yardımlar, işgücü (emek)
arzı veya talebi yönündeki ilişkiler gibi alanlarda politik görüşleri doğrultusunda uluslararası
anlaşmalar yaparak, ekonomiyi veya işletmeleri yönlendirmektedirler. Öte yandan, devlet ve
yerel idareler, işletmelere ve ekonomiye artan bir şekilde müdahale etmeye başlamışlardır.
Asgari ücretler, fiyat kontrolleri, kuruluş yerlerinin belirlenmesi, organize sanayi bölgeleri,
teşvik politikaları, iş güvenliği, istihdam şartları, çevre sağlığı vb. gibi pek çok konuda hukuki
düzenlemeler yapılmaktadır. Hükümetin bu düzenlemeleri, işletmelerin seçimleri üzerinde
etkili olmaktadır. Örneğin; devlet ya da yerel idareler, işletmenin mal ya da hizmetlerinin
başlıca müşterisi olabilirler. Hükümetler, bazı işletmelerin ya da sanayi kollarının ayakta
İsmet MUCUK, a.g.e., s.33
İsmet MUCUK, a.g.e., s.33
101
Hayri ÜLGEN, S. Kadri MİRZE, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2010, s.82
102
Hayri ÜLGEN, S. Kadri MİRZE, a.g.e., s.83
99

100
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kalması için destek sağlayıp teşvik verebilirler. Aynı şekilde hükümetler, bazı faaliyet
kollarını devletleştirip bazı yardımları da kesebilir.103
Üretim faktörlerinin daha serbest bir şekilde uluslararası sınırları aşıp istediği
pazarlarda yer alması, emeği, sermayeyi ve girişimciliği uluslararası boyutlara taşımaktadır.
Bu yüzden işletmeler, bu tarz serbest giriş-çıkışın bulunduğu ülkelerin yanında diğer
ülkelerdeki yasal düzenlemeleri de göz önüne almak durumundadırlar.104
Politik ve hukuki (yasal) çevre faktörleri işletmelerin faaliyetlerini ve iş yaşamını
önemli ölçüde etkiler; çünkü bütün ekonomik faaliyetler toplumdaki yasaların,
yönetmeliklerin, kural ve prosedürlerin oluşturduğu yasal (hukuki) çerçeve içinde yürütülür.
Vergi yasaları, tüketiciyi koruma yasaları ve çevre koruma yasaları gibi yasalar işletmeler için
sürekli takip edilip uyulması gereken konuları kapsamaktadır.105

5.1.2.Ekonomik Çevre
Ekonomik çevre olarak adlandırılan ortam, toplumun gereksinimlerini karşılayacak
mal ve hizmetlerin elde bulunan sınırlı kaynaklarla üretildiği, tüketildiği, kaynakların,
malların, hizmetlerin ve gelirin bölüşüldüğü, yani her gün milyonlarca ekonomik faaliyete
sahne olan ortamdır.106
Ekonomik olaylar karmaşıktır ve bu karmaşıklık ekonomide düzenin devamlı bir
şekilde dinamik bir yapı niteliğini göstermesine neden olur. Bu değişen düzen ve dinamik
yapı toplumun bütün bireylerini ve işletmeleri dolaylı olarak etkiler.107
İşletmeler ekonomik sistemin alt sistemleri olarak, parçası oldukları ekonomik
sistemden, kendi sektöründen ve dünya ekonomisindeki dalgalanmalardan etkilenirler. Faiz
oranları, para arzı, işsizlik, dış ticaret, ödemeler, bütçe açığı, enerji kaynakları ve maliyetleri,
ülkedeki altyapı yatırım ve hizmetleri gibi ekonominin makro göstergeleri işletmeler için çok
önemlidir. Ekonominin büyüme, durgunluk ve kriz durumları genelde her işletme ve her
sektörü güçlü biçimde etkiler.108
İşletmelerin ürettiği mal veya hizmetleri uygun bir fiyatla satması ve dolayısıyla
faaliyetlerinde başarılı olması genel ekonomik yapıdaki dengeye bağlıdır. Ekonomik yapının
incelenmesi esnasında işletmenin dikkate alması gereken bazı faktörler vardır. Bunlar
şunlardır: Milli gelirin yapısı, ekonomik büyüme ve yatırımlar, enflasyon ve deflasyona
yönelik eğilimler, ekonominin gelişme devresi, hükümetin ekonomi politikaları ile dış ticaret
ve ödemeler dengesi.109

Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, İşletme Yönetimine Giriş, Beta Basım Yayın, İstanbul, 1999, s. 108
Hayri ÜLGEN, S. Kadri MİRZE, a.g.e., s.83
105
İsmet MUCUK, a.g.e., s.33-34
106
Hayri ÜLGEN, S. Kadri MİRZE, a.g.e., s.84
107
Hayri ÜLGEN, S. Kadri MİRZE, a.g.e., s.84
108
İsmet MUCUK, a.g.e., s.34
109
Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, a.g.e., s. 107
103
104
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5.1.3.Demografik Çevre
Demografik çevre faktörleri dendiğinde ülkedeki nüfusun miktarı ve yoğunluğu, yaş
yapısı, coğrafi dağılımı, gelir dağılımı, eğitim düzeyi vb. özellikler akla gelir. Demografik
çevre faktörleri işletmeleri etkiler.110 Örneğin; ülkedeki genç nüfusun fazla olması gençlere
yönelik ürün talebinin ve dolayısıyla üretimin fazla olacağını gösterir.

5.1.4.Sosyal ve Kültürel Çevre
Sosyal ve kültürel çevre ya da “sosyokültürel çevre” olarak adlandırılan çevre, başta
eğitim ve kültür olmak üzere toplumsal inançlar, gelenekler, görenekler, değer yargıları gibi
bireylerin tüketim kalıplarını, eğilimlerini, tercihlerini ve satın alma alışkanlıklarını etkileyen
faktörleri kapsamaktadır.111

Şekil 10: Sosyokültürel Çevrede Bazı Önemli Unsurlar
Kaynak: Hayri ÜLGEN, S. Kadri MİRZE, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2010,
s.87

Yukarıda bahsedilen ve Şekilde gösterilen bu unsurlar ülkeden ülkeye, bölgeden
bölgeye değişiklik gösterir. Aynı ekonomik, sosyal ve kültürel düzeydeki kişiler belirli bir
sosyal grup oluşturmakta ve bu sosyal grupların değer yargıları, tutumları, davranış biçimleri

110
111

İsmet MUCUK, a.g.e., s.34
İsmet MUCUK, a.g.e., s.34
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de farklı farklı olmaktadır. Toplumda bulunan bu farklılık işletmenin paydaşlarını oluşturan
kişi veya gruplarda (müşteriler, hissedarlar, çalışanlar vb.) da bulunmaktadır. Bu da
işletmenin sosyokültürel çevresine önem vermek durumunda olduğunu gösterir.112

5.1.5.Teknolojik Çevre
Yeni bilgilerin yaratıldığı ve her ortamda uygulanarak ürün ve süreçlerde gelişmelere
yolaçan faaliyetlerin oluşturduğu ortam teknolojik çevre olarak tanımlanabilir.113 Teknolojik
çevre genel çevrenin en hızlı değişen öğesidir ve bu çevredeki değişiklikler, işletme için
büyük fırsatlar sunduğu gibi onun varlığını tehlikeye de sokabilir.114
Ülkedeki ve dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, işletmelerin mal ve hizmet
üretim süreçlerine, makine ve teçhizatlarla ilgili yeni buluşlara ya da gelişmelere, yaptığı
harcamalara, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine yaklaşımını etkiler. Bilgi
teknolojilerindeki gelişmeler, özellikle internet teknolojisindeki gelişmeler iş dünyasını
önemli derecede etkilemiştir. Teknolojik çevredeki bu gibi hızlı değişimler, bu çevrede
bulunan faktörlerin işletmeler tarafından sürekli izlenmesi gerektiğini göstermektedir.115

5.1.6.Uluslararası (Küresel) Çevre
İşletmenin faaliyette bulunduğu ülkenin dışındaki yabancı ülkelerdeki fırsat ve
tehditleri barındıran politik, yasal, ekonomik ve sektörel olayların ve aktörlerin (müşteriler,
tedarikçiler, rakipler) dahil olduğu ortam uluslararası çevre olarak tanımlanabilir. Uluslararası
(küresel) çevre bir bakıma; işletmenin faaliyette bulunduğu ülkenin üst sistemini oluşturan
tüm dünyadır.116
Uluslararası çevre iş yaşamını ve işletmeleri etkileyen uluslararası güçleri ifade
etmekte olup bunlar uluslararası ticari antlaşmaları, uluslararası ekonomik şartları, politik
istikrarsızlıkları, krizleri kapsamaktadır. Herhangi bir zaman diliminde her işletme,
uluslararası pazar fırsatlarından, farklı kültürlerden, rakiplerden ve döviz fiyatlarından
etkilenebilmektedir.117

Hayri ÜLGEN, S. Kadri MİRZE, a.g.e., s.86
Hayri ÜLGEN, S. Kadri MİRZE, a.g.e., s.88
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Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, a.g.e., s. 109
115
İsmet MUCUK, a.g.e., s.34
116
Hayri ÜLGEN, S. Kadri MİRZE, a.g.e., s.89
117
İsmet MUCUK, a.g.e., s.35
112
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Şekil 11: Önemli Uluslararası Çevre Unsurları
Kaynak: Hayri ÜLGEN, S. Kadri MİRZE, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2010,
s.89

Bir ülkeye konulan siyasi ambargo, bir bölgedeki savaş veya savaş ihtimali, iki
ülkenin birleşmesi, birkaç ülkenin biraraya gelerek ekonomik veya siyasal birlik oluşturmaları
tüm dünyayı etkiler ve her ülkedeki iş yaşamında farklı tepkiler yaratır.118 Dolayısıyla
işletmeler uluslararası çevre ile ilgili olarak sosyokültürel faktörleri, hukuki ve politik
faktörleri, ekonomik faktörleri ve teknolojik faktörleri kapsamlı olarak incelemek
durumundadırlar.

5.2.İşletmenin Yakın Dış Çevresi
İşletme üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olan yakın dış çevre (sektörel çevre), genel
dış çevrenin altında bulunmaktadır ve onun bir parçasıdır. “Sektör”, aynı veya benzer malları
üreten, girdilerini tedarik eden, bunların dağıtımını yapan ve tüm bu süreçte birbirleriyle
işbirliği yapan veya rekabet eden işletmelerden oluşur. İşletme bu unsurlarla yakın ilişki
içinde bulunur. Yakın dış çevre faktörlerinin başlıcaları şunlardır:119
a. Tüketiciler ve endüstriyel alıcılar
b. Rakipler
c. Tedarikçiler
d. Kredi kuruluşları
e. Sendikalar

5.2.1. Tüketiciler ve Endüstriyel Alıcılar
İşletmelerin pazara sundukları (arz ettikleri) malların ve/veya hizmetlerin potansiyel
alıcıları ya nihai tüketiciler ya da endüstriyel alıcılardır. Endüstriyel alıcılar (fabrika sahipleri
veya bayiler gibi) nihai tüketicilerden farklı olarak malları kendi üretimlerine katmak veya
tekrar satmak için talep ederler.120
Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak işletmeler aşağıdaki çalışmaları yapmak
durumundadırlar:121
a.
Mal ve hizmetlere ilişkin tüketici şikayetlerini öğrenmek amacına dayanarak örgüt
içinde bir tüketici şikayet/danışma bölümü kurmalı ve düzenli olarak tüketici araştırmaları
yapılmalıdır.
b.
Değişen tüketici isteklerine hızlı uyum sağlayabilmek amacıyla tüketiciye dönük
pazarlama anlayış ve uygulamalarını benimsemelidirler.

Hayri ÜLGEN, S. Kadri MİRZE, a.g.e., s.89
İsmet MUCUK, a.g.e., s.35
120
İsmet MUCUK, a.g.e., s.35
121
Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, a.g.e., s. 103
118
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c.
Reklam, ambalajlama ve garanti belgeleri gibi konularda tüketiciyi yanıltıcı
uygulamalardan kesinlikle kaçınmalı, tüketici gerçeği ile uyumlu olan pazarlama stratejilerine
başvurmalıdır.
d.
Maliyet artışına sebebiyet vermesine rağmen mal kalitesini yükseltmeye çaba
göstermeli, satış sonrası servis maliyetlerini azaltmalı, hatalı malların tamirini hızla
gerçekleştirmeli, mal güvenliğine ilişkin standartlar geliştirmeli ve dolayısıyla tüketiciye
malın dayanıklılığı ve güvenliği konusunda gerekli bilgileri sağlamalıdırlar.

5.2.2.Rakipler
Rakipler aynı sektörel çevre içinde, aynı müşteriler için benzer mal ve/veya hizmetler
üreten diğer işletmelerdir. Daha fazla müşteri kazanma mücadelesi, üretim, fiyatlama,
promosyon, yenilikler ve dağıtım gibi farklı alanlarda verilebilir.122 Serbest piyasa
ekonomisinin en önemli unsurlarından biri olan rekabet kavramı, pazardaki alıcı ve satıcıların
(rekabet taraflarının) aralarındaki yarışma ve çekişmeyi ifade eder ve daha iyi mal hizmet
üretme yolunda önemli bir araçtır.123
İşletmelerarası rekabet; fiyat, kalite, hizmet ve bunlara benzer faktörlere dayanır ve
işletmelerin amaçlarının gerçekleştirilmesinde etkili olur. İşletmeler rakiplerin yönelimlerini,
mal veya hizmetlerini, üretim özelliklerini, büyüme oranlarını, rekabet üstünlüklerini, amaç,
strateji ve bunlarda meydana değişiklikleri takip etmek durumundadır.124

5.2.3.Tedarikçiler
İşletmeye hammadde, yarı mamul, insan gücü (emek), enerji vb. üretim girdilerini
sağlayan kişi ya da kuruluşlara tedarikçi denir. İşletmeler tedarikçileriyle iyi ilişkiler içinde
olmak zorundadırlar; çünkü üretilen malların kalitesi kullanılan girdilere bağlıdır. 125 Örneğin;
bilgisayar işlemcisi üreticisi ve satıcısı olan İntel pazarda sayılı üreticilerden biridir ve
alternatifinin az olması dolayısıyla pazarlık gücü yüksektir. Bu yüzden, İntel firmasının
endüstriyel alıcıları İntel ile iyi iş ilişkilerine sahip olmak durumundadırlar.

5.2.4.Kredi Kuruluşları
İşletmeye belirli koşullara bağlı olarak kredi veren finans kuruluşları olarak
nitelendirilen kredi kuruluşları işletmenin iyi çalışıp kâr etmesini; böylece verdikleri kredinin
zamanında geri ödenmesini isterler.126 Birçok işletme para kaynağını bu tip kredi
kuruluşlarından sağlamaktadır.

Kadri MİRZE, İşletme, İstanbul: Literatür Yayınları, 2010, s.50
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124
Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, a.g.e., s. 103
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İsmet MUCUK, a.g.e., s.35
126
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5.2.5.Sendikalar
Sendikalar, çalışanların sosyal haklarını elde etmek için kurdukları ve onlar adına
sözleşme yapan örgütlerdir. Tatminkâr ücret, iyi çalışma şartları, sosyal güvenlik hakları ve iş
güvencesi gibi konularda işletme ile yakın ilişki içinde olur, toplu sözleşmeler yaparlar.127
Örneğin; Türk Metal Sendikası metal, çelik, makina, metalden mamül eşya ve oto, montaj ve
yardımcı işçiler sendikası olarak çalışmaktadır. Bu sektörlerdeki işçilerin üye olduğu Türk
Metal Sendikası sektör işletmelerinin yakın dış çevresinde bulunan ve önem vermesi gereken
bir unsurdur.
Bir ülke ekonomisi çeşitli büyüklükte ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren
işletmelerden oluşmaktadır. Dolayısıyla, ekonominin büyümesi, gelişmesi ve buna bağlı
olarak halkın refahının yükselmesi; işletmelerin büyüyüp, gelişmeleri ve güçlenmeleri ile
yakından ilişkilidir. İşletmenin büyüyüp gelişmesinde genel ve yakın dış çevre faktörleri
önemli yer tutumaktadır. İlk grup çevre faktörleri tüm işletmeleri etkileyen, yönetim
açısından kontrolün dışında olan faktörlerdir. Ancak, ikinci grup faktörler, işletme ile yakın
ilişkileri nedeniyle kısmen de olsa kontrol edilebilirler.

127

İsmet MUCUK, a.g.e., s.36
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Uygulamalar
İşletmelerin ekonomik yapı içerisindeki yerini güncel örneklerle açıklayınız.
Seçtiğiniz bir işletmenin dış çevresini analiz ediniz.
Bir sektör içindeki rakipler birbirlerinin davranışından nasıl etkilenirler, tartışınız.

102

Uygulama Soruları
İşletmeler dış çevreleri ile iletişimlerinde nasıl hareket edebilirler?
Uluslararası bir krizin yerel bir işletmeyi etkileme olasılığı var mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Organizmaya benzeyen işletmeler kendine ait bir çevre ve ekonomik yapı içerisinde
faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu çevre içinde yer edinirken bu çevrede bulunan unsurlarla
belli ilişkiler içerisine girerler ve bunu sürdürürler. Dolayısıyla işletmenin yaşamını
sürdürmesi aslında çevresi ile iyi ilişkide bulunmasına bağlıdır diyebiliriz. İşletme sistemi ile
ilgili olan ve onun dışında kalan tüm unsurlar dış çevre olarak tanımlanır. Dış çevre de genel
dış çevre ve yakın dış çevre olarak iki şekilde sınıflandırılabilir. İşletmenin genel dış
çevresinde politik, ekonomik, sosyokültürel vb. çevre faktörleri; yakın dış çevresinde ise
tüketiciler, sendikalar, kredi kuruluşları gibi çevre faktörleri yer almaktadır.
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Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi genel dış çevre faktörlerinden biri değildir?

a)
b)
c)
d)
e)

Yasal Çevre
Sektörel Çevre
Demografik Çevre
Sosyal ve Kültürel Çevre
Teknolojik Çevre

2.“Çalışanların sosyal haklarını elde etmek için kurdukları ve onlar adına sözleşme yapan
örgüt” aşağıdakilerden hangisidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Sendika
Dernek
Rakip
Vakıf
Kamu kurumu

3.Aşağıdakilerden hangisi ekonomik çevre unsurlarından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Para arzı
Nüfusun yaş dağılımı
Dış ticaret
Bütçe açığı
Enerji kaynakları ve maliyetleri

4.Aşağıdakilerden hangisi sosyo-kültürel çevrenin unsurlarından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Gelenek ve görenekler
Kültür
Değer yargıları
Nüfus yapısı
Toplumsal inançlar

5.İşletmeye hammadde, yarı mamul, insan gücü (emek), enerji vb. üretim girdilerini sağlayan
kişi ya da kuruluşlara ne denir?

a)
b)
c)
d)
e)

Dernek
Tedarikçi
Rakip
Vakıf
Kamu kurumu
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6.“Yeni bilgilerin yaratıldığı ve her ortamda uygulanarak ürün ve süreçlerde gelişmelere yol
açan faaliyetlerin oluşturduğu ortam” aşağıdakilerden hangisidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Yasal Çevre
Sektörel Çevre
Demografik Çevre
Sosyal ve Kültürel Çevre
Teknolojik Çevre

7.Vergi yasaları, tüketiciyi koruma yasaları ve çevre koruma yasaları gibi yasalar işletmeler
için hangi tür çevre koşulları içinde değerlendirilir?

a)
b)
c)
d)
e)

Yasal Çevre
Sektörel Çevre
Demografik Çevre
Sosyal ve Kültürel Çevre
Teknolojik Çevre

8.Başta eğitim ve kültür olmak üzere toplumsal inançlar, gelenekler, görenekler, değer
yargıları gibi bireylerin tüketim kalıplarını, eğilimlerini, tercihlerini ve satın alma
alışkanlıklarını etkileyen faktörleri kapsayan çevre aşağıdakilerden hangisidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Yasal Çevre
Sektörel Çevre
Demografik Çevre
Sosyal ve Kültürel Çevre
Teknolojik Çevre

9. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yakın dış çevre faktörlerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Rakipler
Tedarikçiler
Sendikalar
Kredi kuruluşları
Politik çevre
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10.Toplumun gereksinimlerini karşılayacak mal ve hizmetlerin elde bulunan sınırlı
kaynaklarla üretildiği, tüketildiği, kaynakların, malların, hizmetlerin ve gelirin bölüşüldüğü
çevre aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yasal Çevre
Ekonomik Çevre
Demografik Çevre
Sosyal ve Kültürel Çevre
Teknolojik Çevre

Cevaplar
1)b 2) a 3)b 4)d 5) b 6)e 7)a 8)d 9)e 10)b
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6. İŞLETMENİN AMAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.İşletmenin Genel Amaçları
6.1.1.Karlılık Amacı
6.1.2.Toplumsal Fayda Amacı
6.1.3.Süreklilik Amacı
6.2.İşletmenin Özel Amaçları

109

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Toplumsal yapı içinde işletmelerin amaçları neler olabilir?
İşletmenin amaçları arasından denge nasıl sağlanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

İşletmenin Genel Amaçları

İşletmenin Genel Amaçlarını Okuyarak, araştırarak

elde
veya

kavrayabilmek.
İşletmenin Özel Amaçları

İşletmenin Özel Amaçlarını

Okuyarak, araştırarak

ortaya koyabilmek
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Anahtar Kavramlar
 İşletmenin genel amaçları: Karlılık, toplumsal fayda, süreklilik amacı olarak
özetlenebilir.


İşletmelerin özel amaçları: İşletmelerin türlerine, kuruluş amaçlarına, sahip ve
hissedarlarının az veya çokluğuna, niteliklerine göre değişebilir.
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Giriş
Amaçlar işletmelerin başarısının temelidirler.128 Amaçlar soyut ya da somut; maddi
veya manevi; beşeri ya da sosyal niteliğe sahip olabilir. Dolayısıyla amaçların, davranış ve
tepkileri yönlendirme özelliği olan beşeri ya da sosyal olarak belirlenmiş maddi veya manevi
değerler oldukları söylenebilir.129
İşletmelerin uzun dönemdeki temel amacı kazançlarını maksimum kılmaktır. Son
yıllarda, kar elde etme amacıyla birlikte, gelişen bazı ekonomik ve sosyal yapılanmalarla
beraber kazanç dışındaki başka konuların da işletmelerin amaçları arasında olması gereği
ortaya çıkmıştır.
İşletmelerde ortak amaç benimsenmesinin bazı olumlu sonuçları vardır:130
a. Yönetim odaklı bakıldığında amaçlar, bir işletmenin içinde bulunduğu çevrede kendisini
tanımlamasına yardımcı olmaktadır. Birçok işletmenin devlet, müşteriler ve toplum
önünde kendisini meşru kılmaya ve varlığını ispat etmeye ihtiyacı vardır.
b. Amaçların, politikaların belirlenmesinde, kaynakların seçilmesinde, faaliyet
programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yöneticilerin davranışlarına yön
vermesi işlevi vardır; yani amaçlar rehber niteliği taşır. Böylece temel kararlar daha kolay
alınır ve yöneticilerin birbiri ile çelişen kararlar almaları önlenir.
c. Amaçlar, çalışanları motive edip onlar açısından bir hedef niteliği taşır. Alınabilecek
kararlar için bir sınırlama niteliği teşkil eder.
d. Amaçlar, faaliyetlerin sonunda elde edilen durumlar için bir ölçüt ve kontrol aracı olup
standartlar oluşturmaya yardımcı olur.
e. Amaçlar, yapılacak değişiklikler için değerlendirme yapma imkanı vermektedir. Böylece
örneğin üretilen ürünün karlılık oranına göre ürünün piyasadan çekilip çekilmeyeceği
belirlenebilir.
İşletme amaçları genelde; uzun dönemde kar elde etme, toplumsal fayda, işletmenin
yaşamını sürekli kılma, tüketicilere hizmet etme, işgörenlere iyi bir ücret politikası uygulama,
topluma ve devlete hizmet ile işletmede istihdamı sürekli kılma olarak gelişme göstermiştir.
Bu amaçlar kendi aralarında genel amaçlar ve özel amaçlar şeklinde ikiye ayrılmıştır.131

6.1.İşletmenin Genel Amaçları
Genel özellik taşıyan amaçlar, zaman içinde tüm işletmeler için geçerli amaçlar
şekline dönüşmüşlerdir. Klasik işletmecilik anlayışında işletmelerin tek ve en önemli
amaçlarının karlılık (kazanç elde etme) amacı olduğu vurgulanmıştır. Daha sonraları,
işletmelerin her geçen gün artan toplumsal sorumluluklarıyla birlikte, kar elde etme amacı
kadar önemli olarak nitelendirilen ve modern işletmecilik yaklaşımlarına dayalı bazı amaçlar
M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, İşletme Bilimine Giriş, 19.Baskı, Eğitim Akademi, Konya, 2012, s. 39
Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, İşletme Yönetimine Giriş, Beta Basım Yayın, İstanbul, 1999, s. 35
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131
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128
129

113

da benimsenmiştir. Dolayısıyla günümüz işletmeleri sadece kurucu ve sahiplerinin kar amaçlı
beklentileri ile sınırlı kalmayan, aynı zamanda faaliyetine başlamasında ve yaşamını
sürdürmesinde etkili olan tüm paydaşlarının (tüketici ve diğer toplum kesimlerinin)
beklentilerine de yanıt vermeye çalışan toplumsal amaçları da benimsemiş işletmeler
olmuşlardır.132
Her işletmenin kendine özgü, özel nitelikli amaçları hariç, günümüz işletmelerini
nitelendiren genel amaçları, birbiriyle bağlantılı olarak üç başlık altında toplayıp açıklamak
mümkündür:133
a.
b.
c.

Karlılık amacı (uzun dönemli kar elde etmek)
Toplumsal fayda amacı
Süreklilik amacı (işletmenin yaşamını sürekli kılmak)

Belirtilen genel amaçlar içinde, öncelikle kar elde etmek ile toplumsal fayda sağlamak
amaçları arasında önemli bir ilişki vardır. Özellikle modern işletmecilik alanındaki gelişmeler
ve uygulamalar, işletmelerin önceliği toplumsal fayda sağlama amacına vermeleri şeklinde bir
eğilimin ağırlık kazanmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla işletmeler, hedef tüketicilerine ve
toplumun tüm kesimlerine faydalı oldukları sürece kar elde edebileceklerini bilmelidirler;
yani işletmeler kar elde ettikleri ve kazandıkları ölçüde toplumsal fayda sağlama amacını
gerçekleştirecek şekilde faaliyette bulunmalıdırlar. Aşağıdaki Şekilde görülen iki genel
amacın (karlılık ve toplumsal fayda) arasında dengenin sağlanması aynı zamanda işletmelerin
yaşamlarını sürekli kılma (süreklilik) amacına ulaşmalarına da imkân sağlayabilecektir. 134

Şekil 12: İşletmenin Genel Amaçları Arasındaki Denge
Kaynak: Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal
Kitabevi, Ankara, 2011, s. 31
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6.1.1.Karlılık Amacı
İşletmelerin tüm amaçları içinde en önemlisi "karlılık (kar elde etme) amacı”dır. Hangi
sektörde kurularak faaliyete başlamış olurlarsa olsun tüm işletmelerin, belirli bir mal ve/veya
hizmeti üretip üretmemeleri, sonuçta elde edilecek kar ve miktarına bağlı olacaktır. Özellikle
serbest piyasa kurallarının geçerli olduğu ekonomik bir sistemde, bir işletme kurucu ve
ortaklarının ilk aşamada dikkate alacakları konu, elde edecekleri kazanç olmaktadır.
Dolayısıyla kar, işletmelerin kuruluş aşamasında ve faaliyetlerini sürdürmelerinde bir nedensonuç ilişkisi içinde ön plana çıkmaktadır.135
Bir işletme mal ve/veya hizmet sattığında belli bir gelir elde eder. Bu gelirden çeşitli
harcamalar (personel ücretleri vb. gibi) çıkarıldığında geriye kazanç (kar) kalır. Bu kar
işletme sahiplerine gider.136 Ekonomik olarak kara, işletmenin toplam gelirlerinden toplam
giderlerinin düşürülmesi sonucu sağlanan net fazlalık denilebilir. Bu fazlalık, işletmenin o
faaliyet dönemde elde ettiği başarının bir simgesidir ve bazı işlevlerin yerine getirilmesinde
de önemli katkılar sağlar. İşletmenin elde ettiği karla ilgili aşağıdaki noktaların altını çizmekte
fayda vardır:137
a.
Kar, işletmenin farklı dönemlerine ait faaliyet sonuçlarını ölçme ve değerlendirme
aracıdır.
b.
Bütün işletme faaliyetlerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesinde bir denetim
aracıdır.
c.
İşletmenin yaşamını sürdürmesi ve büyümesi veya işletme tarafından başka
girişimlerin gerçekleştirilmesi durumlarında, bir finans sağlama (oto finansman) aracıdır.
d.
Daha verimli çalışmak, varolanı iyileştirmek ve üstün kılmak için, işletme içinde
çalışanları motive etme (güdülendirme) aracıdır.
e.
İşletmenin mal ve/veya hizmetlerini satın alan tüketiciler açısından bir güvence
aracıdır.
f.
İşletmenin bazı yükümlülüklerinin yerine getirilmesine (vergi verme gibi) olanak
sağlama aracıdır.
Serbest piyasa ekonomisinin hakim olduğu ülkelerde özel işletmelerin ana amacı karın
maksimizasyonudur. Dolayısıyla yatırımların en karlı alanlara yöneleceği; kârlı çalışabilen
işletmelerin büyüyüp gelişeceği, tersi durumda ise pazardan çekilecekleri öne
sürülmektedir.138
Kar genelde tüm işletmelerin temel amacıdır, ancak bazı işletmelerde veya bazı
işletmecilik uygulamalarında kar amacının olmadığı veya diğer amaçların daha ağırlıklı
olduğu görülebilmektedir. Bu tarz işletmelerde kar elde etme amacının yerini, toplumsal bir
hizmette bulunmak, toplumsal katkı ve fayda sağlamak gibi amaçlar almaktadır. Ülkemizde
sosyal eşitlik, bölgesel ve dengeli kalkınma, özel girişimlere örnek olma gibi farklı toplumsal
Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, a.g.e., s.31
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gerekçelere dayanarak kurulan bazı kamu işletmelerinde de topluma fayda sağlamak amacının
kar elde etmeye oranla daha fazla ön planda tutulduğunu söylemek mümkündür.139
Karlılık amacı küçük ve büyük işletmeler için farklı biçimde yorumlanabilir. Örneğin;
bir bakkal dükkanı, küçük bir tekstil atölyesi veya kırtasiye gibi esnaf işletmesi kategorisinde
yer alan işletmeler için karlılık geçim sağlayıcı zorunlu bir gelir kaynağıdır. Bununla birlikte
karlılık amacına ek olarak çevrenin saygısını kazanma amacına da hizmet eder. Oysa büyük
işletmelerde sermaye koyanlar işletmenin kendi varlığına değil, elde edilen kara yani
karlılığına ilgi duyarlar. Dolayısıyla en verimli ve kazancı yüksek olan alanlara yatırım
yaparlar.140

6.1.2.Toplumsal Fayda Amacı
İşletmelerin toplumsal fayda amacını, iki aşamalı olarak ele alıp açıklamak
mümkündür. Birinci aşamada, işletmelerin mal ve hizmetlerini talep eden tüm tüketici
kesimlerinin beklentilerine uygun bir yaklaşım sergilemeleri ve onlara fayda sunmaları
şeklinde anlaşılmalıdır. Bahsedildiği üzere, işletmelerin varoluş nedenleri, geleneksel
yaklaşımda benimsendiği şekilde, yalnızca kar amacıyla açıklanamaz; çünkü kar o işletmenin
üreteceği ve pazarlayacağı mal ve/veya hizmetlere talep olduğu sürece geçerlidir. Dolayısıyla
işletmelerin kar kadar, tüketicilerin talep ve beklentilerini de dikkate almaları gerekir.
İşletmelerin, topluma fayda sağlamak amacı çerçevesinde, tüketici kesimlerinin taleplerine
uygun nitelik ve miktarda mal ve hizmet üretmeleri ve bu mal ve hizmetleri tüketicilerin
istemlerine uygun zaman ve yerlerde, onların ödeme güçlerine uygun fiyat ve değişim
imkânlarıyla sunmaları sonucu oluşacak tatmin ve sağlanacak fayda, aynı zamanda toplumun
refah düzeyinin gelişmesini sağlayıcı rol oynayacaktır.141
İkinci aşamada, işletmenin mal ve hizmetlerine talepte bulunan tüketicileri tatmin
etmesinin yanında, genel olarak toplumun veya işletme ile doğrudan ya da dolaylı ilişkide
bulunan tüm kişi ve kuruluşların beklentilerinin de olumlu şekilde yanıtlanması yer
almaktadır. Dolayısıyla tüketicilerine faydalı olan bir işletme, çevreye duyarlı olmalı;
toplumsal kıt kaynakları verimli kullanmaya özen göstermeli; rekabet ve etik kurallara saygılı
davranmalı; çalışanlarının işletmeden beklentilerini yanıtlamalı; iş ilişkisi içindeki diğer
işletmeleri istismar etmemeli; devlete karşı sorumluluklarını yerine getirmeli ve benzeri
toplumsal fayda yaratacak faaliyetlerde bulunmalıdır.142
İşletmelerin toplumsal fayda amacını benimsemelerine neden olan sosyal bilincinin
günümüzde öncelikle büyük çaplı işletmelerden başlamak üzere, tüm işletmelerde
yayılmasında rol oynayan bazı etmenler vardır. Başlıca etmenler şunlardır:143
a.

Profesyonel yöneticilerin işletmelerin yönetimine geçmesi.

Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, a.g.e., s.32
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141
Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, a.g.e., s.32
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b.
İşletmelerin gittikçe büyümesi ve ortak sayısının artması.
c.
Birbirine rakip olan işletme sayısının artması ve rekabetin yoğunlaşması.
d.
İşletmelerin toplumdaki imajlarının daha da iyileştirilmesi ve güçlendirilmesinin
sağlayacağı faydaların farkına varılması.
e.
İşletmelerin faaliyet alanlarının bölgesel boyuttan ulusal, ulusal boyuttan uluslararası
boyutlara ulaşması ve bu bağlamda küreselleşmenin etkisinin görülmesi,
f.
Teknoloji çağından bilgi çağına geçilmesi sonucu, özellikle işletmelerce destek bulan
bilimsel araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine daha fazla önem verilmesi,
g.
Kalite kavramının işletmelerin temel bir yönetim felsefesi haline dönüşmesi,
h.
Meslek kuruluşları, işçi sendikaları ve tüketici koruma dernekleri vb. demokratik kitle
örgütlenmelerinin güç kazanması ve baskılarının artması,
i.
Piyasa mekanizmasının sağlıklı işlemesine yönelik olarak ulusal ve uluslararası hukuki
(yasal) düzenlemelerin yapılması,
j.
Ülkenin sınırlı olan doğal kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması konusunda
teşvik önlemlerinin alınması ve yasaklar getirilmesi.
Ülkemizde özellikle son yıllarda sayıları hızla artan holding yöneticileri arasında
toplumda işletmelerine karşı iyi bir imaj yaratmak amacıyla sosyal sorumluluk alanında hızlı
bir hizmet yarışı gözlendiğini belirtmek mümkündür. Bu hizmetler sosyal ve kültürel
alanlarda daha fazla olup holding yöneticileri tarafından, toplumda prestij kazandıran ve
işletmelerin adının kamuoyunda daha çok duyulmasını sağlayan etkinlikler olarak
görülmektedir. Bu faaliyetlere örnek olarak patronların adını taşıyan okulların yapımı, vakıf
üniversitesi kurulması, dünya çapında kongre ya da festival düzenlenmesi verilebilir.144

6.1.3.Süreklilik Amacı
Varlığını devam ettirme bir işletmenin nihai amacıdır. İşletmenin sürekliliği (yaşamını
sürekli kılması) ve bunu devam ettirmesi değişen ve gelişen çevre içinde büyümesi ve
bununla birlikte karlı olmasına bağlıdır. Dolayısıyla işletmelerin rekabetçi çevre içerisinde
varlığını devam ettirebilmeleri, karlılıkları ve büyümeleri ile yakından ilişkilidir.145
İşletme, karlılık ve toplumsal fayda amaçlarını uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek için
her iki amacı arasında bir denge kurmak durumundadır. Bu denge, sonuçta işletmenin
varlıklarının korunması ve geliştirilmesine imkân verecek ve böylece işletmenin “süreklilik”
amacına erişmesini sağlayacaktır.146
İşletme, karlılık ve toplumsal fayda amaçlarından birisini diğerine yeğlediğinde veya
böyle bir ortamda çalışmak zorunda kaldığında, bu durum kısa dönem için işletmenin
faaliyetlerini sürdürmesine engel teşkil etmeyebilir. Ancak, söz konusu durumun uzun
dönemde de sürdürülmesi, işletmenin uğraşı biçimini ve mevcut kurulu sistemini
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değiştirmesine veya bunları yeni koşullara uydurmasına ya da faaliyetlerine son vermesine
sebep olabilir.147
Örneğin; toplumsal fayda amacının ağır basması işletmenin kar elde etmesini imkânsız
hale getiriyorsa ve işletme sürekli zarar ediyorsa, bu durum işletme kurucuları ve pay
sahiplerini olumsuz yönde etkileyebilecektir. Girişimciler (işletmeyi kuranlar) getiri
beklentilerine ulaşamadıkları için işletmenin faaliyetine son verilmesi yönünde kararlar
alabileceklerdir. İşletme, kısa dönemli kar veya aşırı kar elde etmek amacını, uzun dönemli
karlılığa tercih ediyor da olabilir. Bu da toplumsal fayda amacının ortadan kalkmış olduğu
anlamına gelir. Zira işletme, kısa dönemde kar elde etmek ya da aşırı karlılık amacına
ulaşabilmek için, ürettiği mal ve/veya hizmetler için kullandığı üretim unsurlarından
(girdilerden) aşırı bir şekilde tasarruf edebilecektir. Bu da daha kalitesiz girdi kullanarak
ucuza mal edilmesi, ama çıktının piyasaya kaliteli mal fiyatında sunulması anlamına gelir. Ya
da piyasa koşullarından da yararlanarak (örneğin o mal veya hizmetin tek üretici ve pazara
sunucusu olabilir; yani tekel konumundadır), yüksek bir fiyat ve karlılık ile mal veya
hizmetini satacaktır.148
Bahsedilen örneklerdeki bir gelişme, söz konusu edilen üç çağdaş işletme amacı
arasında sürtüşmelerin başlamasına neden olabilmektedir. Özellikle, kısa dönemli kar veya
aşırı karlılık amaçları, işletmelere kısa dönemde önemli getiri sağlarken, uzun dönemde
zararlı sonuçlar doğurabilir. Zira tüketiciler, toplumu oluşturan bireyler ve değişik kurumlar
ile devlet yani tüm paydaşlar, bu tür işletme uygulamalarına ve aşırı kazanç yönlü amaçlara
karşı çıkmakta ve önlemler almaktadırlar. Bu önlemler şu şekilde olabilir:149
a.
İlk başta tüketiciler tepkilerini bireysel olarak ortaya koyabilirler. Teknolojik gelişme
ve sosyal refah düzeyinin yükselmesi, milli gelirdeki artış dolayısıyla tüketicilerin satın alma
güçlerinin artması, tüketiciyi eğiten kitle iletişim araçlarının ve bazı örgütlerin çabaları, vb.
gibi nedenler eskiden üretici işletmeleri güçlü kılan ortamda tüketicileri güçlü hale getirmiştir.
Bir zamanlar üreticiye büyük ölçüde bağımlı olan tüketici bağımsızlığını kazandıkça -yani
ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmet seçimlerini özgürce yapmaya başlayınca- yalnızca
karlılık amacını tek amaç olarak belirleyen ve ürünlerinin satışlarından başka bir şey
düşünmeyen eski tarz işletmeler piyasada tutunmakta zorlanmışlardır. Tersine, tüketiciye ve
toplumsal fayda amacına öncelik vererek karlılık amacı güden işletmeler piyasalarda daha
başarılı olma şansını elde etmişlerdir.
b.
Günümüzde tüketicilerden kaynaklanan bireysel tepkiler kadar etkili olan diğer bir
baskı unsuru da, tüketicilerin oluşturdukları tüketici koruma örgütleri gibi kuruluşlardır. Bu
kuruluşlar, aşırı karlılık ve kısa dönemli kar elde etme amacını benimsemiş işletmelere ve
uygulamalarına karşı çıkmaktadırlar ve bunları yayınlarıyla, eğitici nitelikteki toplantılarıyla
veya yasal yollara başvurma gibi girişimleri ile kamuoyuna duyurmaktadırlar.
c.
İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörde çalışanların oluşturdukları meslek örgütleri
(örneğin sendikalar) ve bunların bağlı bulunduğu ulusal ve uluslararası nitelikteki üst
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örgütleri, meslek disiplini ve ticari ahlâk kurallarını bozucu işletmecilik girişimleri ile
piyasayı ve tüketiciyi her türlü istismara yönelik davranışları engellemektedirler. Özellikle
ticari etik ve rekabet koşullarına uygun hareket etmeyen işletmeler varsa, bunların
üyeliklerine son verilmesi ya da faaliyetlerinin engellenmesi şeklinde uygulamalarda
bulunmaktadırlar.
d.
Günümüzde devletler
aşırı karlılık ve kısa dönemli kar anlayışına karşı
çıkmaktadırlar. Bu açıdan, vergiler ağırlaştırılmakta ve yasalarla önlemler alınmakta ya da
bazı üst düzey denetim organları yoluyla işletme faaliyetleri izlenmekte (örneğin Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu - BDDK gibi) veya devlet söz konusu sektörlerde örnek
işletmeler kurarak bizzat işletmecilik faaliyetlerinde bulunmaktadır.
e.
Son olarak, aynı konuda çalışmak isteyen firmalar da o sektörde bulunan işletmelere
rakip olmak yoluyla, aşırı karlılığı ve kısa dönemli kar elde etme girişimlerini
engelleyebilirler. Özellikle piyasada aşırı karla çalışan tekelci niteliğe sahip bir işletmenin
sahip olduğu bu avantaj diğer girişimcilerin de aynı sektöre ilgi duymalarına ve yatırım
yapmalarına neden olacaktır. Böyle bir durum, daha önce piyasada tekelci olma üstünlüğünü
tüketici ve piyasa aleyhine kullanan işletmenin, hem müşterilerini yitirmesine, hem de rekabet
nedeniyle pazarını kaybetmesine neden olur ve işletmenin varlığı tehlikeye girebilir.
Sonuç olarak günümüz işletmelerinin, eskiden olduğu gibi sadece kar amacına bağlı
kuruluşlar olmadıkları, tersine yukarıda açıklanan üç amacı dengeleyerek faaliyetlerini
sürdürme durumunda oldukları ifade edilebilir.

6.2.İşletmenin Özel Amaçları
İşletmelerin genel amaçları gibi bir de özel amaçları vardır ve bu özel amaçlar,
işletmelerin türlerine, kuruluş amaçlarına, sahip ve hissedarlarının az veya çokluğuna,
niteliklerine göre değişebilir. Bu konuda geçerli olabilecek bazı özel amaçlar şu şekilde
sıralanabilir:150
Satış gelirlerini artırarak en yüksek düzeye çıkarmak,
Yeni buluş ve fikirlere dayalı mal ve hizmetler yaratmak,
Tüketicilere daha kaliteli mal ve/veya hizmet sunmak,
Ucuza mal ederek ucuza satmak,
İstihdam olanağı sağlamak,
Büyümek ve gelişmek,
Topluma ve devlete yardımcı olmak ve hizmet etmek,
İşletmede çalışanların çıkarlarını gözeterek, onlara iyi ücret vermek, güvenli bir iş ortamı
sağlamak, işletmenin kazancından pay almalarını sağlamak,
i. Ulusal veya uluslararası bir işletme olmak,
j. İyi bir imaja sahip olmak,
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

150
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Uygulamalar
Ülkemizin başarılı büyük şirketlerinden birinin üst düzey yöneticileri ile yapılmış mülakatları
okuyup şirketlerin amaçlarına dair ipuçları çıkarınız.
Bir sektör seçerek bu sektörden üç şirketin gelir tablolarını karşılaştırıp karlılık rakamlarını
değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
İşletmeler için en önemli amaç kar elde etmek midir?
İşletmenin amaçları arasında denge nasıl sağlanır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal bir niteliğe sahip ve örgütün tümünde gerçekleştirilmeye çalışılacak geleceğe yönelik
olan hususlar işletmenin amaçları olarak açıklanabilir. İşletmelerde amaçlar üst yönetim
tarafından belirlenmekle birlikte işletmedeki tüm çalışanlar bu doğrultuda yönlendirilmeli ve
teşvik edilmelidir. İşletme amaçları, karlılık, toplumsal fayda ve sürekliliği içeren genel
amaçlar ile istihdam sağlama, yenilik mal ve/veya hizmet üretme, maliyetleri düşürerek
üretim yapma gibi özel amaçlar olabilir. Genel amaçlar daha çok çevrenin işletmeye yüklemiş
olduğu bir görevdir. Özel amaçlar ise işletmenin kendisinin özel olarak sahip olduğu
amaçlardır.
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Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin genel amaçlarını en doğru biçimde ifade eder?
a)
b)
c)
d)
e)

Karlılık-Toplumsal fayda-Süreklilik
Karlılık-Rekabet-Süreklilik
Toplumsal fayda-Rekabet-Maliyetlerin düşürülmesi
Süreklilik-Pazar payının arttırılması-Maliyetlerin düşürülmesi
Kalite-Karlılık-Süreklilik

2. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin tüketicilerine faydalı olabileceği alanlardan biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Doğal çevreye duyarlı olmak
Kıt kaynakları verimli kullanmaya özen göstermek
Rekabet ve etik kurallara saygılı davranmak
Çalışanlarına düşük ücret ödemek
Devlete karşı sorumluluklarını yerine getirmek

3."Serbest piyasa ekonomisinin hakim olduğu ülkelerde özel işletmelerin ana amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kar maksimizasyonu
Büyüme
Süreklilik
Rekabette öne geçme
Maliyet minimizasyonu

4. X İşletmesinin 2017 yılında maliyetleri 800.000 TL, karı ise 600.000 TL ise bu işletmenin
2017 yılında elde ettiği gelir kaç liradır?
a)
b)
c)
d)
e)

1.300.000
400.000
1.500.000
600.000
1.400.000

5. E İşletmesi 2015 yılında 250.000 TL gidere katlanmış, 200.000 TL gelir elde etmiştir. Bu
verilere göre işletme 2015 yılında ne kadar kar elde etmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

50.000 kar
50.000 zarar
450.000 kar
450.000 zarar
100.000 kar
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6.Aşağıdakilerden hangisi ekonomik olarak kar kavramının gösterimi olabilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ekonomik Kar = İşletme Gelirleri - İşletme Giderleri
Ekonomik Kar = İşletme Giderleri - İşletme Gelirleri
Ekonomik Kar = İşletme Harcamaları - İşletme Kazançları
Ekonomik Kar = İşletmedeki Üretim Tutarı - İşletmedeki Satış Tutarı
Ekonomik Kar = İşletme Alacakları - İşletme Borçları

7. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yaşamını sürdürmesi ve büyümesi durumlarında bir
finans sağlama aracı olarak kullanılır?
a)
b)
c)
d)
e)

Kar
Zarar
Sistem
Giderler
Vergiler

8. Bir işletmenin 2017 yılı gelirleri 150.000 TL, giderleri 130.000 TL ise bu işletme 2017
yılında ne kadar kar etmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

5.000
10.000
20.000
100.000
50.000

9. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yeni buluş ve fikirlere dayalı mal ve hizmetler yaratmak
Tüketicilere daha kaliteli mal sunmak
Kar elde etmek
İstihdam olanağı sağlamak
İyi bir imaja sahip olmak

10. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin toplumsal fayda amacını benimsemelerine neden
olan etmenlerden biri değildir?
Profesyonel yöneticilerin işletmelerin yönetimine geçmesi
İşletmelerin gittikçe büyümesi ve ortak sayısının artması
Rekabetin azalması
İşletmelerin toplumdaki imajlarının daha da iyileştirilmesi sağlayacağı faydaların
farkına varılması.
e) Kalite kavramının işletmelerin temel bir yönetim felsefesi haline dönüşmesi
a)
b)
c)
d)

Cevaplar
1) a 2) d 3) a 4) e 5) b 6) a 7) a 8) c 9) c 10) c
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7. İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.Faaliyet Konuları Bakımından İşletmeler
7.2.Büyüklükleri Bakımından İşletmeler
7.2.1.Sıfır Grubu veya Çok Küçük İşletmeler
7.2.2.Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİler)
7.2.3.Büyük İşletmeler
7.3.Pazar Alanlarına Göre İşletmeler
7.3.1.Ulusal İşletmeler
7.3.2.Uluslararası İşletmeler
7.3.3.Çokuluslu İşletmeler
7.3.4.Küresel İşletmeler
7.4.Sermaye Sahipliğine Göre İşletmeler
7.4.1.Özel İşletmeler
7.4.2.Kamu İşletmeleri
7.4.3.Karma İşletmeler
7.5.Üretilen Mal Veya Hizmetin Cinsine Göre İşletmeler
7.5.1.Mal Üreten İşletmeler
7.5.2.Hizmet İşletmeleri
7.5.3.Ticaret İşletmeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İşletmeler nasıl ve hangi kriterlere göre sınıflandırılabilir?
İşletmeler büyüklükleri bakımından nasıl kategorize edilmektedir?
Küresel işletme be ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Büyüklükleri
işletmeler

bakımından İşletmelerin büyüklük
açısından nasıl
sınıflandırıldığını anlamak

Pazar
Alanlarına
İşletmeler

Göre İşletmelerin pazar alanları
açısından nasıl
sınıflandırıldığını kavramak

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Karşılaştırarak,
örneklendirerek

Karşılaştırarak,
örneklendirerek

Sermaye Sahipliğine Göre İşletmelerin
sermaye Karşılaştırarak,
İşletmeler
sahipliği açısından nasıl örneklendirerek
sınıflandırıldığını kavramak
Üretilen Mal Veya Hizmetin İşletmelerin ürettikleri mal Karşılaştırarak,
Cinsine Göre İşletmeler
ve hizmetlere göre nasıl örneklendirerek
sınıflandırıldığını kavramak
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Anahtar Kavramlar
 Küçük işletme; elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya
mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 Hizmet işletmeleri; başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla öncelikle hizmet
üreten ve satan iktisadi birimlerdir.
 Kamu işletmeleri; sermayenin yarıdan fazlası devlete ait ve amacı kâr etmekten çok,
topluma hizmet etmek olan işletmelerdir.

 Uluslararası işletme; ithalat-ihracat ve başka ülkelere üretim yapmak üzere lisans
vermekten, değişik ülkelerde üretimde bulunmaya kadar çeşitli faaliyetlerle uğraşan
işletmeleri kapsamaktadır.
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Giriş
Bir konunun bilimsel olarak incelenmesinde sınıflandırmalar önem kazanmaktadır. Bu
sınıflandırmalar değişik bakış açılarıyla yapılabilir. Doğal olarak, belirli bir amaca yönelik bir
inceleme yaparken o amaca en uygun sınıflandırma hangisiyse o esas alınır. İşletmeler de
farklı özellikleri bakımından sınıflandırılabilirler. 7. ve 8. bölümlerde işletme çeşitleri yedi
farklı kriter açısından ele alınacaktır:








Faaliyet Konuları Bakımından İşletmeler
Büyüklükleri Bakımından İşletmeler
Pazar Alanlarına Göre İşletmeler
Sermaye Sahipliğine Göre İşletmeler
Üretilen Mal veya Hizmetin Cinsine Göre İşletmeler
Hukuki Durumuna Göre İşletmeler (8.Bölüm)
İşletmelerarası Anlaşmalar Bakımından İşletmeler (8.Bölüm)

7.1.Faaliyet Konuları Bakımından İşletmeler
İşletmeler, faaliyet konularına veya hangi faaliyet dalında mal ve hizmet ürettiklerine
göre çeşitli şekillerde sınıflandırılabilirler. Bu başlıktaki işletmeler daha ayrıntılı olarak sekiz
grupta toplanabilir151:
a. Tarımla uğraşan işletmeler (Çiftçilik ve hayvancılık, ormancılık ve balıkçılıkla uğraşanlar)
b. Sanayi ile uğraşan işletmeler (Madencilik, imalat sanayii, elektrik, su ve havagazı
alanlarında çalışanlar)
c. İnşaat sanayii ile uğraşan işletmeler
d. Ticaretle uğraşan işletmeler (Mal ve hizmet ticareti yapan işletmeler)
e. Ulaştırma ve haberleşme ile uğraşan işletmeler (Kara, Deniz ve Hava Taşımacılığı, Posta,
Radyo ve TV ve basın alanlarında çalışan işletmeler)
f. Finansal kuruluşlar (Banka, sigorta, bankerlik vb. alanlarında çalışanlar)
g. Serbest meslek ve hizmetler (Çeşitli serbest meslekle uğraşan işletmeler)
h. Konut geliri sağlayan işletmeler (Gayrimenkul sahibi olup bunları kiraya veren işletmeler)

7.2.Büyüklükleri Bakımından İşletmeler
İşletmeleri büyüklükleri bakımından sınıflandırırken araştırmacılar tarafından değişik
ölçütler kullanılmaktadır. Sahip olunan sermaye, çalışanların sayısı, üretim kapasitesi,
kullanılan hammadde, malzeme, enerji ve makine parkı, bir dönem içindeki toplam satış gibi
değişik ölçütler söz konusudur. Genel olarak, işletmeler büyüklüklerine göre; sıfır grubu veya
çok küçük işletmeler, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve büyük işletmeler olarak
incelenebilir.

151

İsmet MUCUK, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2011, s.43
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7.2.1.Sıfır Grubu veya Çok Küçük İşletmeler
Bir işyerinde yalnız çalışarak, genel olarak bir meslek, bir sanat yardımıyla faaliyette
bulunan kişilerin oluşturduğu işletmelere sıfır grubu işletmeler adı verilmektedir. 3 ila 5
kişinin çalıştığı işletmeleri ise çok küçük (cüce) olarak tanımlamak mümkündür. Ülkemizdeki
işletmelerin çoğu bu gruba girmektedir. Bu tip işletmeler ya babadan kalmakta, ya da uzun
yıllar süren bir çıraklık döneminden sonra açılmaktadır. Çok fazla sermayeye ihtiyaç olmadığı
gibi, iş yükü genellikle bir kişinin altından kalkabileceği kadardır. Bu işletmelere örnek
olarak, ayakkabı tamircileri, kuru temizlemeciler ve mahalle bakkalları sayılabilir. Son
yıllarda, özellikle bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle bilgisayar programcılığı gibi evde
çalışan tek kişilik işletmeler yaygınlaşmaya başlamıştır.

7.2.2.Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİler)
Çeşitli ülkelerde küçük ve orta ölçekli işletmeleri tanımlamak üzere farklı kriterler
geliştirilmektedir. Ancak hemen her ülkede bu tanımlarda baskın olan benzerlik, küçük
işletmelerin bağımsız kişilerin sahip olduğu, alanlarında diğer işletmelere göre hakim
durumda bulunamayan işletmeler olduğudur.152
Tarım alanında çalışan küçük aile çiftlikleri, kasap, bakkal, ayakkabı tamircisi, küçük
perakendeci firmalar, restaurant, sinema, tiyatro gibi işletmeler KOBİ’lerin en belirgin
örneklerindendir.
KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı)’nın küçük ve orta ölçekli işletme tanımları aşağıdaki şekildedir153:
a. Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya
mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
b. Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya
mali bilançosundan herhangi biri yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
c. Orta büyüklükteki işletme: İkiyüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık
net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını
aşmayan işletmeler.
KOBİ’lerin sayısı ülkemizde olduğu gibi, diğer pek çok ülkede de büyük işletmelerden
çoktur. Özelikle evden çalışma doğrultusundaki yeni eğilimler, küçük işletmelerin sayıca
artmasına sebep olmaktadır. Hızla gelişen bilgi teknolojilerinden yararlanarak işlerini evden
yürütmeyi tercih edenler dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır.154

S. Kadri MİRZE, İşletme, Literatür Yayınları, İstanbul, 2010, s.60
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Mevzuat/KOBI%CC%87%E2%80%99lerin_Tan%C4%B1
m%C4%B1,_Nitelikleri_ve_S%C4%B1n%C4%B1fland%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1_Hakk%C4%B1nda
_Yo%CC%88netmelik.pdf
154
S. Kadri MİRZE, a.g.e., s.61
152
153
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Küçük ve orta ölçekli işletmeler her yıl ülke ekonomisinde tüm sektörlerde cazip iş
fırsatları yaratarak, ekonominin en önemli sorunlarından biri sayılan işsizlik konusunda
bireylere iş olanakları sağlayıp istihdam oranının artmasına yardımcı olmaktadırlar. KOBİ’ler
ayrıca, büyük işletmeleri destekleyip onlar için girdi sağlayarak ve tamamlayıcı ve yarı
mamul üretimi yaparak ekonomik gelişmeye katkıda bulunurlar.
Tablo 1: KOBİ’lerin Avantaj ve Dezavantajları

AVANTAJLAR

DEZAVANTAJLAR

 Kurulma kolaylığı

 Büyük işletmelerle rekabette zayıflık

 Düşük maliyetler

 Sınırlı büyüme

 Esneklik

 Kısıtlı finansman

 Girişimcilik ve yenilikçilik

 Yönetim yetersizliği

Kaynak: S. Kadri MİRZE, İşletme, Literatür Yayınları, İstanbul, 2010, s.61.

KOBİ’lerin avantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 155






Kurulma kolaylığı: KOBİ’ler büyük işletmelere göre daha az sermaye ve kaynak
gerektirirler. Daha kısa sürede kurulurlar ve daha az bürokratik işleme tabidirler.
Düşük maliyetler: KOBİ’ler ölçek ekonomisi gerektirmeyen işlerle ilgili alanlarda
büyük işletmelere oranla daha düşük maliyetle çalışırlar.
Esneklik: Değişen çevre koşullarına kolayca ve hızla yanıt verip çevreye uyum
sağlarlar. İşletme içi ve dışı iletişim bağlantıları büyük ölçekli işletmelere göre daha
basittir ve etkili olabilmektedir.
Girişimcilik ve yenilikçilik: Çoğu KOBİ müşteri istek ve ihtiyaçlarını izleyerek, o
konularda açılım yapmakta olduğundan genelde girişimci, yaratıcı ve yenilikçidirler.

KOBİ’lerin bahsedilen bu avantajları yanında bazı dezavantajları da bulunmaktadır:
 Büyük işletmelerle rekabette zayıflık: Bir girişimci bir işte başarılı olduğunda aynı
alana yeni işletmeler girer. Büyüme hızı yüksek alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’ler,
aynı faaliyet alanına rekabetçi stratejilerle giren büyük işletmelere karşı rekabet
etmekte zorlanırlar.
 Kısıtlı finansman ve sınırlı büyüme: Finans kuruluşlarından kredi bulmakta zorlanan
KOBİ’ler, kendi özsermayelerine bağımlı kalmakta ve işlerini geliştirmekte zorluk
çekmektedirler. Sınırlı finansal kapasitelerine bağlı olarak pazarlarını da kolay
genişletemezler, ürün geliştirme veya yeni teknoloji geliştirme konularında da
zorlanırlar.
155

S. Kadri MİRZE, a.g.e., s.62-63
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 Yönetim yetersizliği: KOBİ’lerin çoğu kurucuları veya sahipleri tarafından yönetilir.
İşletme sahipleri kendi teknik konuları ile ilgili özel beceri ve yeteneklere sahip olsalar
bile, yönetim becerileri konusunda yetersiz kalabilmektedirler.

7.2.3.Büyük İşletmeler
Büyük işletmeler ülke ekonomilerinin can damarını oluşturmaktadırlar. Teknolojik
gelişmeler sonucu, işletmelerin üretim miktarı, sermayesi ve personel sayısı hızla artmaktadır.
Çimento, petro-kimya, lastik, otomobil ve dayanıklı tüketim malları alanlarında başarılı
olabilmek genellikle büyük işletme olmayı gerektirmektedir.
Dünya piyasalarında giderek artan rekabet, işletmelerin hızlı ve önemli teknolojik
yatırımlar yapmasını gerektirmektedir.156 Yerel pazarda sektörün yerli veya yabancı
devleriyle rekabet eden veya yabancı ülkelerde üretim veya pazarlama faaliyeti yürüten
işletmeler rekabet savaşında güçlü olabilmek için nicelik açısından büyümek zorundadır.
Büyük işletmelerin sayıları küçük ve orta ölçekli işletmelere göre az da olsa ülke
ekonomilerinde motor işlevi görmektedirler.
Büyük işletmelerin özellik ve üstünlükleri şöyle sıralanabilir:
a. Üretilen mal ve hizmetin nicelik ve niteliği artar. Teknolojik gelişmeler sonucu ortaya
çıkan yeni makina ve araçların satın alınması büyük işletmelerin sermaye gücüyle
sağlanabilir. Yeni teknolojilerle daha ucuz ve kaliteli mallar tüketiciye sunulur.
b. Büyük işletmelerde işbölümü ve uzmanlaşma geniş ölçüde uygulanır. Rasyonel bir
yönetim anlayışı benimsenir. Kararlar çoğu kez birden çok yönetici tarafından ve
demokratik biçimde alındığından daha etkindir.
c. İşlerin ve üretilen malların standardizasyonu kolaylıkla sağlanır.
d. Büyük işletmelerin kredi sağlama imkanları oldukça geniştir.
İşletmeler büyüdükçe karşılaştıkları sorunlar ise şu şekilde sıralanabilir:
a. Artan üretimin tüketicilerin sürekli değişiklik gösteren isteklerine uydurulması güçleşir.
Üretim programlarının değiştirilmesi zor olur ve zaman alır.
b. En üst basamaklarda bulunan genel müdürler, müdürler, bütün bölümleri kapsaması
gereken genel ve tarafsız görüşlerini yitirirler.
c. Büyük işletmelerde çalışanların görevlerini ve yetkilerini sınıflandırmak, aralarında yetki
ve sorumluluk açısından basamaklar oluşturmak yorucu örgütleme çalışmalarını gerektirir.
İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’
adıyla yayınlanan sıralama ülkemizin en büyük işletmeleri ile ilgili bilgi vermektedir. Bu
araştırmanın 2017 yılı sonuçlarına göre, sanayinin zirvesinde 51.143.020.471 TL üretimden
satışları ile Tüpraş birinci sırada, Ford Otomotiv ikinci sırada, Toyota Otomotiv ise üçüncü
sırada yer almaktadır.

156

S.Kadri MİRZE, a.g.e., s. 63.
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Tablo 2: Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017
BİRİNCİ 500 BÜYÜK
KURULUŞ SIRA NO

KURULUŞLAR

ÜRETİMDEN
SATIŞLAR
(NET) (TL)

2017

2016

1

1

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

51.143.020.471

2

2

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

22.669.355.014

3

6

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.

17.830.449.851

4

3

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

15.911.044.439

5

4

Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

15.673.395.350

6

15

Arçelik A.Ş.

12.582.252.953

7

10

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

10.623.490.800

8

11

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

9.920.840.201

9

9

İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

9.307.530.883

10

8

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

8.361.235.000

7.3.Pazar Alanlarına Göre İşletmeler
İşletmeler hitap ettikleri pazar alanlarına göre sınıflandırıldığında başlıca dört grupta
ele alınabilir. Ulusal işletmeler, bir ülkenin yerel pazarında faaliyette bulunurlar. Uluslararası
işletmeler, kuruluş merkezinin bulunduğu ülke dışına yönelik olarak çalışırlar. Çokuluslu
işletmeler ise çok fazla sayıda ülkeye yönelik olarak faaliyette bulunurlar. Küresel işletmeler
ise dünya pazarına hitabeden işletmelerdir.157.

7.3.1.Ulusal İşletmeler
Bu tür işletmeler bir ülke sınırları içinde üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunan
işletmelerdir. Genel olarak yerel ihtiyaçları karşılamaya yönelmişlerdir. Bu şirketler, gerek
sermaye, gerek yönetim yapısı olarak kendilerini uluslararası alanda çalışmaya yeterli
görmediklerinden; ya da bulundukları pazarda iyi bir yere sahip olduklarından uluslararası
pazarlarla ilgilenmemektedirler.
157

Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, İşletme Yönetimine Giriş, Beta Basım Yayın, İstanbul, 1999, s. 73
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Bir şirket yerel pazarı ile yetinmeyip uluslararası pazarlara açılmaya karar verdiği
zaman uluslararasılaşma süreci başlamaktadır. Bu sürecin başlangıcında olan işletmeler
uluslararası işletme olarak adlandırılırken, uluslararası işletmecilik alanına daha yoğun
biçimde girmiş, çok sayıda ülkede faaliyetleri olan işletmeler sırasıyla çokuluslu işletme ve
küresel işletme olarak adlandırılabilmektedir.158

7.3.2.Uluslararası İşletmeler
Uluslararası işletmeler, dış ülkelerde faaliyet göstermekle beraber, dışarıda sınırlı
yatırımları olan işletmelerdir. Bu tür işletmelerin faaliyetleri en az iki ülkenin sınırları
arasında gerçekleşmektedir. Uluslararası işletmenin herhangi bir ülkede bir ana işletmesi ve
çeşitli ülkelerde de birbirine koordine edilmiş üretim ve satış birimleri vardır.

7.3.3.Çokuluslu İşletmeler
Çokuluslu işletme, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gelişen ve özellikle 1960’lardan sonra
ağırlık kazanan bir işletme türüdür. Yabancı ülkelerde yapılan üretim, elde edilen kâr miktarı
veya çalışan personel sayısı, toplam üretimin, kârın veya personelin önemli bir miktarını
oluşturuyorsa (%25-30 veya daha fazla) bu tür işletmeler çokuluslu işletme sayılır. Çokuluslu
işletmeler ölçek olarak uluslararası işletmelerden daha büyüktürler ve kendilerine özgü
nitelikleri vardır159:
a. Sermaye payları iki veya daha çok ülkeye dağılmıştır.
b. Üst kademe yöneticileri ana merkez tarafından belirlenir, bu yöneticiler çeşitli uluslardan
olabilir.
c. Her ülkedeki birim belli bir bağımsızlık içinde çalışır, ancak uzun vadeli amaç ve
politikalar genel merkezde oluşturulur.
d. Üretim birden fazla ülkede yapılır ve toplam üretim içinde önemli bir oran bu dış
ülkelerde gerçekleştirilir.
e. Yatırımların finansmanında uluslararası sermaye piyasalarından düşük faizle kredi
sağlanır.
Çokuluslu işletme, çeşitli ülkelerde yer alan, mülkiyeti kısmen ya da tamamen
kendisine ait olan, üretici ya da pazarlamacı bağlı kuruluşlardan oluşan bir şebekeye sahiptir.
Bağlı kuruluşlar, ana şirkete ve birbirlerine ortak mülkiyet ve stratejilerle bağlıdırlar. Ana
şirket, bağlı kuruluşları, her birine dağıttığı kaynaklar( sermaye, teknoloji, patent ve beşeri
kaynaklar gibi) ve her birinin plan ve bütçelerini onaylama hakkı aracılığıyla kontrol eder160.
İlk çokuluslu işletme, Hollandalı “Unie Margarin” ile İngiliz “Lever Brothers”
şirketlerinin birleşmesiyle 1929’da ortaya çıkan “Unilever” olup, bugün bu şirket dünya

Esra NEMLİ ÇALIŞKAN, Uluslararası Yönetim: Stratejik Bir Yaklaşım, Beta Basım Yayın, İstanbul,
2011, s. 9
159
İsmet MUCUK, a.g.e., s.48-49
160
Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, a.g.e., s.74
158
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devlerinden biridir. Shell, Apple, Coca Cola, Sony, Siemens, Ford, Nestle önde gelen
çokuluslu işletmelerden bazılarıdır.161

7.3.4.Küresel İşletmeler
Dünya ticaretinin hızla gelişmesi, her gün yeni mal ve hizmetlerin piyasaya sunulması,
üretimin daha ucuz ve daha kaliteli yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Artık pazardaki rekabet
uluslararası olmaktan çıkmış, çok daha karmaşık ve küresel hale gelmiştir. Böyle bir ortamda
faaliyette bulunan küresel işletmeler, hammaddeyi en uygun koşullarla herhangi bir ülkeden
temin etmekte, işçiliği ucuz olan başka bir ülkeden sağlamakta, ortaya çıkan mamulü ise yine
başka bir ülkenin pazarında satışa sunabilmektedirler. Yani bütün dünyayı faaliyet alanları
olarak görmekte ve stratejilerini ona göre belirlemektedirler162. Küresel şirketler uluslararası
işletmelerin aksine, dünya üzerinde çok sayıda ülkede, ileri derecede koordine edilmiş ve
bütünleştirilmiş tek bir strateji ile faaliyet gösteren firmalardır.163
Fortune Dergisi her yıl dünyanın en büyük şirketleri sıralaması yapmaktadır. 2017
yılının Fortune Global 500-2017 Listesinde yeralan en büyük ilk on şirketi aşağıdaki Tabloda
görülmektedir. Bu listeye göre dünyanın en fazla gelir elde eden şirketi 486 milyar dolarla
Wal-Mart şirketidir. Türk şirketlerinden sadece Koç Holding, 27,108 milyar $ gelirle
Fortune Global 500-2017 listesinin 435. sırasında yer almaktadır.
Tablo 3: Fortune Global 500-2017 Listesinde Yeralan İlk 10 Şirket

Sıra Şirket

1

Walmart Stores

Ülke

Sektör

Gelir
(Milyar USD)

A.B.D.

Perakende

$486

2

State Grid Corporation of China

Çin

Enerji

$315

3

Sinopec

Çin

Petrol

$268

4

China National Petroleum

Çin

Petrol

$263

5

Toyota Motor

Japonya

Otomotiv

$255

Volkswagen

Almanya

Otomotiv

$240

Petrol

$240

6
7

Royal Dutch Shell

Hollanda

Esra NEMLİ ÇALIŞKAN, Uluslararası Yönetim: Stratejik Bir Yaklaşım, Beta Basım Yayın, İstanbul,
2011, s. 11
162
Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, a.g.e.,s.74-75
163
Esra NEMLİ ÇALIŞKAN, Uluslararası Yönetim: Stratejik Bir Yaklaşım, Beta Basım Yayın, İstanbul,
2011, s. 12
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136

8
9
10

Berkshire Hathaway

A.B.D.
A.B.D.

Apple

A.B.D.

Exxon Mobil

Holding

$240

Teknoloji

$216

Petrol

$205

Kaynak: http://fortune.com/global500/

7.4.Sermaye Sahipliğine Göre İşletmeler
İşletmenin ait olduğu kuruluşa ya da sermaye sahipliğine göre bir sınıflandırma
yapıldığında, özel işletmeler, kamu işletmeleri ve karma işletmeler söz konusu olmaktadır.

7.4.1.Özel İşletmeler
Sermayesi özel kişilere ait olan işletmelerdir. Bu işletmelerde başta gelen amaç kâr
etmektir. Bu tip işletmelerin kâr ya da zarar etmesi yalnızca sahiplerini ilgilendirir.
Etrafımızdaki işletmelerin büyük çoğunluğunu bu tip işletmeler oluşturmaktadır164.

7.4.2.Kamu İşletmeleri
Kamu işletmelerinde sermayenin yarıdan fazlası devlete aittir. Belediyeler tarafından
da kurulabilmektedir. Bu tip işletmelerin amacı kâr etmekten çok, topluma hizmet etmektir.
Bu bakımdan üretilen mal veya hizmetin değeriyle elde edilen kazanç arasında her zaman
denge sağlanamaz. İşletmenin zararını devlet ya da belediye karşılar. Demiryolları, posta
idaresi bu işletmelere örnek olarak verilebilir.
Kamu işletmeleri piyasa koşullarına her zaman kolaylıkla uyum sağlayamaz,
bürokratik yapının ağır çalışması karar almayı yavaşlatarak esnekliği azaltabilir. Buna
karşılık, özel işletmelerin ilgi duymadığı, fakat toplum için yerine getirilmesi zorunlu olan
mal ve hizmet üretimini gerçekleştirerek kamu işletmeleri önemli bir boşluğu
doldurmaktadırlar.
Son dönemlerde devletin kamu işletmelerini özelleştirme yoluna gittiği görülmektedir.
Kamu işletmeleri genelde iyi yönetilmedikleri için zarar etmekte, bu da devlete ağır bir yük
getirmektedir. Dünyadaki genel eğilim kamu işletmelerinin özelleştirilmesi yönündedir.

7.4.3.Karma İşletmeler
Özel ve kamu işletmelerinin ortak sermaye ile kurduğu işletme türüdür. Bu tür
şirketlerde kamu hissesinin % 50'den az olduğu, dolayısıyla yönetimin özel sektörde olduğu
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görülmektedir. Özelleştirme kapsamında bu tür kuruluşlarda da devlet payının azaldığı
görülmektedir165.

7.5.Üretilen Mal Veya Hizmetin Cinsine Göre İşletmeler
Üretilen mal veya hizmetin cinsine göre işletmeler üçe ayrılır: Mal üreten işletmeler,
hizmet üreten işletmeler ve malların ticaretine aracılık eden işletmeler.

7.5.1.Mal Üreten İşletmeler
Bir işletmenin ürettiği ya da pazarladığı mallar bir başka işletmenin üretim sürecinde
gerekli olan özellikleri taşıyabilmektedir. Kimi zaman da üretilen ve pazarlanan mallar direkt
olarak son kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek özellikler taşımaktadır166.
Sanayi (Endüstri) Malı Üreten İşletmeler
Petro-kimya işletmeleri, rafineriler, demir-çelik işletmeleri gibi kendilerinden sonraki
üretici işletmeler için üretim yapan işletmelere endüstri işletmeleri denilmektedir. Genel
olarak bu işletmeler, hammadde ve malzemeyi üretim sürecinde şekil, fiziki nitelik ve
kimyasal özellik yönünde değişikliğe tabi tutarak yeni ve farklı mal haline
dönüştürmektedirler.167 Mesela Ereğli Demir Çelik Fabrikaları (Erdemir), kendinden sonraki
işletmelerin üretimde bulunabilmeleri için çok değişik miktar ve kalitede demir ve çelik
üretmektedir.
Tüketim Malı Üreten İşletmeler
Bu tür işletmeler genelde kendinden sonraki işletmeler için değil, son tüketiciler için
üretim yapan işletmelerdir. Mesela, bir ayakkabı fabrikasının yaptığı ayakkabılar, hazır giyim
imalatçılarının ürettiği elbiseler bu gruptaki mallara örnek olarak verilebilir.168 Tüketim
malları da iki sınıfta değerlendirilebilir 169:
a. Dayanıklı tüketim malı üreten işletmeler: Tüketici tarafından uzun süre kullanılan,
sıkça satın alınmayan ve genellikle büyük ölçekte harcama gerektiren malları üreten
işletmeler bu sınıftadır. Örnek olarak, beyaz eşya olarak tanımlanan buzdolabı, çamaşır
makinası, fırın gibi ürünler ya da otomobil, halı, giyim eşyaları verilebilir.
b. Dayanıksız tüketim malı üreten işletmeler: Burada tüketici tarafından çok sık ve
nispeten ucuz fiyata satın alınan, hemen kullanılarak tüketilen malları üreten işletmeler
söz konusudur. Her türlü yiyecek-içecek maddeleri, sabun, diş macunu gibi temizlik
maddeleri üreten şirketler örnek olarak verilebilir.
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7.5.2.Hizmet İşletmeleri
Hizmet işletmeleri, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla öncelikle hizmet
üreten ve satan iktisadi birimlerdir. Hizmet kavramı soyut bir nitelik taşıdığından, faaliyet
alanı hizmet üretmek ve pazarlamak olan kuruluşları tanımlamak birtakım güçlükler
taşımaktadır.
Hizmet sektörü çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu nedenle hizmet işletmeleri çok
sayıda ve değişik alanlarda faaliyet göstermektedirler. Bunlar; konaklama işletmeleri, eğlence
hizmetleri, bakım hizmetleri, özel sağlık hizmetleri, özel öğretim ve eğitim hizmetleri,
danışmanlık hizmetleri, sigorta ve finans hizmetleri, taşıma ve iletişim hizmetleri gibi çok
geniş bir alanda faaliyet göstermektedirler. Oteller, emlakçılar, spor klüpleri, sinemalar,
konser salonları, restoranlar, kuru temizlemeciler, kuaförler, tamirciler, doktor, avukat, eğitim
kurumları, bankalar, döviz büfeleri, oto kiralama şirketleri, seyahat acentaları, posta ve telefon
işletmeleri, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar ve belediyeler hizmet üreten kuruluşlar içinde
yer almaktadır170.

7.5.3.Ticaret İşletmeleri
Ticaret işletmeleri, toptan ve perakende ticaret yapan işletmelerdir. Bu işletmeler,
malların üreticiden tüketiciye ulaşmasını kolaylaştırmakta, aracı rolü üstlenmektedirler.
Toptancı işletmenin fonksiyonu, satın almak, satmak, depolamak, finansman sağlamak ve
teslimdir. Perakendeci işletmenin fonksiyonu da, satın almak, depolamak ve satış hizmeti
sağlamaktır.
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Uygulamalar
Seçtiğiniz birkaç işletmeyi sınıflandırma kriterlerine göre değerlendiriniz.
Herbir sınıflandırma grubu için örnekler veriniz.

140

Uygulama Soruları
İşletmelerin sınıflandırılması hangi açılardan yarar sağlamaktadır?
Aynı türdeki işletmelerin üye oldukları ortak kurumlar var mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sınıflama bir konunun bilimsel nitelik kazanması bakımından çok önemli olup çeşitli
şekillerde yapılabilir. İşletmeleri de farklı şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Bu konuda
yazılmış kaynaklara bakıldığında genel olarak sekizli bir sınıflamanın olduğu görülmektedir:
faaliyet konuları bakımından işletmeler, büyüklükleri bakımından işletmeler, pazar alanlarına
göre işletmeler, sermaye sahipliğine göre işletmeler, üretilen mal veya hizmetin cinsine göre
işletmeler, hukuki durumuna göre işletmeler, işletmelerarası anlaşmalar bakımından
işletmeler. Bunların altında da çeşitli başlıklar olup Türk Ticaret Kanunu, Kooperatifler
Kanunu, Vakıflar Kanunu gibi kanunlarda bu türden işletmelerin kuruluş ve işleyiş şartları
belirtilmiştir.

142

Bölüm Soruları

1. Özel ve kamu işletmelerinin ortak sermaye ile kurduğu ve genelde kamu hissesinin %
50'den az olduğu, dolayısıyla yönetimin özel sektörde olduğu görülen işletmelere ne denir?
a)
b)
c)
d)
e)

Özel işletmeler
Karma işletmeler
Kamu işletmeleri
Sermaye işletmeleri
Vakıf işletmeleri

2. “Petro-kimya işletmeleri, rafineriler, demir-çelik işletmeleri gibi kendilerinden sonraki
üretici işletmeler için üretim yapan işletmeler” aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Hizmet işletmeleri
Endüstri işletmeleri
Ticaret işletmeleri
Dayanıklı tüketim malı üreten işletmeler
Dayanıksız tüketim malı üreten işletmeler

3. Tüketici tarafından uzun süre kullanılan, sıkça satın alınmayan ve genellikle büyük ölçekte
harcama gerektiren mallara ne denir?
a)
b)
c)
d)
e)

Dayanıksız tüketim malları
Dayanıklı tüketim malları
Endüstriyel mallar
Sanayi malları
Üretim malları

4. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet konularına göre sınıflandırılmış işletme türlerinden biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Tarımla uğraşan işletmeler
Sanayi ile uğraşan işletmeler
Kamu işleri ile uğraşan işletmeler
İnşaat sanayii ile uğraşan işletmeler
Ticaretle uğraşan işletmeler

5. Aşağıdakilerden hangisi KOBİ’lerin avantajlarından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kurulma kolaylığı
Kredi bulma sıkıntısı
Düşük maliyetler
Esneklik
Girişimcilik ve yenilikçilik
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6. Aşağıdakilerden hangisi çokuluslu işletmelerin özelliklerinden biri değildir?
a) Sermaye payları iki veya daha çok ülkeye dağılmıştır.
b) Üst kademe yöneticileri ana merkez tarafından belirlenir, bu yöneticiler çeşitli
uluslardan olabilir.
c) Her ülkedeki birim belli bir bağımsızlık içinde çalışır, ancak uzun vadeli amaç ve
politikalar genel merkezde oluşturulur.
d) Üretim birden fazla ülkede yapılır ve toplam üretim içinde önemli bir oran bu dış
ülkelerde gerçekleştirilir.
e) Tek bir ülke pazarına yönelik olarak çalışırlar.
7. Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektöründe çalışan bir işletme değildir?
a) Otel
b) Emlakçı
c) Sinema
d) Kuaför
e) Cam fabrikası
8. İşletmeler pazar alanlarına göre sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi farklıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

Ulusal işletmeler
Uluslararası işletmeler
Büyük işletmeler
Çokuluslu işletmeler
Küresel işletmeler

9. İkiyüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali
bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelere ne ad
verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Küçük işletmeler
Mikro işletmeler
Cüce işletmeler
Orta büyüklükteki işletmeler
Büyük işletmeler

10. Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali
bilançosundan herhangi biri yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler nasıl
sınıflandırılır?
a)
b)
c)
d)
e)

Küçük işletmeler
Mikro işletmeler
Cüce işletmeler
Orta büyüklükteki işletmeler
Büyük işletmeler

Cevaplar
1)b 2)b 3)b 4)c 5)b 6)e 7)e 8)c 9)d 10)a
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8. İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Hukuki Durumlarına Göre İşletmeler
8.1.1.Tek Kişi İşletmeleri
8.1.2.Şirketler
8.1.2.1.Adi Şirketler
8.1.2.2.Ticaret Şirketleri
8.1.3.Kooperatifler
8.1.4.Dernek ve Vakıflar
8.2. İşletmelerarası Anlaşmalar Bakımından İşletmeler
8.2.1.Ortak Girişim
8.2.2.Konsorsiyum
8.2.3.Holding
8.2.4.Şirket Birleşmeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İşletmeler hukuki durumlarına göre nasıl sınıflandırılır?
İşletmeler arası anlaşmalar bakımından işletmeler nasıl sınıflandırılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Hukuki durumlarına
işletmeler

Kazanım

göre İşletmelerin hukuki
durumlarına göre nasıl
sınıflandırıldığını anlamak

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Karşılaştırarak

İşletmeler arası anlaşmalar İşletmelerin işletmeler arası Karşılaştırarak
bakımından işletmeler
anlaşmalar bakımından nasıl
sınıflandırıldığını öğrenmek
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Anahtar Kavramlar
 Tek kişi işletmesi; en eski, en basit ve en sık rastlanan işletme türü olup işletme sahibi
tek yetkili ve sorumlu kişidir ve her türlü işletme faaliyetleriyle ilgili kararları alır,
uygular ve kontrol eder; kar ve risk ona aittir.
 Adi şirket; iki ya da daha çok kişinin sermaye ve emeklerini birleştirerek, tüzel kişiliğe
sahip olmaksızın gerçekleştirdikleri bir ortaklık türüdür.
 Ticari işletme; esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef
tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.
 Kollektif şirket; ticari bir işletmeyi, bir ticaret unvanı altında işletme maksadıyla gerçek
şahıslar arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirisinin mesuliyeti, şirket alacaklılarına
karşı tahdit edilmemiş olan şirkettir.
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Giriş
İşletmeler farklı özellikleri bakımından sınıflandırılabilirler. 7. Bölümde incelenen,
Faaliyet Konuları Bakımından İşletmeler, Büyüklükleri Bakımından İşletmeler, Pazar
Alanlarına Göre İşletmeler, Sermaye Sahipliğine Göre İşletmeler ve Üretilen Mal veya
Hizmetin Cinsine Göre İşletmeler başlıklarına ilaveten bu Bölümde İşletmeler Hukuki
Durumlarına Göre ve İşletmelerarası Anlaşmalar Bakımından ele alınacaktır.

8.1. Hukuki Durumlarına Göre İşletmeler
Bir işletmenin kurulmasına karar verildikten sonra amaca en uygun hukuki yapıda
kurulması gerekmektedir.171 Ülkemizde işletmelerin hukuki yapılarını düzenleyen çeşitli
kanunlar vardır. Bunlar arasında; Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Kooperatifler Kanunu ve
Vergi Kanunları bulunmaktadır. Bu yasalara bağlı olarak işletmeleri aşağıdaki sınıflamaya
göre ele almak mümkündür:

HUKUKİ
DURUMLARINA
GÖRE İŞLETMELER

Tek kişi
işletmesi

Şirketler

Adi Şirketler

Ticaret
Şirketleri

Şahıs Şirketleri

Kollektif
Şirket

Dernek ve Vakıflar

Kooperatifler

Komandit
Şirket

Sermaye Şirketleri

Anonim
Şirket

Limited
Şirket

Sermayesi Paylara Bölünmüş
Komandit Şirket

Şekil 13: İşletmelerin Hukuki Durumlarına Göre Sınıflandırılması
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8.1.1.Tek Kişi İşletmeleri
En eski, en basit ve en sık rastlanan işletme türü olup işletme sahibi tek yetkili ve
sorumlu kişidir ve her türlü işletme faaliyetleriyle ilgili kararları alır, uygular ve kontrol eder;
kar ve risk ona aittir172. Mesela; bir kırtasiyeci tek kişi işletmesine örnek olarak verilebilir.

8.1.2.Şirketler
Şirketler birden çok kişinin bir araya gelerek sermaye koyduğu yapılardır. Bir
işletmenin şirket olabilmesi için birtakım özellikleri bulundurması gerekir. Bunlar
şunlardır173:





Şirketi kuran şahıs veya tüzel kişilerin sayısı birden fazla olmalıdır.
Ortak bir amaç bulunmalıdır.
Ortak amaca ulaşmak amacıyla ortaklar arasında bir anlaşma bulunmalıdır.
Belirlenen hedefe ulaşmak için, mal veya emek (işgücü) sermaye olarak konmalıdır.

8.1.2.1.Adi Şirketler
İki ya da daha çok kişinin sermaye ve emeklerini birleştirerek, tüzel kişiliğe sahip
olmaksızın gerçekleştirdikleri bir ortaklık türüdür. Şirket kazançları ve zararları şirketin
ortakları arasında belirlenen oranlarda veya eşit dağıtılır. Her ortağın sorumluluğu sınırsızdır
ve her ortak tüm şirket borçlarından kişisel varlığı ile sorumludur. Her ortağın yönetim yetkisi
bulunmakla beraber yönetim bir veya birkaç ortağa bırakılabilmektedir174.
8.1.2.2.Ticaret Şirketleri
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 işletmedir175. Ticaret şirketleri, şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olmak
üzere kendi içinde ikiye ayrılmaktadır:
Tablo 4: Ticaret

I.Şahıs Şirketleri

Şirketleri
II.Sermaye Şirketleri

a.Kollektif Şirket

a.Anonim Şirket

b.Komandit Şirket

b.Limited Şirket
c.Sermayesi
Paylara
Komandit Şirket

Bölünmüş

İsmet MUCUK, a.g.e., s.58
İsmet MUCUK, a.g.e., s.59
174
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175
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172
173
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I.Şahıs Şirketleri
Şahıs şirketlerinde, kuruluş ve faaliyetler süresince ortakların kendi varlıklarının,
yeteneklerinin ve kredilerinin büyük önemi vardır. Şahıs şirketleri iki türlü olabilir: Kollektif
şirket ve komandit şirket176.
a. Kollektif Şirket
“Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler
arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı
sınırlanmamış olan şirket kollektif şirkettir” (T.T.K. md. 211).177 Diğer bir deyişle, her ortak,
işletme faaliyetlerinden doğan borçlardan kendi koyduğu sermaye ile sınırlı olarak değil, tüm
varlıklarıyla sınırsız ve zincirleme olarak sorumludur. Ancak ilk olarak, alacaklılara karşı
şirketin kendisi sorumludur178.
b. Komandit Şirket
“Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket
alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer
ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirkettir”
(T.T.K. md. 304).179 Bir veya birkaç ortağın sorumluluğu sınırlandırılmamıştır, bunlara
“komandite (sınırsız sorumlu) ortak”; sorumlulukları koydukları sermaye ile sınırlı olan
ortaklara ise “komanditer ortak” denir180.
II. Sermaye Şirketleri
Sermaye şirketleri, birer sermaye örgütlenmesi şeklindedir. Ortakların kişiliği değil,
koydukları sermaye payları önemli olup, bu payları temsil eden belgeler şirket yapısında ve
dış ilişkilerinde değişikliğe sebep olmadan elden ele geçebilir. Üç tür sermaye şirketi vardır:
“anonim şirketler”, “limited şirketler” ve “sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler”.
a. Anonim Şirket
“Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı
yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir” (TTK. md. 329). Ortakların sorumluluğu,
taahhüt etmiş oldukları sermaye miktarıyla sınırlıdır.181
TTK’na göre anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla
kurucunun varlığı şart olup, en az sermaye tutarı; tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş
bulunan sermayeyi ifade eden “esas sermaye” 50.000 TL’den, halka açık anonim şirketlerde
100.000 TL’den aşağı olamaz. Anonim şirketlerde TTK’na göre esas sözleşme ile atanmış
İsmet MUCUK, a.g.e., s.60
Türk Ticaret Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6102.pdf
178
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Türk Ticaret Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6102.pdf
180
İsmet MUCUK, a.g.e., s.61
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Türk Ticaret Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6102.pdf
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veya genel kurul tarafından seçilmiş bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu
bulunur. Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya
tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine ya da üçüncü şahsa devretmeye yetkili
olabilmektedir. Yönetim –devredilmediğinde- yönetim kurulunun bütün üyelerine aittir182.
Anonim şirketlerin birtakım üstünlükleri vardır183:







Sorumluluk sınırlıdır,
Yönetim bir düzene bağlıdır, çoğunlukla profesyonel yöneticiler görev alırlar,
Ortaklar paylarını kolayca devredebilirler,
Büyüme imkanı çok fazladır, yeni hisselerle sermaye artırılabilir,
Daha verimli faaliyette bulunma nitelikleri taşırlar,
Kredi imkanları da fazladır.

Bu üstünlükleri yanında anonim şirketlerin bazı sakıncaları da söz konusudur184:






Yönetimi karmaşık ve zordur,
Kuruluş ve mevzuat değişikliklerine uyum karmaşıktır,
Sözleşme dışındaki işlerle uğraşması yeni düzenlemeleri gerektirir,
Özel hallerde iş yapabilmesi ve kredi talep edebilmesi güçtür,
Kötü niyetli kişilerin yönetimi altına düşüldüğünde amaçlarından sapması söz konusu
olabilmektedir.

b. Limited Şirket
“Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur;
esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşan şirket”
limited şirket olarak tanımlanır (TTK md. 573).185 TTK’na göre limited şirketler 1 kişi ile
kurulabilir; esas sermaye en az 10.000 TL’dir; Bakanlar Kurulu bunu 10 katına kadar
arttırabilme yetkisine sahiptir. Ortakların sayısı 50’yi aşamaz. Ortakların sorumluluğu taahhüt
ettikleri sermaye ile sınırlı olduğundan, bu tip şirketler ortak sayısı pek fazla olmayan bir
anonim şirkete benzetilebilir186.
c. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
“Sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklılarına
karşı bir kollektif şirket ortağı, diğerleri bir anonim şirket pay sahibi gibi sorumlu olan şirket
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkettir” (TTK md. 564).187 Kollektif şirket ortağı gibi
sorumlu olan ortaklara “komandite ortak”; anonim şirket ortağı gibi sorumlu olan ortaklara
İsmet MUCUK, a.g.e., s.63
Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, a.g.e., s. 82
184
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ise “komanditer ortak” denir. Ortak sayısı en az biri komandite ortak koşuluyla en az 5
kişidir188.

8.1.3.Kooperatifler
Kooperatifler, kendine özgü özellikleri olan, diğer işletmelerden önemli ölçüde farklı
kuruluşlar olup, bunlar belirli bir amaca ulaşmak için bağımsız ekonomik birimlerin eşitliğe
dayalı ve gönüllü olarak kurdukları bir örgüt olarak tanımlanabilirler. Diğer bir deyişle,
kooperatifler, karşılıklı yardım, dayanışma ve belirli ekonomik çıkarları sağlamayı amaçlayan
ortaklıklardır. Dolayısıyla asıl amaçları kar olan şirketlerden ayrılırlar. Bir kooperatif en az 7
ortak tarafından düzenlenen ana sözleşme ile kurulabilmektedir. Sermaye miktarı
sınırlandırılamaz ve kuruluş sırasında sözleşmede belirli bir sermayenin belirtilmesi
zorunluluğu yoktur189.
Belli başlı kooperatif işletme modelleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Üretim Kooperatifi: Bu kooperatifler, üyelerinin gereksinme duyduğu konularda üretim
yapmak ya da işçilerin kendi aralarında anlaşarak biraraya gelmeleri ve üretime girişmek
istemeleri halinde kurulan kooperatif türüdür.
Tüketim Kooperatifi: Ortakların gıda, yiyecek, ev eşyası gibi gereksinmelerini ucuz fiyatla
ve iyi kalite ile karşılamak üzere kurulurlar.
Tarım-Satış Kooperatifi: Çeşitli tarım ürünlerinin bir merkezde toplanarak uygun koşullarla
pazarlanması amacını güder. Meyve, sebze ve tahıl ürünleri için böyle bir kooperatif
kurulabilir.
Yapı Kooperatifi: Ortakların konut gereksinmelerini en ekonomik biçimde karşılama
amacını güder. Ülkemizde son yıllarda yapı kooperatiflerinin sayısı hızla artmış ve devletin
bu tür kooperatiflerin artmasını sağlamak için verdiği ucuz ve uzun vadeli kredilerle konut
edinme sorunu önemli ölçüde çözümlenmiştir.
Bunların dışında küçük çiftçilerin kredi gereksinimlerini karşılamak üzere kurulan
tarım-kredi kooperatifleri ve okul kooperatifleri sayılabilir.190

8.1.4.Dernek ve Vakıflar
Dernek ve vakıflar kazanç elde etme amacını gütmeden kurulan kişi ve mal
topluluklarıdır. Bu nedenle bu kurumların işletme kurup işletmeleri, kural olarak yasaktır.
Ancak Medeni Kanuna göre, dernekler temel amaçlarına ulaşmak için iktisadi amaçlı
işletmeler kurabilirler. Vakıflar Kanunu ise vakıf kurma amacıyla tahsis edilen malların

İsmet MUCUK, a.g.e., s.65
İsmet MUCUK, a.g.e., s.66
190
Zeyyat SABUNCUOĞLU, İşletme I-II, Bursa, 1997, s.62-63.
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işletilmesine ilişkin hükümler getirmiştir191. Kızılay’ın Mineralli Su İşletmeleri bunların
örneklerinden biridir192.

8.2. İşletmelerarası Anlaşmalar Bakımından İşletmeler
İşletmelerin çeşitli düzeylerdeki anlaşma veya birleşmeleri,
ortak girişim,
konsorsiyum, holding ve şirket birleşmeleri olmak üzere dört grupta toplanabilir:

8.2.1.Ortak Girişim
Ortak girişimler (Joint Venture), belirli bir alanda, belirli bir işi veya projeyi beraberce
gerçekleştirmek için işletmelerin varlık ve yeteneklerini biraraya getirerek, yeni bir işletmeyi,
yeni bir ad veya kimlik ile başlatmalarıdır.193
Ortak girişimden önce

A
Şirketi

B
Şirketi

Ortak girişimden sonra

B

A
Şirketi

Şirketi

C
Şirketi

Şekil 14: Ortak Girişimler
Kaynak:Hayri Ülgen, S. Kadri Mirze, İşletmelerde Stratejik Yönetim, s.367.

Ortak girişim kurma nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:194


Ortaklar tarafından sağlanan ve birbirini tamamlayan teknoloji ve yönetim
becerileri ile bazı sektörlerde yeni fırsatlar sağlayabilmek,



Pazara giriş hızını arttırmak,



Doğrudan yatırımı sınırlandıran az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin
ortak girişimleri desteklemesi,



Yüksek maliyetli yatırım gerektiren Ar-Ge faaliyetlerinde ortak girişimler
kurarak rekabet avantajının elde edilmeye çalışılması sayılabilir. Örneğin bir

Halil CAN vd., Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1996, s.90-91.
İsmet MUCUK, a.g.e., s.66
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ilaç şirketi, AR-GE çalışmalarını ilerletmek üzere ihtiyaç duyduğu bir temel
yeteneğe sahip başka bir işletme ile ortak girişim yoluna gidebilir.195

8.2.2.Konsorsiyum
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, aynı veya farklı ülkeden; aynı dalda veya
farklı dallarda uzmanlık sahibi olan işletmeler, finansal olanaklarını veya teknolojik vb.
üstünlüklerini birleştirip işbirliği yaparlar.
Boğaziçi köprüleri, barajlar, tüneller gibi büyük projeler hep çeşitli firmaların
oluşturduğu konsorsiyumlarla gerçekleştirilmiştir. Özellikle büyük çaplı sanayi projelerine
finansman sağlayan uluslararası yatırım bankaları (IMF, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım
Bankası) konsorsiyum oluşturma yoluna giderler.
Konsorsiyumlar işin bitiminde sona ererler. Köprü, baraj, nükleer santral ve otoban
gibi büyük yatırım projelerini tek bir işletmenin gücüyle tamamlamak mümkün
olamayacağından, teknik, hukuki, finansal, örgütsel alanlarda uzmanlaşmış işletmeler farklı
alanlardaki güçlerini biraraya getirmektedirler.196
Finansal amaçlı, üretim veya satış amaçlı olan konsorsiyum anlaşmalarında, ilgili
işletmeler bağımsızlıklarını korurlar, sadece belirli bir proje için işbirliği yapmak ve bitirmek
söz konusudur.197
Konsorsiyumlar bir anlamda işbirliği anlaşmaları olarak algılanabilir. Ancak,
konsorsiyumlarda yeni bir işletme kurma zorunluluğu bulunmamaktadır ve genellikle uzun
dönemli bir projenin bitirilmesine yöneliktir. Anlaşma bu projenin tamamlanmasıyla otomatik
olarak sona ermektedir.198

8.2.3.Holding
Holding kurmanın amacı, 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. Holdingler işletmeleri satın alırlar, bunlara verimlilik ilkelerini
uygular ve değerlerini arttırarak gelir ve kazanç elde etmeye çalışırlar.199 Böylece başka
şirketlerin ele geçirilmesiyle kurulan holding, ana şirket ile ona bağlı yan şirketlerden oluşur.
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Bir holding portföyündeki bağlı işletmelerin azınlık veya çoğunluk hisselerine sahip
olabilir. Çoğunluk hisselerine sahip olduğu bağlı işletmeler onun yönetimindedir. Azınlık
hisselerine sahip olması durumunda holding bağlı işletmesini yönetme hakkına sahip olamaz
ama onun kazancından kar payı elde eder.200 Ana şirketin bağlı şirketlerin yönetiminde söz
sahibi olabilmesi için % 51 payı olması gerekirse de, anonim şirketlerin genelde çok ortaklı
olması nedeniyle, % 25-30 pay sahipliği ile yönetim ve denetim holdinglere geçebilmektedir.
Ana şirketler mal üretimi ve pazarlamasıyla uğraşmazlar, ülkemizde böyle bir
uygulama yasaklanmıştır. Holdinge bağlı şirketlerin işletme politika ve stratejilerini belirlerler
ve denetimlerini ellerinde tutarlar. Bağlı şirketler ana şirketin yönetim ve denetimi altında
olmakla birlikte, hukuken bağımsızdırlar.201
Holdingler belirli bir sanayi dalıyla değil, her alanda çalışan işletmelerin hisse
senetleriyle ilgilenirler. Ana şirket, piramit tipi bir yöntemle, az bir sermaye ile grubu
oluşturan bağlı şirketlerin yönetimini elinde tutar. Ana şirket, bir veya daha fazla şirketin
hisse senetlerinin çoğunluğunu ele geçirdikten sonra, o şirketlerin de başka şirketlerin
hisselerini satın almalarını 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.202
Holdingler büyük şirket olmanın çeşitli avantajlarından yararlanırlar. Ülkede sermaye
birikiminin hızlanmasında ve sermaye piyasasının gelişmesinde olumlu etkileri vardır. En
büyük sakıncaları ise tekelci güç oluşturma eğilimlerinden kaynaklanmaktadır. Bazen de,
bağlı şirketler ve holding yönetimi arasında koordinasyon güçlükleri ve çatışmalar görülebilir.

8.2.4.Şirket Birleşmeleri
Birleşme, adından da anlaşılacağı gibi, iki veya daha fazla işletmenin tek işletme
haline gelmesi durumudur. Bir işletmenin diğerini satın alması durumunda birleşme
olabileceği gibi, iki küçük işletmenin birleşip tek büyük işletme olması veya iki büyük
işletmenin birleşerek dev bir şirket haline gelmesine iş hayatında sık rastlanmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde, özellikle büyük şirketlerin çok olduğu Amerika Birleşik
Devletleri’nde, bu tip şirketlerin tam birleşme yoluyla daha da büyüyüp devleşmelerine
antitröst yasalarıyla engel olunmaya çalışılmaktadır.
İşletmelerin birleşerek daha büyük bir işletme olmaktan sağladıkları yararlar çeşitlidir.
Bu yararlar arasında, genel yönetim, araştırma ve geliştirme, reklam vb.giderlerde tasarruf,
pazarda tekel gücüne sahip olma, daha fazla uzmanlaşma, finansal gücün ve kredi bulma
olanaklarının artması sayılabilir.

S. Kadri MİRZE, s. 80.
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Birleşme faaliyetleri, genel olarak firmaların faaliyet gösterdikleri alanlara bağlı olarak
çeşitlilik göstermektedir. Temelde iki tür birleşme faaliyetinden söz edilmektedir. Bunlar
yatay ve dikey birleşmelerdir.
Yatay Birleşmeler
Yatay (horizontal) birleşmeler, aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar arasında
gerçekleşmektedir. Bu tip birleşmelerin ardında temel olarak, üretim ve dağıtım alanındaki
ölçek ekonomilerinden ve piyasa gücündeki yükselişlerden yararlanabilmek amacı
yatmaktadır. Yatay birleşmelerden elde edilmek istenen faydalar şu şekilde ifade
edilmektedir:203
 Kaynakların etkin kullanımını sağlamak,
 Üretimde uzmanlaşma ve üretim maliyetlerinde tasarruf sağlamak,
 Pazarlama ve dağıtım kanallarında avantajlı konuma geçmek,
 Üretim teknolojisinde işbirliği sağlamak,
 Rekabetçi avantaja sahip olabilmek.
Yatay birleşmelerin, rekabet yapısı üzerinde negatif etkiler oluşturabilme olasılığı
nedeni ile hükümetler tarafından belirli düzenlemelere tabi tutulmaları sözkonusu
olmaktadır.
Dikey Birleşmeler
Dikey (vertical) birleşmeler, herhangi bir mal veya hizmetin üretiminden satışına kadar
farklı aşamalarda faaliyette bulunan firmalar arasında gerçekleştirilen birleşmelerdir. Firma,
ya geriye doğru kendine girdi sunan firmalar ile ya da ileriye doğru çıktısını satınalan firmalar
ile birleşmektedir. Dikey birleşmelere daha çok kaynaklarda kıtlık, ara malı konusunda sıkıntı
yaşanması gibi durumlar olduğunda başvurulmaktadır.
Bu tür bir birleşme faaliyetine girmenin genel ekonomik faydaları ise, üretim süreci
içerisinde firmaya hammadde sağlanması ve firmanın üretimini tamamladığı malın müşteri
talebini karşılaması konusunda istikrar sağlanması konularında ortaya çıkmaktadır.

203

Başak TURAN İÇKE, Şirket Birleşmeleri: Hisse Değeri ve Finans Sektörü, Derin Yayınları, İstanbul,
2007, s.16.
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Uygulamalar
Seçtiğiniz bir işletmeyi hukuki özellikleri açısından inceleyiniz.
İşletmeler arası anlaşmalar ile ilgili ulusal ve küresel örnekler veriniz.
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Uygulama Soruları
Hukuki farklılıklar işletmelerin faaliyetlerini nasıl etkiler?
İşletmeler arası anlaşmalar işletmeler için neden önemlidir?

160

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sınıflama bir konunun bilimsel nitelik kazanması bakımından çok önemli olup çeşitli
şekillerde yapılabilir. İşletmeleri de farklı şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Bu konuda
yazılmış kaynaklara bakıldığında genel olarak sekiz şekilde bir sınıflamanın olduğu
görülmektedir: faaliyet konuları bakımından işletmeler, büyüklükleri bakımından işletmeler,
pazar alanlarına göre işletmeler, sermaye sahipliğine göre işletmeler, üretilen mal veya
hizmetin cinsine göre işletmeler, hukuki durumuna göre işletmeler, işletmelerarası anlaşmalar
bakımından işletmeler. Bu bölümde işletmelerin kanuni açıdan nasıl sınıflandırıldıkları
incelenmiştir. Bunun yanında bir veya birkaç işletmenin bir araya gelerek yapabilecekleri
ortaklıklar ve işbirlikleri ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin şirket olabilmesi için gerekli özelliklerden biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Şirketi kuran şahıs veya tüzel kişilerin sayısı birden fazla olmalıdır.
Bulunduğu sektörde rekabet gücü yüksek olmalıdır.
Ortak bir amaç bulunmalıdır.
Ortak amaca ulaşmak amacıyla ortaklar arasında bir anlaşma bulunmalıdır.
Belirlenen hedefe ulaşmak için, mal veya emek (işgücü) sermaye olarak konmalıdır.

2. “Aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar arasında gerçekleştirilen birleşmeler” hangi tür
birleşmelerdir?
a)
b)
c)
d)
e)

Dikey
Karma
Aynı Merkezli
Çapraz
Yatay

3. “Ticari bir işletmeyi, bir ticaret unvanı altında işletme maksadıyla gerçek şahıslar arasında
kurulan ve ortaklarından hiçbirisinin mesuliyeti, şirket alacaklılarına karşı tahdit edilmemiş
olan şirket” tanımı hangi işletmeyi tanımlamaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Kollektif
Komandit
Anonim
Limited
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

4.Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına
karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış, diğer ortak veya
ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket ................ şirkettir.
a)
b)
c)
d)
e)

Kollektif
Komandit
Anonim
Limited
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
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5. ‘Bir unvana sahip ana sermayesi belli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı
yalnız mal varlığıyla sorumlu olan şirkettir. Ortakların sorumluluğu, taahhüt etmiş oldukları
sermaye miktarıyla sınırlıdır’ ifadesi hangi işletmeyi tanımlamaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Kollektif
Komandit
Anonim
Karma
Kamu

6. Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketin kurulabilmesi için en az sermaye tutarı ne
kadardır?
a)
b)
c)
d)
e)

5.000
10.000
50.000
100.000
500.000

7. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin özelliklerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sorumluluk sınırlıdır.
Yönetim bir düzene bağlıdır, çoğunlukla profesyonel yöneticiler görev alırlar.
Ortakların paylarını devredebilmesi oldukça zordur.
Büyüme imkanı çok fazladır, yeni hisselerle sermaye artırılabilir.
Kredi imkanları fazladır.

8. “Belirli bir alanda, belirli bir işi veya projeyi beraberce gerçekleştirmek için işletmelerin
varlık ve yeteneklerini biraraya getirerek, yeni bir işletmeyi, yeni bir ad veya kimlik ile
başlatmaları” ile aşağıdaki yapılardan hangisi oluşur?
a)
b)
c)
d)
e)

KOBİ
Ortak girişim
Kartel
Konsorsiyum
Holding

9. “İki ya da daha çok kişinin sermaye ve emeklerini birleştirerek, tüzel kişiliğe sahip
olmaksızın gerçekleştirdikleri bir ortaklık türü” olarak tanımlanan şirket aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kollektif şirket
Komandit
Anonim
Limited
Adi şirket
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10. Limited şirketler en az kaç ortak ile kurulabilir?
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5

Cevaplar
1)b 2)e 3)a 4)b 5)c 6)c 7)c 8)b 9)e10)a

164

9.İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.İşletmenin Kuruluş Nedenleri
9.1.1.Miras
9.1.2.Bağımsız İş Yapma İsteği
9.1.3.Kazanç Sağlama İsteği
9.1.4.Toplumsal İtibar Sağlamak
9.1.5. Başka Fırsatların Yokluğu
9.1.6. Bir Düşünce veya Bir Misyonu Gerçekleştirme İsteği
9.2.İşletmenin Kuruluş Aşamaları
9.2.1.İşletme Kurma Düşüncesi
9.2.2.Fizibilite Etüdleri
9.2.3.Değerlendirme ve Yatırım Kararı
9.2.4.Kesin Proje
9.2.5.Projenin Uygulanması
9.2.6.Üretime Geçiş
9.3.Kuruluş Yeri Seçimi
9.3.1.Kuruluş Yeri Seçimi İle İlgili Kavramlar
9.3.2.Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler
9.3.2.1.Bölge Seçimini Etkileyen Faktörler
9.3.2.2.Kuruluş Yöre ve Noktasını Etkileyen Faktörler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İşletmelerin kuruluş nedenleri nelerdir?
İşletmelerin kuruluş aşamaları nelerdir?
İşletmelerin kuruluş yeri seçiminde dikkat edecekleri hususlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

İşletmelerin kuruluş
nedenleri

İşletmelerin kuruluş
nedenlerini anlamak

Okuyarak

İşletmelerin kuruluş
aşamaları

İşletmelerin kuruluş
aşamalarını öğrenmek

Okuyarak, süreçlendirerek

Fizibilite raporu

Fizibilite raporunun ne
demek olduğunu, ne işe
yaradığını kavramak

Okuyarak, örneklendirerek
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Anahtar Kavramlar
 Fizibilite; kesin yatırım kararı alınmadan önce, yapılması düşünülen yatırımla ilgili
ekonomik, teknik ve finansal sorunlara ilişkin bilgilerin sistemli ve analize elverişli bir
biçimde toplanmasıdır.
 Yatırım projesi; bir toplumda belirli bir zaman süresi içinde, mal ve hizmetlerin
üretimini arttırmak için bazı olanakları yaratma, genişletme ve/veya geliştirmeye yönelik
bir öneridir.
 Optimal kuruluş yeri; malların üretim maliyetleri, tüketim maliyetleri ve işletmenin
gelişme olanakları bakımından en ekonomik olan yerdir.
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Giriş
İşletme kurma fikri ile başlayan ve işletmenin kesin olarak kuruluşunun
tamamlanmasına kadar süren tüm çalışma ve araştırmalara “işletmenin kuruluş çalışmaları”
adı verilmektedir. İşletmenin kuruluş nedenlerine geçmeden önce kuruluş ile ilgili bazı temel
kavramların açıklamasını yapmak yerinde olacaktır204:






Yatırım: Yatırım kavramı, iktisatta, ulusal gelirin yeni üretim birimleri (işletmeler)
kurmak veya eskiyen birimleri yenilemek için ayrılan kısmı olarak adlandırılır. Girişimci
açısından yatırım ise, nakdi sermayenin (para ile ifade edilen sermaye), ayni sermayeye
(üretim yapacak makine ve teçhizata) veya iktisadi üretim birimine dönüşmesidir.
İşletmeye yatırılan nakdi sermaye, amortisman (kendini geri ödeme) ve karlarla tekrar
nakdî sermayeye dönüşerek müteşebbise geri gelecektir.
Yatırım Projesi: Burada üzerinde durulan anlamıyla yatırım projesi; bir toplumda belirli
bir zaman süresi içinde, mal ve hizmetlerin üretimini arttırmak için bazı olanakları
yaratma, genişletme ve/veya geliştirmeye yönelik bir öneridir.
Fizibilite: İşletmenin kuruluşuyla ve yatırımla ilgili çalışmaların önemli bir bölümü
“fizibilite” kavramıyla ilişkili olup kavram şu şekilde açıklanabilir: “Kesin yatırım kararı
alınmadan önce, yapılması düşünülen yatırımla ilgili ekonomik, teknik ve finansal
sorunlara ilişkin bilgilerin sistemli ve analize elverişli bir biçimde toplanmasıdır.”

9.1.İşletmenin Kuruluş Nedenleri
Belli başlı işletme kurma nedenleri şu şekilde sıralanabilir: miras, bağımsız iş yapma
isteği, kazanç sağlama isteği, toplumsal itibar sağlamak, başka fırsatların yokluğu, bir düşünce
veya misyonu gerçekleştirme isteği205.

9.1.1.Miras
Bazı bireyler, kendilerinden sonra gelenlere miras olarak mal ve/veya mülk bırakmak
yerine hem kendi isimlerini devam ettirecek, hem de çocuklarını iş sahibi yapacak işletmeler
bırakmayı tercih ederler206. İşletmeyi kuran, büyüten ve geliştiren insanlar da emeklerinin
boşa gitmesini istememekte, kendinden sonra gelecek olan yakınlarının işletme faaliyetlerini
devam ettirmesini istemektedirler.207 Birçok girişimcinin iş kurmadaki motivasyonu bu
nedendir.

9.1.2.Bağımsız İş Yapma İsteği
Birçok kişinin kendi adına bir işletme kurup çalıştırmak istemesinin önemli
nedenlerinden biri, o kişilerin başkasına bağımlı olmadan kendi adlarına çalışmak
istemeleridir. Ayrıca, bu istekleri ile beraber, başkalarına hükmederek güç ve nüfuz kazanma
İsmet MUCUK, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2011, s. 78-80
Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, İşletme Yönetimine Giriş, Beta Basım Yayın, İstanbul, 1999, s. 121
206
M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, İşletme Bilimine Giriş, 19.Baskı, Eğitim Akademi, Konya, 2012, s. 85
207
Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, a.g.e., s. 121
204
205
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isteği de kişilerin işletme kurma eğilimlerini yükseltebilir208. Ülkemiz insanları genellikle
girişimci ruhlu olarak nitelendirilmektedirler. Hemen herkes kendi işini kurma düşüncesini
taşımakta olup, bir gün yaptığı işi öğrenerek kendi işini kurma hayaline sahiptirler. Bunun
başkalarının emri altında çalışmak istememe ve bağımsız iş yapma isteği ile ilgisi olduğu
söylenebilir.

9.1.3.Kazanç Sağlama İsteği
İşletmenin kuruluş nedenlerinden biri de kazanç sağlama isteğidir. Bu istek, ekonomik
faaliyetlerin ortaya çıkarması muhtemel bütün riskleri de yüklenmeye hazır olmak anlamına
gelmektir. Bazı durumlarda kişiler ellerinde bulunan sermayeleri başkalarına güvenip
veremediklerinden ya da gereği gibi değerlendirileceğinden emin olamadıklarından kendi
işletmelerini kurar ve yönetirler209.

9.1.4.Toplumsal İtibar Sağlamak
İşletme sahipliğinin kişilere sağladığı güç ve nüfuz, işletme sahiplerine büyük bir
toplumsal itibar sağlayabilir. Bazı işletmeciler için bu diğer nedenlerden daha önemli olabilir.

9.1.5. Başka Fırsatların Yokluğu
Sermaye sahipleri bazen bu sermayelerini değerlendirecek daha uygun bir seçenek
bulamadıkları için veya bazen de ekonomik koşullar ya da başka itici güçlerin sonucunda
kendi adlarına bir işletme kurup çalıştırma yoluna giderler.

9.1.6. Bir Düşünce veya Bir Misyonu Gerçekleştirme İsteği
Bazı
kişiler
düşüncelerini
uygulamaya
aktarmak
veya
gerçekleştirebilmek amacıyla işletme kurup çalıştırmayı tercih edebilirler210.

misyonlarını

9.2.İşletmenin Kuruluş Aşamaları
İşletme kurmanın ekonomik, malî, teknik ve hukuki olmak üzere pek çok yönü
bulunmakta ve işletmelerin kuruluşu çeşitli aşamalardan geçilerek gerçekleştirilmektedir. Bu
aşamalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir211:






İşletme Kurma Düşüncesi (Proje Fikrinin Doğuşu)
Ön Etüd (Fizibilite Etüdleri)
Ön Proje
Değerlendirme ve Yatırım Kararı
Kesin Proje

M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, a.g.e., s. 85
Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, a.g.e., s. 122
210
M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, a.g.e., s. 85
211
İsmet MUCUK, a.g.e., s. 81
208
209
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Projenin Uygulanması (Yatırım)
İşletme (Üretime geçiş aşaması)

9.2.1.İşletme Kurma Düşüncesi
İşletme kurmanın ilk aşaması, işletmeyi kurmayı tasarlayan kişinin kafasında bu
düşüncenin oluşmasıdır. Kişi, yukarıda belirtilen nedenlerden biri, birkaçı veya tamamına
dayanarak bir işletme kurma düşüncesine sahip olabilir.

9.2.2.Fizibilite Etüdleri
Girişimcinin kafasında beliren proje fikrinden sonra bu düşüncenin uygulanabilir
nitelikte olup olmadığı yapılacak “fizibilite etüdleri” adı verilen çeşitli ön araştırmalar
sonucu ortaya çıkacaktır. Fizibilite etüdleri kitabın 10. Bölümünde detaylı biçimde
incelenecektir.

9.2.3.Değerlendirme ve Yatırım Kararı
Değerlendirme ve yatırım kararı almada karara temel teşkil eden faktörlerin
saptanması ve değerleme yöntemlerinin seçimi büyük önem taşımaktadır. Araştırmaların
sonucu olumlu olduğunda ortaya bir yatırım projesi çıkar. Ancak, bir yatırım kararının
verilmesinde yalnızca yatırım projesinin varlığı yeterli değildir; en az birkaç alternatif yatırım
projesine ve bunlar arasında akılcı bir tercih yapabilme olanağının varlığına ihtiyaç vardır212.
Hazırlanan birden fazla sayıdaki yatırım projesi arasından; kârlılık, geri ödeme süresi,
istihdam yaratma, ulusal gelire katkı, ihracat olanağı sağlama, modern teknolojiyi getirme ve
benzeri başka kriterlerde en uygun görüleni seçilip uygulamaya konulmalıdır213.

9.2.4.Kesin Proje
Yapılan ön proje çalışmaları sonucunda kurulmak istenen işletmenin beklenen karlılığı
sağladığı anlaşılırsa, yatırım kararı alınır. Bu aşamada ön proje çalışmalarında yer alan
ekonomik, finansal, teknik ve hukuki araştırmalar daha kapsamlı bir şekilde yapılmak üzere
tekrarlanır214. Kurulacak olan işletmenin yasal yapılanması, teknik açıdan yapılan kesin
hesaplamalar, yapılacak inşaatın ayrıntılı kesin hesaplamaları, satın alınacak makinelerin
kesin üretim kapasiteleri, teknolojik özellikleri ve maliyetleri, yatırım tutarı, proje kapasitesi,
finansal olanak ve kaynaklar vb. gibi konular üzerinde yapılan çalışmalarla proje sona
erdirilir. Kesin proje aşamasında, projenin uygulanması aşamasına geçilip geçilmeyeceğine
karar verilir215.

M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, a.g.e., s. 110-111
M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, a.g.e., s. 111
214
Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Kitabevi,
Ankara, 2011, s. 77
215
M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, a.g.e., s. 116
212
213
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Şekil 15: İşletmenin Kuruluş Aşamaları
Kaynak: Güngör Onal, Temel İşletmecilik Bilgisi, 3.baskı, Türkmen Kitabevi, 2000, s.56
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9.2.5.Projenin Uygulanması
İşletmenin kurulması ve faaliyete geçmesi ile ilgili tüm planlanan çalışmaların
başlatıldığı aşama olup, gerekli yasal işlemler ve izinler alınarak, yatırım fiziksel olarak
gerçekleştirilir216. Bu aşamada, proje ve mühendislik tasarımları, görüşmeler ve sözleşmeler,
inşaat, eğitim ve tesisin işletmeye alınması gibi işlemler de yer alabilmektedir217.

9.2.6.Üretime Geçiş
Kuruluşunu tamamlayan işletme hemen tam kapasite ile faaliyete geçmez. Üretimin,
önceden plânladığı gibi gerçekleşip gerçekleşemeyeceği kesinlikle denenmelidir. Deneme
üretimi ile ayrıca üretilen mal ve hizmetler tüketicinin eline geçmeden bir denetimden
geçirilmeli ve kalitelerinin beklenen düzeyde olup olmadığı saptanmalıdır. Aksi halde,
piyasaya istenmeyen kalitede mal ve hizmet sunan bir işletme, açıldığı gibi kapanabilir.
İşletmenin deneme üretiminin bitişi ile birlikte kuruluş aşaması tamamlanır ve üretime
başlanmış olur218. Bazı girişim türlerinde bu aşama geçilebilir ya da işletme faaliyete
geçtikten sonra, işleme geçildiğinde deneme niteliği taşıyan denetim ve düzeltmeler de
yapılabilmektedir219.

9.3.Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler
Kuruluş yerinin seçimi, işletmelerin kuruluş çalışmaları sırasında önemle üzerinde
durulması gereken konulardan biri olup, “işletmenin faaliyette bulunduğu yer” anlamına
gelir. Kurulacak işletme büyüklüğü belirlendikten sonra yapılacak işlerin başında işletmenin
kuruluş yeri seçimi gelmektedir220.
Kuruluş yerinin seçiminde özenli ve dikkatli olunmazsa, başlangıçta iyi olan bir yerin
değişen koşullar nedeniyle elverişsiz bir duruma gelmesi olasıdır. İşletme yanlış yerde
kurulduğunda, piyasa ekonomisinde rekabet bakımından zayıf kalır. Ayrıca işletme ömrü
boyunca gereksiz harcamalara yol açar ve bu nedenle yatırımın karlılığını yeterince
sağlayamaz. Bu da makro düzeyde, ulusal kaynakların yanlış kullanımı anlamına gelir.
Dolayısıyla kuruluş yerinin seçiminde aşağıda belirtilecek olan kavram ve faktörler iyi
anlaşılmalıdır221.
En uygun kuruluş yeri olarak da adlandırılan “optimal kuruluş yeri”; işletme
amaçlarının en iyi biçimde gerçekleştirilebileceği yer” olarak, ya da, sanayi işletmesi
açısından; “malların üretim maliyetleri, tüketim maliyetleri ve işletmenin gelişme olanakları
bakımından en ekonomik olan yer” şeklinde tanımlanabilmektedir. İşletme için iyi bir kuruluş
yeri seçildiğinde, üretim faktörlerinin istenilen nitelikte, uygun fiyatla ve sürekli olarak
Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, a.g.e., s. 78
M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, a.g.e., s. 117
218
M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, a.g.e., s. 117
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Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, a.g.e., s. 79
220
İsmet MUCUK, a.g.e., s. 113
221
İsmet MUCUK, a.g.e., s. 114
216
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tedarik edilebileceği; kaliteli ve ekonomik olarak üretim yapılabileceği, mamullerin pazarlara
ekonomik olarak ulaştırılabileceği ve nihayet gerek üretim, gerekse tüketim açısından
olanaklarının bulunabileceği bir yer olmalıdır222.
Herhangi bir işletme ya da fabrikanın kuruluş yerinin seçiminde genel olarak üç ayrı
aşama vardır:
a.
b.
c.

Kuruluş bölgesi seçimi
Kuruluş yöresinin (il, ilçe) seçimi
Kuruluş noktasının (işletmenin şehrin hangi noktasında kurulacağının) seçimi

9.3.1.Bölge Seçimini Etkileyen Faktörler
Kuruluş bölgesinin seçimiyle ilgili olan başlıca faktörler aşağıdaki gibi beş grupta
toplanabilirler:
Pazara Yakınlık
Pazara yani tüketiciye yakınlık, işletmenin kuruluş yeri seçiminde önemli faktörlerden
biridir. Bu faktör özellikle ulaştırma sisteminin yetersizliği ve taşıma maliyetlerinin yüksek
olduğu durumlarda daha da önem kazanmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (küçük
bir pazar alanı için faaliyet gösteren işletmelerin) kuruluş yerlerinin pazara dönük olacağı
söylenebilir. Tüm ülkeye mal arz eden işletmeler ise, pazara yakınlık avantajından
yararlanmak için ya çeşitli yerlerde şubeler açabilirler; ya da merkezde üreterek dağıtım için
bölge depoları veya satış şubeleri kurma yoluna gidebilirler.
İşletmenin kuruluş yerini pazar sahasına çekebilecek olan faktörler arasında;
işletmenin türü, üretilen malın türü ve taşıma maliyeti yüksek olan hammadde kullanılması
sayılabilir. Hizmet işletmeleri ile toptan ve özellikle perakende satış yapan ticaret işletmeleri;
çabuk bozulan mal üreten işletmeler, genellikle pazara yönelik kuruluş yerlerinde
kurulurlar223.
Hammadde, Enerji, İklim ve Su
Hammadde ve diğer yardımcı maddeler; sürekli tedarik imkanı sağlama, kalite, fiyat
ve lojistik maliyetleri gibi nedenlerle işletmelerin kuruluş yerini seçiminde çok önemli yer
tutarlar. Bazı hammaddeler mamul hale geldiğinde ağırlığı azalır; bazıları çabuk bozulma ve
çürüme vb. sebeplerle uzak yerlere taşınamazlar. Böyle hammaddeler kullanan işletmeler
kaynağa yakın yerlerde kurulurlar. Bunlara örnek olarak; balık konserve fabrikalarını
verebiliriz. Günümüzde, ulaştırma sistemlerinin gelişmesi ve sentetik hammaddelerin doğal

222
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İsmet MUCUK, a.g.e., s. 114-115
İsmet MUCUK, a.g.e., s. 117
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hammaddeler yerine kullanılmasıyla kuruluş yeri artık hammaddeye ve diğer yardımcı
maddelere daha az bağımlı hale gelmiştir224.
Enerji faktörü de, sanayi işletmeleri için son derece önemli olmakla birlikte, artık daha
kolay taşınabilmesi, hatta çeşitli ülkelerarasında daha kolay nakledilebilmesi, kuruluş yerinin
enerjiye bağımlılığını oldukça azaltmıştır. İklim şartları bazı hallerde (örneğin; personelin
çalışma gücü ve sağlığı yönünden) işletme için önemli olabilmektedir; bunlar bazı maliyetlere
katlanıp tedbirler alınarak atlatılabilmektedir. Su ise, bazı sanayi kolları için kuruluş yeri
seçimi için çok önemli olmaktadır. Örneğin; demir-çelik sanayisinde üretim sürecinde su
soğutma aracı olarak kullanılmaktadır.
İşgücü
İşgücü sağlama imkanları işletmeler için kuruluş yerinin seçiminde önemli bir
faktördür. Emeğe dayalı teknolojiyi seçen işletmeler yeterli sayıda kalifiye işgücünü kolayca
tedarik edebilecekleri bölgelere yönelirler. Köylerden şehirlere göç, büyük şehirlerdeki işgücü
arzını arttırır. Ayrıca buralarda bulunan fabrikalar da işgücünü şehirlere çeken bir faktör
olmaktadırlar. Dolayısıyla, işgücü arzı ile işletme kuruluş yeri karşılıklı olarak birbirlerini
etkilemektedirler.
İstenilen işgücünü tedarik etme imkanlarına ek olarak işgücünün maliyeti ve
verimliliği de önemlidir. Genel olarak, kalifiye işgücü yüksek maliyetlidir, ama verimliliğinin
yüksekliği nedeniyle birim üretim maliyeti düşer; dolayısıyla bu durum işletme için daha
avantajlı olur. Kalifiye işgücünün fazla ihtiyaç duyulduğu sektöre cam işleme sektörü örnek
verilebilir225.
Taşıma
Ulaştırma maliyetleri ve ulaşım imkânlarını kuruluş yeri seçiminde ilk sıralarda
gözönünde bulunduran işletmeler de bulunmaktadır. Limanlar, demiryolu ve karayolu
yakınları vb. gibi yerler sırf ulaşım olanakları ve taşıma kolaylığı nedeniyle pek çok işletme
için kuruluş yeri seçiminde ön planda olur.
Devletin Teşvik ve Sınırlamaları
Devlet organları, her ülkede işletmelerin kuruluş yeri seçimine doğrudan veya dolaylı
yollardan etki ederler. Merkezi devlet organları (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vb.)
ile özellikle yerel idare yöneticileri halkın çıkarlarını gözetmek, şehri veya çevreyi korumak
ve güzelleştirmek, sanayi ve ticareti teşvik etmek amaçlarıyla teşvik, sınırlandırma veya
yasaklama yapabilir. Buna istinaden, belirli yerlerde işletme kurulması zorlaştırılabilir ya da
kamu yararı için gerekli görülürse tamamen yasaklanabilir. İşletmelere düşük ücretle veya hiç
ücret almadan arsa verme, alt yapı tesislerini kurma, belediye vergi ve harçlarında kolaylıklar
sağlama, yatırım indirimi (belirli geri kalmış bölgelerde kurulan işletmeler için), gümrük
224
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indirimi veya muafiyeti, teşvik kredisi vb. imkanlar sağlama, organize sanayi bölgeleri
(OSB’ler) ve sanayi siteleri kurma gibi teşvikler de uygulanabilir 226. Bunların hepsi kuruluş
yeri seçiminde önemli faktörlerdir.

9.3.2.Kuruluş Yöre ve Noktasını Etkileyen Faktörler
Bir işletmenin veya fabrikanın kuruluş yeri bölge olarak seçildikten sonra, bu bölge
içinde çeşitli il ve ilçe aday kuruluş yerleri olarak belirlenir. Bu aday yöreler arasında toplam
maliyetleri minimize eden yöre optimal kuruluş yeri olarak seçilir. Daha sonra, örnek olarak
belirli bir yörede bulunan E şehri seçilmekle beraber, şehrin hangi kısmının, hangi arsa veya
arazisinin en uygun olduğu kararlaştırılır. Bu yere, işletmecilikte “kuruluş noktası
(konumluk yeri)” adı verilir. Ancak, bazen bölge üzerinde durmaksızın doğrudan yöre ve
nokta seçimine geçilir227.
Geniş anlamda kuruluş yöresi ve noktası seçimini etkileyen faktörler daha çok teknik
düzeyde olmakla beraber bunların başlıcaları şunlardır: İşgücü, hammadde ve enerji, su
kaynaklarına yakınlık, alt yapı durumu, ulaşım tesis ve maliyetleri, arsa yapısı ve genişletme
imkanları, belediye hizmetleri, nüfus yapısı, ücret düzeyi, arazi, inşaat, giyim, gıda fiyat
düzeyleri, eğitim ve meslek durumu, mahalli vergiler ve harçlar228. Örneğin; işletme genç
işgücünün daha verimli çalışabileceği bir iş yapıyorsa nüfus yapısına bakacak ve gençlerin
ağırlıkta olduğu yerler kuruluş yeri için tercih sebebi olacaktır.

İsmet MUCUK, a.g.e., s. 118
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Uygulamalar
Kuruluş sürecini tamamlamış bir işletmenin fizibilite raporunu bulunuz ve inceleyiniz.
Büyük projeli işlerde fizibilite raporunun neleri kapsadığını araştırınız.
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Uygulama Soruları
Siz bir girişimci olsaydınız işletme kurma aşamalarınız nasıl olurdu?
Bir işletme kurulurken burada sözü geçmeyen başka hangi faktörler dikkate alınmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir işletme kurulurken süreç ilk önce fikirle başlar. İşletme kurma fikri çeşitli sebeplere
dayanmaktadır. Bu fikre sahip kişi, kişiler ya da kurumlar bu sebeplerin sadece birine sahip
olabilecekleri gibi; birkaçına da sahip olabilirler. Daha sonra süreçte çeşitli aşamalar bulunur
ve bunlar tamamlanınca ancak fikrin de uygun ve yapılabilir nitelikte olmasıyla uygulamaya
geçilir. Bu süreç içerisinde kuruluş yerinin seçimi, ön projenin hazırlanması, çeşitli etüdlerin
yapılması gibi çeşitli aşamalar vardır. Bunlar çok kapsamlı aşamalardır ve birçok araştırma
gerektirir.
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Bölüm Soruları
1. “Kesin yatırım kararı alınmadan önce, yapılması düşünülen yatırımla ilgili ekonomik,
teknik ve finansal sorunlara ilişkin bilgilerin sistemli ve analize elverişli bir biçimde
toplanması”na ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Fizibilite etüdü
Sosyal etüd
Üretim projesi
Sistematik analiz
Teknik etüd

2. Kuruluş yeri seçiminde “işgücüne yakınlık” kriteri aşağıdaki üretim faktörlerinden hangisi
ile ilişkilendirilebilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Hammadde
Emek
Teknoloji
Sermaye
Doğal kaynak

3. “Malların üretim maliyetleri, tüketim maliyetleri ve işletmenin gelişme olanakları
bakımından en ekonomik olan yer” aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

En yakın kuruluş yeri
Optimal kuruluş yeri
Pazara yakın kuruluş yeri
Hammaddeye yakın kuruluş yeri
İşgücüne yakın kuruluş yeri

4. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kuruluş nedenlerinden biri değildir?
a) Miras
b)Bağımsız iş yapma isteği
c) Zarar etme isteği
d)Kazanç sağlama isteği
e) Toplumsal itibar sağlamak
5. “Üretilen mal ve hizmetlerin tüketicinin eline geçmeden denetimden geçirilmesi ve
kalitelerinin beklenen düzeyde olup olmadığının saptanması” kuruluş çalışmalarının hangi
aşamasında yapılır?
a)
b)
c)
d)
e)

Fizibilite etüdleri
Ön proje
Deneme üretimi
Değerlendirme ve yatırım kararı
Kesin Proje
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6. Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Pazara yakınlık
Hammadde
Kalite
İşgücü
Devletin teşvik ve sınırlamaları

7. Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdleri kapsamında değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ekonomik etüd
Teknik etüd
Finansal etüd
Demografik etüd
Yasal etüd

8. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kuruluş aşamalarından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Fizibilite etüdleri
Ön proje
Satış sonrası hizmetlerin sağlanması
Değerlendirme ve yatırım kararı
Kesin Proje

9. İşletmenin kuruluş aşamalarından ilki hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Fizibilite etüdleri
Değerlendirme ve yatırım kararı
Deneme üretimi
İşletmeyi kurma fikri
Kesin Proje

10. “Girişimci açısından, nakdi sermayenin, üretim yapacak makine ve teçhizata veya iktisadi
üretim birimine dönüşmesi” aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yatırım
Sermaye
Proje
Ön Proje
Fizibilite

Cevaplar
1)a 2)b 3)b 4)c 5)c 6)c 7)d 8)c 9)d 10)a
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10. FİZİBİLİTE ETÜDLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.Ekonomik Etüd
10.1.1.Pazar araştırması ve talep tahmini
10.1.2.İşletme büyüklüğünün saptanması
10.1.3.İşletmenin kuruluş yerinin seçimi
10.2.Teknik Etüd
10.3.Finansal Etüd
10.4.Hukuki Etüd
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Fizibite etüdü hangi etüdlerden oluşmaktadır?
Fizibile etüdü işletme için neden önem taşımaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Ekonomik etüd

Ekonomik etüdün neleri Okuyarak, kategorize ederek
kapsadığını
ve
nasıl
yapıldığını öğrenmek

Teknik etüd

Teknik
etüdün
neleri Okuyarak, kategorize ederek
kapsadığını
ve
nasıl
yapıldığını öğrenmek

Finansal etüd

Finansal
etüdün
neleri Okuyarak, kategorize ederek
kapsadığını
ve
nasıl
yapıldığını öğrenmek

Hukuki etüd

Hukuki
etüdün
neleri Okuyarak, kategorize ederek
kapsadığını
ve
nasıl
yapıldığını öğrenmek
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Anahtar Kavramlar
 Ekonomik etüd; üretilecek mal ve hizmetlerin neler olacağı, sektördeki rekabet, mal ve
hizmetlerin üretim maliyetleri vb. pekçok farklı konuyu kapsamaktadır.
 Finansal etüd; işletmenin kurulması için gerekli olan ülke içinden ve dışından
sağlanabilecek kaynak fonların miktarının saptanması ve en düşük faizlerle karşılanması,
işletmenin gelir ve gider tahminleri ve işletmenin kârlılık durumuyla ilgili analizleri
kapsamaktadır.
 Kapasite; bir işletmenin elindeki üretim faktörlerini en iyi şekilde kullanarak
yapabileceği üretim miktarı olarak tanımlanmaktadır.
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Giriş
Girişimcinin kafasında beliren proje fikrinden sonra bu düşüncenin uygulanabilir
(feasible) nitelikte olup olmadığı yapılacak “fizibilite etüdleri” adı verilen çeşitli ön
araştırmalar veya etüdler sonucu ortaya çıkacaktır.
Fizibilite İngilizce’den gelen bir kavram olup (feasible) yapılabilirlik, olabilirlik
anlamında kullanılmaktadır. Etüd ise Fransızca kökenli bir kavram olup, belirli bir konuda
yapılan ön inceleme, araştırma ve çalışma anlamına gelmektedir. Fizibilite etüdleri ifadesi,
belirli bir alanda yapılması düşünülen bir yatırımla ilgili proje taslağının karlılık vb. açılardan
uygulanabilirliği ya da olabilirliği ile ilgili yapılan ön inceleme ve araştırmalar anlamına
gelmektedir.229
Fizibilite (Yapılabilirlik) Etüdü, bir projenin ekonomik potansiyelini ve pratik olarak
uygulanabilirliğini belirlemek amacıyla, projenin teknik, finansal ve ekonomik verilerinin
araştırılmasına dayanır. Fizibilite etüdleri, kesin yatırım kararının verilmesinden ve uygulama
projelerinin hazırlanmasından önce yapılmalıdır. İyi hazırlanmamış bir fizibilite etüdüne
dayanmayan bir projenin, başarılı olma şansı yoktur.
Fizibilite etüdü yatırımcının ne üreteceğini, nereye satacağını, nasıl üreteceğini, ne
kadar bir yatırım yapacağını, yatırımı nereye yapacağını ve ne kazanacağını gösteren bir
rapordur. Fizibilite etüdleri, kesin yatırım kararının verilmesinden ve uygulama projelerinin
hazırlanmasından önce yapılan ve projelerin teknik, ticari, finansal, ekonomik, sosyal ve
kurumsal yapılabilirliklerini analiz eden kapsamlı bir çalışmadır.
Fizibilite çalışmaları olumlu sonuç verdiği takdirde, bunu ön proje ve kesin projenin
hazırlanması aşamaları izleyecek ve yatırım kararı verilmiş olacaktır. Fizibilite etüdlerinin asıl
amacı, işletme kurma düşüncesinden doğan hedefleri gerçekleştirmenin bütün seçeneklerini
ekonomik, teknik, finansal ve yasal açılardan inceleyip, bulguları ve verileri sistemli bir
şekilde sunmaktır. 230 Aşağıda fizibilite etüdü kapsamında gerçekleştirilen ekonomik, teknik,
finansal ve yasal araştırmalar detaylı biçimde açıklanmaktadır.

10.1.Ekonomik Etüd
Ekonomik faktörlerin zaman içinde çok fazla değişkenlik göstermesi, bu etüdün
yalnızca kuruluş aşamasında değil, fakat işleyiş esnasında da sürekli yapılması gereken bir
etüd haline getirmiştir. Ekonomik etüd üretilecek mal ve hizmetlerin neler olacağı, işletmenin
faaliyet göstereceği alandaki rekabet, mal ve hizmetlerin birim üretim maliyetleri vb. pekçok
farklı konuyu kapsamaktadır.
Fizibilite raporuna giren ekonomik etüd ve analizler genel olarak şu konuları
kapsamaktadır:

229
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10.1.1.Pazar Araştırması Ve Talep Tahmini
Önceden belirlenen bir mamul ile ilgili bazı temel bilgileri sağlamayı amaçlamakta
olup, belirli bir malın belirli bir pazarda belirli fiyattan ne kadar satılabileceği (toplam talep);
kurulacak işletmenin ne kadar satabileceği (satış) tahminleri çeşitli istatistiksel verilerden, o
malla ilgili ithalat-ihracat, tüketim, fiyat serilerinden yararlanılarak ve yapılacak olan bazı
araştırmalarla saptanmaya çalışılır. Mevcut arz ve talebin gelişme eğilimleri üzerinde
durulur.231
Talep tahminine yönelik pazar araştırmaları genel olarak aşağıdaki başlıklarla sıralanabilir: 232
 Talep miktarının araştırılması
 Yurtiçi üretim ve ithalat durumunun araştırılması
 Cari piyasa fiyatları ve maliyet durumunun araştırılması
 Üretilecek mal ve hizmetlerin özellikleri ve kullanım alanlarının araştırılması
 Tüketicilerin tip ve özelliklerinin araştırılması
 Rekabet koşullarının araştırılması
 Üretilecek mallar ve ikame mallarının arz kaynaklarının araştırılması
 Dağıtım kanallarının araştırılması
 Üretilecek mallar konusunda hükümetlerin ekonomik politikasının araştırılması

İşletmenin kuruluş aşamasında yapılan talep tahminleri ile üretilmesi düşünülen mal
ve hizmetlere, yine satılması düşünülen fiyattan ne kadar talep olacağı belirlenmeye çalışılır.
Tüketicilerin taleplerini başta gelir durumları olmak üzere, zevk ve alışkanlıkları, rakip ve
tamamlayıcı mal ve hizmetlerin fiyatları gibi değişkenler etkiler. Dolayısıyla talep tahmininin
doğru biçimde yapılabilmesi için sağlıklı ve yeterli veriye ihtiyaç vardır.
Bir talep araştırmasının güvenilirliğini belirleyen en önemli faktör verilerin
doğruluğudur. Bunun yanında talep tahmininde kullanılan yöntemlerin de doğru yöntemler
olması gerekir. Veriler talep araştırmasının temelini oluşturmasına rağmen hesaplama
yönteminin yanlış seçilmesi veya kullanılması, toplanan veriler doğru olsa bile talep
araştırmasının geçerliliğini yitirmesine neden olacaktır. Bunun için talep tahmin yönteminin
doğru seçilmesi araştırma için hayati önem taşımaktadır.
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Talep tahmininde kullanılan yöntemler genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Birinci
grupta ‘görüş alma’ şeklinde gerçekleşen, tecrübe ve sezgiye dayanan yöntemleri içeren
“dolaysız talep tahmini yöntemleri” yer alırken, ikinci grupta istatistik yöntemlerin
kullanıldığı “dolaylı talep tahmini yöntemleri” yer almaktadır.
Dolaysız talep tahmini yöntemleri
Dolaysız yolla talep tahmini çalışmasında, verilere doğrudan doğruya ulaşılıp, orijinal
(asıl) kaynaklardan elde edilmesi söz konusudur. Tahminlerde kullanılan bilgiler tecrübe,
kişisel yargı ve sezgiye dayanır. İşletmenin çeşitli ünitelerinde ve ilgili kuruluşlarında çalışan
kişilerin görüşleri sistematik biçimde toplanarak analiz edilir. Bu yöntemin basit ve düşük
maliyetli olma gibi avantajlarına karşılık en büyük sakıncası tamamen tecrübe ve sezgiye
dayanmasıdır.
a.Anket yoluyla talep tahmini: Bu yöntemde doğrudan tüketicilere yönelmek söz konusudur.
Önceden anket formları hazırlanarak tüketici veya malı kullanacaklara gönderilip onların
duygu, düşünce ve beklentileri öğrenilebilir. Ortaya çıkan sonuçlara göre talep tahminleri
yapılıp fonksiyonel, şekil ve üretim tasarımları yeniden gözden geçirilebilir. Anket
yönteminin bilimsel yönü biraz zayıf kalmaktadır. Verilen bilgilerin objektiflikten uzak,
güvenirlik durumları tartışma konusu olabilen ve bilgi verenlerle iletişim hatalarının söz
konusu olabildiği bu yöntem buna rağmen çok yaygın olarak kullanılmaktadır.233
b.Yöneticilerin görüşlerinin alınması yoluyla talep tahmini: İşletmelerde tedarik, üretim,
pazarlama, finansman, muhasebe, personel, halkla ilişkiler ve Ar-Ge gibi departmanlar
örgütsel amaçlara ulaşma yönünden oldukça büyük önem taşır. Buralarda görev alan
yöneticilerin gerek geçmiş deneyimleri ve gerekse geleceğe ilişkin sezgileri işletme üst
yönetimince öğrenilmeli ve alınacak kararlarda kullanılmalıdır.
c.Kilit personelin görüşleri alınmak yoluyla talep tahmini: Bu yöntem genelde genişleme
yatırımlarında etkin olarak kullanılmaktadır. Özellikle, pazarlama departmanı ve
görevlilerinden pazarlama stratejilerinin yeniden belirlenmesinde; ürün çeşitlendirmesinde,
fiyatın belirlenmesinde, dağıtım ve tutundurma etkinliklerinde çok yararlı bilgiler elde
edilebilir.
Dolaylı talep tahmini yöntemleri
Dolaylı yolla talep tahmininde zaman serileri analizi kullanılır. Zaman serileri
analizinde geçmişe ait verilerden yararlanılmakta, geçmişin gözlemine dayanılarak geleceğe
yönelik tahminlerde bulunulmaktadır. Zaman serilerinde bağımsız değişken daima saat, ay,
gün vs. gibi bir zaman ölçüsüdür. Bağımlı değişken stok düzeyi, para, mamul sayısı, verim
gibi ölçülebilen herhangi bir varlık olabilir. Elde edilen geçmiş dönemlere ait bilgilerin
istatistiki değerlemesi yapılıp trendleri saptandıktan sonra, gelecekteki olası talep düzeyi
tahmin edilebilir.
233
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Zaman serileri analizinde birçok yöntemden yararlanılmakta olup bunların başlıcaları
aşağıda özetlenmiştir: 234
a. Basit trend yöntemi ile talep tahmini : Bu yöntemde geçmişe yönelik çalışmalar ağırlık
kazanır. İşletmenin üretip-pazara sunmayı düşündüğü mal ve hizmetin geçmiş 5-10 yıllık
ortalama artış hızı saptanıp, geleceğe ilişkin bir hedef belirlenebilmektedir.
b. Grafikle gösterme yolu ile talep tahmini: Basit trend yönteminin geliştirilmesi ile elde
edilen bu yöntem daha çok göze hitap eden bir özellik taşır. Grafikle gösterme yönteminde,
talep tahmini yapılacak zaman serisi için, geçmiş yıllara ait değerler grafik üzerinde gösterilir.
Uzun süredeki gelişme bir doğru veya eğri çizilerek gelecek yılların durumu göz kararı ile
tahmin edilerek kağıt üzerinde gösterilir.
c. Önde giden göstergeler yöntemi ile talep tahmini: Ekonomide temel ekonomik gösterge
sayılan ve olası ekonomik gelişmelerin habercisi ve işareti olan birtakım göstergeler
mevcuttur. Bunlar aşağıdaki Tabloda görülmektedir.
Tablo 5: Temel

Ekonomik Göstergeler

-

Gayri safi milli hasıla

-

İnşaat endüstrisindeki gelişmeler ve
konut sayısı

-

Milli gelir

-

Stok hareketleri

-

Kişi başına milli gelir

-

Enerji tüketimi

-

Para ve maliye politikaları

-

Ödemeler dengesi

-

Para ve kredi arzı

-

Kamu ve özel kesim harcamaları

-

Kredi oranları

-

Tarım,
sanayi
ve
hizmet
sektörlerindeki üretim miktarı

-

İstihdam ve ücretler

-

Nüfus artışı

Kaynak: M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, 2013, a.g.e., s. 78-79

Bu göstergelerle diğer malların tüketimi ve fiyatları arasında korelasyon (ilişki)
araştırılır. Örneğin kişi başına harcanabilir milli gelir, fiyatlar, istihdam ve ücretler arasındaki
ilişkiden bir sonuç çıkarılarak geleceğe ait tahminde bulunulabilir.
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M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, 2013, a.g.e., s. 78
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10.1.2. İşletme Büyüklüğünün Saptanması
İşletmenin kuruluş yeri seçimiyle yakından ilişkili olan işletme büyüklüğünün ne
olması gerektiği sorunu çok yönlü olarak ele alınması gereken bir konudur ve bu konunun
üzerinde işletmelerin kuruluş çalışmaları çerçevesinde önemle durulmalıdır. Çünkü kurulması
planlanan işletmenin günlük, aylık ve yıllık üretim gücünün ne olacağı ya da ne olması
gerektiği önemlidir.
İşletme büyüklüğünün saptanması, üretim kapasitesinin belirlenmesine dair bir
sorundur. Bir işletmenin elindeki üretim faktörlerini en iyi şekilde kullanarak yapabileceği
üretim miktarı “kapasite” olarak tanımlanmaktadır. Kapasite seçiminde göz önünde
bulundurulması gereken çeşitli faktörler vardır. Bu faktörlerden önde gelenler arasında, ürüne
olan talep düzeyi yer almaktadır. Talep tahmin edilirken işletmenin faaliyete geçtiği andaki
talep hacmi değil, daha ileriki dönemlerdeki talep miktarını esas almak ve ihracat imkanlarını
da göz önünde bulundurmak gerekir.235 Kapasite seçimini etkileyen diğer faktörler arasında
teknoloji, kuruluş yeri ve finansman imkanları da sayılabilir.

10.1.3. İşletmenin Kuruluş Yerinin Seçimi
Kuruluş yeri işletmenin faaliyette bulunduğu yer anlamına gelmektedir. Bu nedenle
kuruluş yerinin doğru seçimi çok önemlidir. Bu önemli kararın verilmesi ile işletmenin yaşam
alanı belirlenmiş olmaktadır. Bu önem dolayısıyla kuruluş yeri rastgele seçilmemeli, seçim
yapılırken rasyonel davranılmalı, çeşitli ekonomik ve teknik faktörlerin yanında, kurulacak
işletmenin çalışma konusu ve büyüklüğü gözönüne alınmalıdır. Kuruluş yerinin seçimi ile
ilgili karar üretim maliyetlerini ve karlılığı doğrudan etkilediğinden işletmenin varlığını
sürdürmesi ve rekabetteki başarısında belirleyici olmaktadır.236
Kuruluş yerinin seçimi, yalnız işletme kurulurken değil, sonraki dönemlerde de
önemlidir. İşletme faaliyete geçtikten sonra bile çevresel koşullardaki değişimler nedeniyle
verimli, karlı ve ekonomik olan bir kuruluş yerinin bu özelliklerini yitirmesi mümkündür.
Böyle bir durum işletmenin yeni kuruluş yerleri aramasını gerektirebilir.237 Bu yüzden kuruluş
yeri seçiminde azami dikkat gösterilmesi gereklidir.
İşletmenin kuruluş yerinin seçimi işletmeden işletmeye farklılaşmaktadır. Bazı
işletmeler kaynağa yönelik olarak (demir-çelik işletmeleri gibi), bazıları da pazara yönelik
(ekmek fabrikası gibi) olarak kurulur. Bazı işletmelerde ise, hammadde, diğer kaynaklar ya da
pazar, kuruluş yeri seçiminde etkili olmaz.

Edip ÖRÜCÜ, Modern İşletmecilik, 9.Baskı, Dora Yayınları, Bursa, 2013, s.59
M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, 2013, a.g.e., s. 84
237
Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, Genel İşletmecilik Bilgileri, Ankara: Siyasal
Kitabevi, 2011, s.86.
235
236
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10.2.Teknik Etüd
Teknik etüd kapsamına giren konular genel olarak aşağıda sıralanmıştır238:
a. Projenin teknik tanımı, tesis kurulacak arazinin zemin etüdleri, hammadde ve yardımcı
madde etüdleri, laboratuvar testleri.
b. Üretim ulus ve teknolojisi seçimi: seçimin gerekçesi, elde ediliş biçimi (lisans, satın alma,
ortak girişim); alternatifler ve maliyetler.
c. Üretilecek malların, yan ürün ve artıkların çeşitleri, nitelikleri artıkları değerlendirme
olanakları.
d. Makine ve teçhizat seçimi; özellikleri, tercih sebepleri, yurt dışından getirilecek olanlar,
teknik ömürleri ve maliyetleri.
e. Tesisin yerleşme planı.
f. İnşaat işleri.
g. Montaj işlerinin kim tarafından, nasıl yapılacağı ve harcama miktarı.
h. Uygulama planı: İşletmenin yatırım döneminde kuruluşunun aylara göre grafik veya
tablolarla ayrı ayrı gösterilmesi.
Bu konular; projenin boyutuna göre oluşturulmuş olan ve finansal analist, muhasebeci,
ekonomist, mühendis ve ilgili diğer uzmanlardan oluşan bir proje ekibi tarafından
hazırlanmakta ve değerlendirilmektedir239.

10.3.Finansal Etüd
Finansal etüd, işletmenin kurulması için gerekli olan ülke içinden ve dışından
sağlanabilecek kaynak fonların miktarının saptanması ve en düşük faizlerle karşılanması,
işletmenin gelir ve gider tahminleri ve işletmenin kârlılık durumuyla ilgili analizleri
kapsamakta olup daha özellikli olarak aşağıdaki konuları ele almaktadır240:
a.
Yatırım tutarının hesaplanması: Kuruluş çalışmaları yapılan işletmenin sabit yatırım
maliyeti ile döner sermaye (işletme ya da çalışma sermayesi) toplamı yatırım tutarını
vermektedir. Önemli bir kısmı teknik etüdle ilgili olan sabit maliyet giderleri çeşitli
kalemlerden oluşmakta olup bazı kalemler hem iç parayla, hem de döviz cinsinden ayrı ayrı
gösterilir. Başlıca yatırım giderleri şunlardır: Etüd ve proje giderleri, patent ve know-how,
arsa bedeli, arazi düzenleme, inşaat işleri, ulaştırma yatırımları, makine ve teçhizat bedeli,
ithal ve gümrükleme, montaj, genel giderler, taşıt araçları, işletmeye alma giderleri,
beklenmeyen giderler, faizler, çalışma sermayesi.
b.
İşletmenin gelir ve gider tahminlerinin yapılması: İşletmenin gelir ve gider
tahminlerinin yapılması, gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması anlamına gelir. Yıllık gelir
tahminlerine esas olan satış miktarları ve birim fiyatlar çeşitli yılların talep ve kapasite
kullanım durumuna göre hesaplanmış olduğu için ekonomik etüdden sağlanır. Üretim
İsmet MUCUK, a.g.e., s. 90
M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, a.g.e., 2012, s. 108
240
İsmet MUCUK, a.g.e., s. 90-92
238
239
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giderleri veya üretim maliyetleri ekonomik ve teknik etüdlerden yararlanılarak farklı yıllar
için yine üretim durumuna göre hesaplanır. Belirlenen bu yıllık gelir ve gider tahminleri bir
kâr ve zarar tablosunda biraraya getirilir ve karşılaştırılır; ödenecek vergi ve diğer kesintiler
de hesaba katılarak işletmenin net kârlılık durumu ortaya çıkarılmış olur.
c.
Finansman kaynaklarının saptanması: Finansman ihtiyacını karşılayacak fon
kaynaklarının saptanmasında diğer etüdler çerçevesinde yapılan diğer çalışmalardan sağlanan
verilere göre iç para ve döviz üzerinde durulur. Diğer bir deyişle, nereden, ne zaman, ne kadar
ve ne maliyetle para ve kredi sağlanabileceği belirlenir; yani en düşük faizlerle fon kaynakları
sağlanmasına çalışılır. Ayrıca, faaliyetlerle ilgili nakit ihtiyaçları ve nakit giriş ve çıkış
hesapları yapılarak fon akım ve nakit akımı planlanmış olur.
d.
İşletmenin kârlılık durumuyla ilgili analizler: İşletmenin 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 sağlamakta olup, finansal oranlar denilen birtakım oranlar kullanılarak bu
analizler yapılmaktadır.
e.
Organizasyon durumu: Fizibilite raporunun organizasyonla ilgili bölümü için
genellikle 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 ve teknik
ve idari personelin sağlanması ve eğitimi gibi konularda araştırma yapılır.

10.4.Hukuki Etüd
İşletmenin hangi hukuki yapıda kurulacağı kuruluş aşamasında karar verilmesi
gereken bir konudur. Bunun yanında hukuki sürece ilişkin vergi, sigorta, işçi, işveren
ilişkileri gibi alanlarda işletmeyi ilgilendiren hukuki düzenlemelerin de incelenmesi söz
konusudur.
Kuruluş aşamasında girişilen hukuki (yasal) etüdün başlıca amacı; işletmenin türünü
belirlemek, kurulması düşünülen işletmeyi devletin destekleyip destekleyemeyeceğini ortaya
çıkarmak ve nihayet kuruluş için alınması gerekli izinleri ve yapılacak diğer işleri tespit
etmektir. Ülkemizde, gerek Türk vatandaşlarına, gerekse yabancılara Anayasa tarafından
tanınan işletme kurma hakkı ve unvanları; özel işletmeler, kamu işletmeleri, karma işletmeler
ve yabancı sermayeli işletmeler olmak üzere sıralanmış olup, bu türlerinin her birinin kendine
özgü sakınca ve yararları vardır. Kuruluş aşamasında işletmenin yasal türü seçilirken bu yarar
ve sakıncaların birlikte ele alınmaları ve ona göre karar verilmesi en rasyonel davranış
olacaktır241.

241

M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, a.g.e., 2012, s. 109-110
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Hukuki yapı ile ilgili araştırmaların iki aşamalı ele alınmasında yarar vardır. Birinci
aşamada, kuruluşun yapılacağı ülke yasalarına göre kurulmak istenen işletmenin hukuki şekli
belirlenmelidir. İkinci aşamada ise, kuruluş fikrinden başlamak üzere işletmenin faaliyete
geçmesine kadar yürütülmesi ve tamamlanması gereken tüm yasal işlemler ve alınması
gereken izinlerin araştırılması gerekmektedir.242

242

Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU, a.g.e., s.102
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Uygulamalar
Seçtiğiniz bir işletmenin kurulmadan önce hazırlamış olduğu fizibilite raporunu inceleyiniz.
Fizibilite raporunun her bir alt başlığı için örnekler bulunuz.
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Uygulama Soruları
Her bir işletme kurma düşüncesi fizibilite raporu gerektirir mi?
Fizibilite raporu merak edilen sorulara yeterince cevap verebiliyor mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Fizibilite (Yapılabilirlik) Etüdü, bir projenin ekonomik potansiyelini ve pratik olarak
uygulanabilirliğini belirlemek amacıyla, projenin teknik, finansal ve ekonomik verilerinin
araştırılmasına dayanır. Fizibilite etüdleri, kesin yatırım kararının verilmesinden ve uygulama
projelerinin hazırlanmasından önce yapılmalıdır. İyi hazırlanmamış bir fizibilite etüdüne
dayanmayan bir projenin, başarılı olma şansı yoktur.
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Bölüm Soruları
1. Önceden anket formları hazırlanarak tüketici veya malı kullanacaklara doldurtturularak
onların duygu, düşünce ve beklentilerinin öğrenilmesi aşağıdaki talep tahmin yöntemlerinden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yöneticilerin görüşlerinin alınması yoluyla talep tahmini
Kilit personelin görüşleri alınmak yoluyla talep tahmini
Basit trend yöntemi ile talep tahmini
Grafikle gösterme yolu ile talep tahmini
Anket yoluyla talep tahmini

2. Aşağıdakilerden hangisi talep tahminine yönelik pazar araştırmaları ile ilgili bir konu
değildir?
a) Talep miktarının araştırılması
b) Yurtiçi üretim ve ithalat durumunun araştırılması
c) Finansal kaynakların saptanması
d) Üretilecek mal ve hizmetlerin özellikleri ve kullanım alanlarının araştırılması
e) Tüketicilerin tip ve özelliklerinin araştırılması

3. İşletmenin kurulması için gerekli olan ülke içinden ve dışından sağlanabilecek kaynak
fonların miktarının saptanması ve en düşük faizlerle karşılanması, işletmenin gelir ve gider
tahminleri ve işletmenin kârlılık durumuyla ilgili analizler hangi etüd kapsamında yapılır?
a)
b)
c)
d)
e)

Teknik etüd
Finansal etüd
Hukuki etüd
Pazarlama etüdü
Muhasebe etüdü

4. Ekonomide temel ekonomik gösterge sayılan ve olası ekonomik gelişmelerin habercisi olan
birtakım göstergelerden yararlanılan talep tahmin yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Basit trend yöntemi ile talep tahmini
Anket yoluyla talep tahmini
Grafikle gösterme yolu ile talep tahmini
Önde giden göstergeler yöntemi ile talep tahmini
Yöneticilerin görüşlerinin alınması yoluyla talep tahmini
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5. Aşağıdakilerden hangisi teknik etüd kapsamına giren konulardan biri değildir?
a) Üretim teknolojisi seçimi
b) Üretilecek malların, yan ürün ve artıkların çeşitleri, nitelikleri artıkları değerlendirme
olanakları
c) Makine ve teçhizat seçimi
d) Hukuki durum
e) İnşaat işleri
6. Aşağıdakilerden hangisi finansal etüd kapsamına giren konulardan biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yatırım tutarının hesaplanması
İşletmenin gelir tahminlerinin yapılması
Makine ve teçhizat seçimi
İşletmenin kârlılık durumuyla ilgili analizler
İşletmenin gider tahminlerinin yapılması

7. Kuruluş aşamasında girişilen hangi tür etüdün başlıca amacı, işletmenin türünü belirlemek,
ve kuruluş için alınması gerekli izinleri ve yapılacak diğer işleri tespit etmektir?
a)
b)
c)
d)
e)

Teknik etüd
Finansal etüd
Hukuki etüd
Pazarlama etüdü
Muhasebe etüdü

8. Aşağıdakilerden hangisi temel ekonomik göstergelerden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Gayri safi milli hasıla
Enerji tüketimi
Göç hareketleri
İstihdam
Nüfus artışı

9. “Bu yöntemde geçmişe yönelik çalışmalar ağırlık kazanır. İşletmenin üretip-pazara
sunmayı düşündüğü mal ve hizmetin geçmiş 5-10 yıllık ortalama artış hızını saptayıp,
geleceğe ilişkin bir hedef belirleyebilmektedir.’cümlesi hangi talep tahmini yönteminden
bahsetmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Basit trend yöntemi ile talep tahmini
Anket yoluyla talep tahmini
Grafikle gösterme yolu ile talep tahmini
Önde giden göstergeler yöntemi ile talep tahmini
Yöneticilerin görüşlerinin alınması yoluyla talep tahmini
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10. Geçmişe ait verilerden yararlanılarak, geleceğe yönelik tahminlerde bulunmaya çalışan
analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Zaman serileri analizi
Teknik analiz
Talep analizi
Tüketim analizi
Grafik analizi

Cevaplar
1)e 2)c 3)b 4)d 5)d 6)c 7)c 8)c 9)a 10)a
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11.İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ VE KAPASİTE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.İşletme Büyüklük Kriterleri
11.1.1.Niceliksel Büyüklük Kriterleri
11.1.2.Niteliksel Büyüklük Kriterleri
11.2.İşletme Büyüklüğünü Etkileyen Faktörler Ve Optimum İşletme Büyüklüğü
11.2.1.İşletme Büyüklüğünü Etkileyen Faktörler
11.2.2.Optimum İşletme Büyüklüğü
11.3.Kapasite Ve Çeşitli Kapasite Tanımları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İşletmelerin büyüklüklerine göre sınıflandırılması hangi kriterler çerçevesinde yapılabilir?
Optimum işletme büyüklüğü nasıl hesaplanır?
Bir işletme uzun süre aşırı kapasite ile çalışabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

İşletme Büyüklük Kriterleri

Nicel ve nitel açıdan işletme
büyüklüğünün nasıl
ölçüldüğünü kavrayabilmek.

Okuyarak, araştırarak

Optimum
Büyüklüğü

İşletme Optimum işletme
büyüklüğünün kuruluş
aşamasında neden önemli
olduğunu anlayabilmek

Çeşitli Kapasite Tanımları

elde
veya

Okuyarak, karşılaştırarak

Çeşitli kapasite kavramları Okuyarak, fikir yürüterek
arasındaki farklılıkları ve
bağlantıları açıklayabilmek
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Anahtar Kavramlar
 Optimum işletme büyüklüğü: Ortalama maliyet masraflarının veya giderlerinin en
düşük olduğu işletme büyüklüğüdür.
 Fiili kapasite: İşletmenin herhangi bir dönemdeki fiili veya gerçekleşen üretim
kapasitesine denir.
 Atıl (boş) kapasite: İşletmenin belirli bir dönemde gerçekleştirilen üretim miktarı yani
fiili kapasitesi, normal kapasitenin altında ise aradaki farka işletmenin atıl kapasitesi
denir.
 Aşırı kapasite: İşletmelerde belirli bir dönemde fiilî kapasitenin normal kapasitenin
üzerinde olması hali çok seyrek de olsa sözkonusu olabilmekte; buna “aşırı kapasite”
denmektedir.
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Giriş
İşletmenin kuruluş yeri seçimiyle yakından ilişkili olan işletme büyüklüğünün ne
olması gerektiği sorunu çok yönlü olarak ele alınması gereken bir konudur ve bu konunun
üzerinde işletmelerin kuruluş çalışmaları çerçevesinde önemle durulmalıdır243. Çünkü
kurulması planlanan işletmenin günlük, aylık ve yıllık üretim gücünün ne olacağı
önemlidir244.
Burada ilk olarak işletme büyüklük ölçüleri ele alınıp, daha sonra, işletme
büyüklüğünü etkileyen faktörler ile optimum işletme büyüklüğü üzerinde durulacak; en son
olarak da kapasite ve çeşitli kapasite kavramları açıklanacaktır.

11.1.İşletme Büyüklük Kriterleri
İş yaşamında, “büyük işletme”, “orta işletme”, “küçük işletme”, “dev işletme” gibi
sınıflamalara sık sık rastlanmaktadır. Bu ayırımları yaparken kullanılacak kriterlere istinaden
örneğin bir terzi dükkanı küçük işletme sayılırken; bir otomotiv fabrikası ise büyük işletme
sayılır. Küreselleşme ile gitgide artan sayıda küresel piyasada yeralan çokuluslu işletmeler,
"dev işletme” olarak adlandırılırlar; çünkü bunların -çeşitli kriterler göz önüne alındığındaçok büyük işletmeler olduğu gözlenir245.
İşletme büyüklüğünü belirlemede kullanılabilecek kriterler, niceliksel kriterler ve
niteliksel kriterlerdir. Bazı durumlarda niceliksel kriterler yeterli olmayabilir, o yüzden
niteliksel kriterler kullanılır. Örneğin, satış gelirleri oldukça yüksek olan bir işletme, aynı
sektördeki rakipleri daha yüksek satışlara sahip olduğu için orta boy işletme sayılabilir246.

11.1.1.Niceliksel Büyüklük Kriterleri
İşletme büyüklüğünü belirlemede kullanılan niceliksel kriterlerin başlıcaları şu şekilde
sıralanabilir:







Yıllık satışlar
Yıllık kâr
Varlıklar
Özsermaye miktarı
Yatırım toplamı
Çalışan sayısı

Bunların kriterlerin dışında, kullanılan makine ve tezgah sayısı veya gücü, kullanılan
hammadde miktarı veya harcanan enerji miktarı, yıllık ihracat değeri de, büyüklük kriteri
İsmet MUCUK, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2011, s. 93
M. Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, İşletme Bilimine Giriş, 19.Baskı , Eğitim Akademi, Konya, 2012, s. 95
245
İsmet MUCUK, a.g.e., s.93
246
İsmet MUCUK, a.g.e., s.94
243
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olarak gösterilebilir. Hangi ölçünün esas alınacağı işletmenin türüne göre değişmektedir.
Birçok sanayi ve ticaret işletmesinde yıllık ciro, hizmet işletmelerinde çalışanların sayısı vb.
gibi kriterler de göz önüne alınabilir247.

11.1.2.Niteliksel Büyüklük Kriterleri
Yukarıda da belirtildiği gibi iş yaşamında işletmelerin küçük, orta, büyük ve dev
işletmeler olarak sınıflandırılmalarında bazen niteliksel ölçüler kullanılır248:





Sermayedarların sayısı
Bölgeye yönelik olup olmama
Endüstri dalındaki görece durum
Hukuki şekil

Küçük işletmelerde, sermayedar, bir kişi veya küçük bir grup olarak karşımıza çıkar ve
yönetim mal sahibinde olup, daha çok kendi bölge ve çevresine yönelik olarak faaliyetler
görülürken; büyük işletmelerde ise genellikle çok sayıda hissedar vardır ve işletme sahipleri
ile yönetim kadrosu ayrılmıştır; sadece bölgesel değil ulusal, hatta uluslararası pazarlara
yönelik faaliyetler yürütülür249.
Çeşitli işkollarındaki büyüklük kavramları da farklıdır. Belirli niceliksel ölçülere göre
“A” İşletmesi “büyük işletme” olduğu halde, o sektörde faaliyet gösteren rakipler genellikle
daha büyük olduğundan, “orta büyüklükte işletme” sayılabilir. Ya da, “X” sektöründe belirli
ölçüler büyük işletmeyi temsil ederken, aynı ölçüler “Y” sektöründe küçük işletmeyi temsil
edebilir.

11.2.İşletme Büyüklüğünü Etkileyen Faktörler Ve Optimum İşletme
Büyüklüğü
İşletme büyüklüğü belirlenirken pazar şartları, talep durumu vb. gibi bazı faktörlere
bakılır. Bir işletme için en uygun büyüklüğü belirlerken de maliyetler gözönüne alınır.
Aşağıda bahsi geçen faktörler açıklanacaktır.

11.2.1.İşletme Büyüklüğünü Etkileyen Faktörler
İşletme büyüklüğünün belirlenmesi kuruluş çalışmaları sırasında ekonomik etüd
çerçevesinde incelemelerle yapılır. İşletme kurulurken, üretilmesi düşünülen ürünle ilgili önce
talep tahminleri yapılır, daha sonra işletmenin kendisinin sunacağı ürünlere ait satış tahminleri
yapılır. Ancak, talep oldukça dinamik bir yapıdadır; yani değişkenlik gösterir. Bugünkü talebi
baz alarak kurulacak bir işletme, zamanla talebin artması ile yetersiz kalabilecek, bu da
işletmenin genişletme yatırımlarına yönelmesine yol açabilecektir. Dolayısıyla, işletmeyi en
İsmet MUCUK, a.g.e., s.94
İsmet MUCUK, a.g.e., s.98
249
İsmet MUCUK, a.g.e., s.98
247
248
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başında doğru bir kararla uygun büyüklükte kurmak, söz konusu ek yatırım giderlerinden
tasarruf sağlayacaktır250.
İşletme büyüklüğüne etki eden çeşitli faktörler bulunmaktadır:251
a.
Pazar şartları ve talep durumu: Pazar şartları ve talepteki artışa ilişkin tahminler
işletmenin bugünkü talebe göre daha büyük olarak kurulmasını gerektirmekte, bu da zaman
içinde beklenilen talep artışları gerçekleşinceye kadar kullanılmayan bir kısım atıl kapasitenin
göze alınmasına yol açmaktadır. Atıl kapasitenin oluşması demek, birim başına maliyet
masraflarının yüksek olması demektir. Talebin dinamik bir yapıya sahip olmasından
kaynaklanan bu sorun, gelecekteki talep miktarını karşılayacak büyüklükte, ancak şimdiki
talebe göre çalışma giderlerini koruyabilecek bir işletme büyüklüğünün belirlenmesi ile
çözülebilir.
b.
Kurucuların finansman imkanları ve yönetim becerileri: İşletme kurucularının
finansman sağlama imkânları ile yönetim becerileri büyüklük kararını etkileyen önemli
faktörler arasında başta gelmektedirler. Mal üretimi ve satışı yapan işletmeler için sermaye
sağlama imkânları büyük, orta veya küçük işletme kurmada belirleyici bir rol oynamaktadır.
Ülkemiz gibi işgücü fazla ama sınırlı sermayeye sahip gelişmekte olan ülkelerde, elinde az
miktarda parasal sermaye bulunan ve biraz da teknik veya ticari bilgi sahibi olan bir kimse
küçük bir işletme kurma yoluna gider. Tüm faaliyetler ve işçiler doğrudan doğruya
girişimcinin kontrolü altındadır; ancak, bir kişi tarafından denetlenebilecek insan sayısı en
fazla 30 - 40 civarı olacağından, işletme büyüklüğü de ona bağlı olur.
Girişimcinin sermayesinin daha fazla ve yönetim yeteneğinin daha çok olduğu
durumlarda orta büyüklükte işletme kurma yoluna gidilir. Makineleşme, uzmanlaşma ve
işbölümü bu büyüklükteki işletmelerde daha yaygın olur ve girişimci herkesi doğrudan
denetleme yoluna gitmez. İşletme büyük işletme olarak kurulduğunda ise, işletmeden
işletmeye farklı olmakla birlikte, genel olarak işbölümü ve makineleşme daha da yaygın olur.
Çalışanlar çok daha fazla sayıyı bulur ve işletme organizasyonu daha karmaşık hale gelir.

11.2.2.Optimum İşletme Büyüklüğü
Ortalama maliyet masraflarının veya giderlerinin en düşük olduğu işletme büyüklüğü
“optimum (en uygun) işletme büyüklüğü” şeklinde tanımlanabilir. İşletme büyüklüğü
küçükten optimum düzeye gelinceye kadar ortalama maliyetlerde bir azalma; optimum
büyüklükte en düşük düzeye indikten sonra, aşırı büyüklüğe gidişte ise ortalama maliyetlerde
bir artış görülür. Dolayısıyla, büyüklükleri optimum ölçülerin dışında kalan işletmeler,
optimum büyüklükteki işletmelere göre daha yüksek maliyetlerde çalışmak zorunda
kalacaklarından onlarla rekabet etmekte güçlük çekerler252. Aşağıdaki Şekilde maliyetler
birim olarak ele alındığında, örneğin; bir işletme küçük işletme olarak kurulduğunda ortalama
maliyeti 2 birim, optimum büyüklükte kurulduğunda 1 birim, olması gerekenden daha büyük
İsmet MUCUK, a.g.e., s.100
İsmet MUCUK, a.g.e., s.100
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olarak kurulduğunda ise 2,5 birim olmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere optimum
büyüklüğü bulmak çok önemlidir.

ORTALAMA MALİYETLER
3
2,5

2
1,5
ORTALAMA MALİYETLER

1
0,5
0
KÜÇÜK İŞLETME

OPTİMUM
BÜYÜKLÜKTEKİ
İŞLETME

BÜYÜK İŞLETME

Şekil 16: İşletme Büyüklüğü ve Ortalama Maliyetler İlişkisi

İşbölümü ve uzmanlaşmanın, ileri teknoloji kullanımı ve makineleşmenin fazla olduğu
büyük ölçekli üretimde, büyüklükten kaynaklanan bazı tasarruflar bulunur. Örneğin; işbölümü
ve uzmanlaşma, her işçinin sebep olacağı zaman kaybını ortadan kaldırır, çok sayıda kişinin
çalıştığı büyük işletmelerde her işe en uygun kimsenin bulunabilmesi ya da herkesin
uzmanlaşarak kalifiye işçi olma imkanı daha fazladır. Uzmanlaşma, aşırı düzeylere ulaşıp da
işgücü üzerinde olumsuz etki yaratmadığı müddetçe, işgücünün üretkenliğini önemli derecede
arttırmaktadır253.
İşletme büyüklüğü artarken, makineleşme ve dolayısıyla ileri teknolojilerden
yararlanma imkanlarının artması da birim başına maliyetleri düşürebilir. İşyeri kirası veya
hazırlık masrafı gibi birtakım sabit (birime göre değişmeyen) masraflar bir kez yapılıyor ve
belirli bir dönem için tekrarlanmıyorsa, üretim miktarı arttıkça bir birime düşen payı da
azaltacaktır.254.

11.3.Kapasite ve Çeşitli Kapasite Tanımları
İşletmelerin mal veya hizmetleri üretebilme yetenek ve imkanlarının belli bir ölçü ile
ifade edilmesine “işletme kapasitesi” adı verilmektedir. Bir kişi kendisini zorlamadan gerekli
dinlenmeler dışında belli bir saat çalışabilme kapasitesine sahipse, vardiyalı olarak sürekli
253
254

İsmet MUCUK, a.g.e., s.102
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çalışması gereken, vardiya değişmeleri vb. aksamalar dışında belli bir saat çalışan her
işletmenin de günlük bir iş görme kapasitesi vardır. Tüm bu açıklamalardan da anlaşılacağı
üzere, işletme büyüklüğü daha teorik bir kavram; işletme kapasitesi ise daha uygulamaya
yönelik bir kavramdır255.
İşletme kapasitesinin ölçüsü olarak çoğunlukla “üretim” kullanılır ve bu ölçü belirli bir
süre içindeki üretim miktarı olarak ifade edilir256. Örneğin; bir un fabrikası, sahip olduğu 50
tezgâhın her birinde 8 saatlik işgününde 100 kg buğdayı un haline getirebiliyorsa, günlük
üretim kapasitesi 50 x 100 kg = 5.000 kg buğdayı un haline getirmektir. Bir yılda tatil ve
bakım onarım dışında ortalama 300 gün çalışıldığı kabul edilirse, bu fabrikanın yıllık üretim
kapasitesi 300 x 5.000 = 1.500.000 kg buğdaydır.
Üretim biriminin fiziksel miktarıyla ilgili olan ölçüler, uzunluk, ağırlık, hacim veya
sadece sayı olabilmektedir. Bazı durumlarda, belli bir sürede üretilen mal veya hizmetin
değeri de kapasite ölçüsü olarak alınabilmektedir. Örneğin, bir bakkalın her gün satabildiği
malların değerlerinin tutarı, günlük satış kapasitesi hakkında bir fikir verebilmektedir257.
Kapasite türlerini ifade eden farklı tanımlar vardır:







Teorik (maksimum) kapasite.
Normal (pratik) kapasite.
Optimum kapasite
Fiili kapasite
Atıl (boş) kapasite
Aşırı kapasite

İsmet MUCUK, a.g.e., s.103
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Şekil 17: Başlıca

Kapasite Türleri

Teorik (Maksimum) Kapasite
Teorik kapasite, makine ya da teçhizatın, hiçbir bekleme, gecikme, arıza, aksama veya
duraklama olmadan ulaşabileceği en yüksek üretim miktarıdır; teorik açıdan yapılabilir
nitelikte olup, üretimde olabilecek herhangi bir aksama, bozulma, vb. durumları gözönünde
bulundurmaz. Maksimum veya teknik kapasite kavramı, “kolaylıkla ölçülebilir olma”
özelliğine sahip olmakla birlikte iki yönden de eleştiriye açıktır258:

İnsan gücü, hammadde ve diğer maliyetleri dikkate almaz.

Makine ve teçhizat gibi üretken unsurların hiç arızalanmayacağı, bakım-tamire
gerek duyulmayacağı gibi bir varsayımla maksimum üretim miktarını verir.
Şekil 17’de A-D arasındaki kısım teorik kapasiteyi göstermektedir. Yani
örneğimizdeki işletmenin yıllık 250.000 tonluk teorik kapasitesi bulunmaktadır.
Normal (Pratik) Kapasite
Bakım-tamirler, beklemeler, duraklamalar, montaj ve ayarlamalar, çalışmaya hazır
hale getirmeler vb. faaliyet kesintileri sebebiyle, makinelerin veya işletmelerin çalışma
kapasitelerinin %100’ü doldurulamaz, yani teorik kapasiteye ulaşmak mümkün olamaz.

258
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Teorik kapasiteden bahsi geçen bu faaliyet kesintileri çıkarıldığında “normal (pratik)
kapasite”ye ulaşılır259.
Şekil 17’de B-D arasındaki kısım normal (pratik) kapasiteyi göstermektedir. Yani
örneğimizdeki işletmenin yıllık 150.000 tonluk normal kapasitesi bulunmaktadır. Teorik
kapasiteden 100.000 ton/yıllık faaliyet kesintileri çıkartıldığında bu sayıya ulaşılmıştır.
Fiili Kapasite
İşletmenin herhangi bir dönemdeki fiili veya gerçekleşen üretim kapasitesine “fiili
kapasite” denir. Normal (pratik) kapasite, her zaman için “ulaşılabilir üretim miktarını”
vermekle beraber, işletmenin normal kapasitede çalışmasını gerektirmeyen veya bunu
aşmasını gerektiren durumlar (örneğin, talep düzeyinin düşüklüğü nedeniyle daha az üretim
yapılması gereği) söz konusu olabilir260.
Şekil 17’deki C-D arasındaki kısım fiili kapasiteyi göstermektedir. Yani
örneğimizdeki işletmenin yıllık 100.000 tonluk fiili kapasitesi bulunmaktadır.
Atıl (Boş) Kapasite
İşletmenin belirli bir dönemde gerçekleştirilen üretim miktarı yani fiili kapasitesi,
normal kapasitenin altında ise aradaki farka işletmenin “atıl (boş) kapasitesi” denir261. Şekil
17’deki B-C arasındaki kısım atıl (boş) kapasiteyi göstermektedir. Yani örneğimizdeki
işletmenin yıllık 50.000 tonluk atıl kapasitesi bulunmaktadır.
Aşırı Kapasite
İşletmelerde kapasite kullanım oranının %100’ü geçmesi, diğer bir deyişle, belirli bir
dönemde fiilî kapasitenin normal kapasitenin üzerinde olması hali çok seyrek görülse de söz
konusu olabilmekte; buna da “aşırı kapasite” denmektedir. İşletmeler genellikle kısmen atıl
kapasiteli olarak çalışmaktadırlar. Ancak ani bir talep yükselmesi durumu veya özel siparişler;
vb. gibi durumlarda geçici olarak normal kapasitenin üzerine çıkabilirler. Bu da üretim
faktörlerini biraz zorlayarak, ortalama birim maliyetlerdeki artışa da katlanarak fazla üretim
yapma yoluyla sağlanır.
Kapasite ile ilgili bahsedilmesi gereken bir başka kavram kapasite kullanım oranıdır.
Kapasite kullanım oranı, fiili kapasitenin normal kapasiteye oranı olup, bu oran normal
kapasitenin ne kadarının kullanıldığını yüzde cinsinden gösterir. Kapasite kullanım oranının
% 100 olması, fiilî kapasitenin normal kapasiteye eşit olması anlamına gelmektedir.

İsmet MUCUK, a.g.e., s.105
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Kapasite Kullanım Oranı = Fiili Kapasite / Normal Kapasite

Örneğin; Şekil 17’deki kapasiteleri gözönüne aldığımızda kapasite kullanım oranı şu şekilde
olacaktır:
Kapasite Kullanım Oranı = Fiili Kapasite / Normal Kapasite
Kapasite Kullanım Oranı = 100.000 / 150.000 ton/yıl
Kapasite Kullanım Oranı = 2/3 = % 66 olacaktır.
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Uygulamalar
Mal veya hizmetlerini en çok satın aldığınız üç işletme seçerek bunların büyüklükleri
konusunda araştırma yapınız.
Mal veya hizmetlerini en çok satın aldığınız üç işletme seçerek bunların 2016 yılındaki
kapasite kullanım oranlarını araştırınız.
Atıl kapasitesi olan bir işletme bunu azaltmak için hangi önlemlere başvurabilir, tartışınız.
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Uygulama Soruları
Optimum işletme büyüklüğü işletmeler için neden önemlidir?
Bir işletmenin aşırı kapasite ile çalışması hangi koşullarda gerekli olabilir?
Yeni kurulacak bir işletme mutlaka küçük işletme olarak kurulmak zorunda mıdır? Büyük
işletme olarak kuruluşu gerektiren sektörler var mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kuruluş yeri çalışmaları ile yakından ilişkili olan işletme büyüklüğü ve kapasite kavramları
çeşitli faktörler gözönüne alınarak incelenir. İşletmenin büyüklüğünü belirlerken bazı
durumlarda yıllık satışlar gibi niceliksel, bazı durumlarda ise niteliksel kriterlere bakılır. Her
işletmenin bir kapasitesi vardır. Bazı durumlarda bu kapasitenin tamamı kullanılırken, bazı
durumlarda daha azı veya fazlası kullanılır. Kurulacak olan işletmenin kapasitesi, işletme
faaliyete geçtikten sonra ortaya çıkabilecek talepleri belirli bir süre içinde ve belli bir düzeyde
karşılayacak kadar büyük olmalı, aynı zamanda da uzun dönemde boş kapasite kalacak kadar
büyük seçilmemelidir.
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Bölüm Soruları

1. A işletmesinin fiili kapasitesi 20.000 ton ve normal kapasitesi 17.500 ton ise bu işletmenin
aşırı kapasitesi aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

5.000 ton
10.000 ton
15.000 ton
20.000 ton
2.500 ton

2. İşletmenin herhangi bir dönemdeki gerçekleşen üretim kapasitesine ne denir?
a)
b)
c)
d)
e)

Fiili kapasite
Teorik kapasite
Maksimum kapasite
Üretim kapasitesi
Atıl kapasite

3.İşletmenin belirli bir dönemde gerçekleştirilen üretim miktarı yani fiili kapasitesi, normal
kapasitenin altında ise aradaki fark aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Fiili kapasite
Teorik kapasite
Maksimum kapasite
Üretim kapasitesi
Atıl kapasite

4.İşletmelerde belirli bir dönemde fiilî kapasitenin normal kapasitenin üzerinde olması haline
ne denir?
a)
b)
c)
d)
e)

Atıl kapasite
Aşırı kapasite
Optimum kapasite
Aylak kapasite
Boş kapasite

5.Aşağıdakilerden hangisi işletme büyüklüğünü belirlemede kullanılan niceliksel kriterlerden
biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yıllık satışlar
Varlıklar
Özsermaye miktarı
Yatırım alanı
Çalışan sayısı
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6. Aşağıdakilerden hangisi işletme büyüklüğünü belirlemede kullanılan niteliksel kriterlerden
biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sermayedarların sayısı
Yıllık satışlar
Bölgeye yönelik olup olmama
Endüstri dalındaki görece durum
Hukuki şekil

7. “Makine ya da teçhizatın, hiçbir bekleme, gecikme, arıza, aksama veya duraklama olmadan
ulaşabileceği en yüksek üretim miktarı” ifadesi aşağıdaki kapasite çeşitlerinden hangisini
tanımlar?
a)
b)
c)
d)
e)

Aşırı kapasite
Teorik kapasite
Normal kapasite
Optimum kapasite
Fiili kapasite

8. X işletmesinin fiili kapasitesi 20.000 ton ve normal kapasitesi 25.000 ton ise bu işletmenin
atıl kapasitesi aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

5.000 ton
10.000 ton
15.000 ton
20.000 ton
25.000 ton

9. Normal kapasitenin ne kadarının kullanıldığını yüzde cinsinden gösteren oranın adı nedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Üretim oranı
Atıl oran
Çalışma oranı
Kapasite kullanım oranı
Optimum oran

10. Fiili kapasitesi 50.000 ve normal kapasitesi 75.000 ton/yıl olan bir işletmenin kapasite
kullanım oranı ne kadardır?
a)
b)
c)
d)
e)

%45
%47
%63
%66
%71

Cevaplar
1)e 2)a 3)e 4)b 5)d 6)b 7)b 8)a 9)d 10)d
219

12.İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.İşletmenin Sosyal Paydaşları
12.2.Carroll’un Sosyal Sorumluluk Modeli
12.3.Sosyal Sorumlu Davranışın İşletmelere Yararları
12.4.Sosyal Sorumluluk Standardı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sosyal paydaş ne demektir?
Sosyal sorumluluğun farklı boyutları nelerdir?
Sosyal sorumluluk konusunda işletmelerin sertifika alması mümkün müdür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

İşletmenin Sosyal paydaşları

İşletmenin sosyal
paydaşlarının hangi gruplar
olduğunu ve bunların
işletmeden beklentilerini
anlayabilmek

Okuyarak, tartışarak

Carroll’un Sosyal
Sorumluluk Modeli

Carroll’un Modelindeki
kategoriler arasındaki
farklılıkları saptayabilmek

Okuyarak

Sosyal Sorumlu Davranışın
İşletmelere Yararları

Sosyal sorumlu davranışın
işletmelere sağladığı
yararları anlayabilmek

Okuyarak, araştırarak

Sosyal Sorumluluk
Standardı

Sosyal Sorumluluk
Standardının kriterlerini
açıklayabilmek

Okuyarak, araştırarak

elde
veya

223

Anahtar Kavramlar
 İşletmenin sosyal paydaşları: Hissedarlar ve yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kredi
verenler, toplum, hükümetler ve doğal çevredir.
 Sosyal sorumluluk: İşletmenin faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen
sosyal paydaşlarına karşı olan ahlâki sorumluluğudur.
 Carroll’un Sosyal Sorumluluk Modeli: Bu model, sosyal sorumluluk kavramını
ekonomik, yasal, etik ve gönüllülük olmak üzere dört boyutu olarak ele almaktadır.
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Giriş
Sosyal sorumluluk kapsamı oldukça geniş, net olarak tanımlanamayan bir kavramdır.
Sosyal sorumluluk genel anlamda işletmelerin toplumdaki rolünü ele almaktadır. Şirketlerin
ve şirket yöneticilerinin, sadece kendi paydaşlarının değil, toplumun ihtiyaçlarına karşı
duyarlı olmaları gerekmektedir. Bugün sosyal sorumlulukla ilgili çalışmalara bakıldığında,
artık işletmelerin böyle bir sorumluluğu olup olmadığının değil, bu sorumluluğun derecesinin
sorgulandığı gözlenmektedir.
Sosyal sorumluluk kavramının başlangıcı ile ilgili değişik görüşler bulunmaktadır.
Bazı çalışmalarda, sosyal sorumluluğun temelinin, devletin tüccar ve sanayiciler için faaliyet
kurallarının belirlendiği eski Yunana kadar uzandığı belirtilirken,262 diğer bazı çalışmalarda
ise 19. yüzyılda Sanayi Devrimini izleyen dönemde İngiltere’de Bourneville ve Port Sunlight
gibi, bir fabrika ile fabrikada çalışan işçiler ve aileleri için oluşturulmuş kasabaların varlığının
kurumsal sosyal sorumluluğun temelini oluşturduğundan söz edilmektedir.263
Modern anlamda sosyal sorumluluk, 1953 yılında Howard Bowen tarafından
yayınlanan “Social Responsibilities Of The Businessman” kitabı ile başlamıştır. 1960’lardan
itibaren işletme yöneticileri sosyal sorumluluğun önemini görmeye ve ekonomik amaçlar
yanında, sosyal nitelikli amaçlar belirleyerek, paydaşlara katkı sağlayacak uygulamalar ortaya
koymaya başladılar.264
Sosyal sorumluluk, işletmenin faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen
sosyal paydaşlarına karşı olan ahlâki sorumluluğudur. Başka bir ifadeyle, işletme yönetiminin,
strateji ve faaliyetler konusunda seçimler yaparken hem işletmenin, hem de genel anlamda
toplumun çıkarlarını gözönünde bulundurmasıdır.265 Sosyal sorumlulukla ilgili çalışmalar,
işletmelerin kâr elde etmek için mal ve hizmet üretmenin ötesinde sorumlulukları olduğunu,
ve sadece hisse sahiplerine (stockholders) karşı değil, sosyal paydaşlar (stakeholders)
kavramıyla ifade edildiği gibi çok daha geniş bir gruba karşı sosyal sorumlulukları olduğunu
vurgulamaktadırlar.
Sosyal sorumluluk, aslında bir sosyal anlaşma ve uzlaşmaya girişimi ifade ederek; “bir
işletmenin ekonomik ve yasal koşullara, iş ahlâkına, işletme içi ve çevresindeki kişi ve
kurumların beklentilerine uygun bir çalışma stratejisi izlemesine” yönelik eylemleri
kapsamaktadır.266
Şirketlerin sosyal sorumluluğu alanında son yıllarda gelişen en önemli bakış açısı,
sosyal sorumluluğun sadece topluma faydalı olacak projelere sponsorluk etmek olmadığı,
Mel WILSON, “Corporate Sustainability: What Is It And Where Does It Come From?”, Ivey Business
Journal, Vol 67, Issue 4, March-April 2003, s.3.
263
N.Craig SMITH, “Corporate Social Responsibility: Whether or How?”, California Management Review,
Vol 45, No:4, Summer 2003, s.52.
264
Rogene BUCHHOLZ, Principles of Environmental Management:The Greening of Business, 2nd Edition,
New Jersey: Prentice-Hall, 1998, s.344.
265
Richard L.DAFT, Management, 2nd Edition, Fort Worth: The Dryden Press, 1991, s.99.
266
Erol EREN, İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul: Der Yayınları, 1997, s.101.
262
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sosyal sorumluluğun işletmenin iş yapma-üretim biçimiyle ilgili olduğudur. Günümüzde, tüm
platformlarda kurum ve kuruluşların amacının; büyüme, kâr oranları, pazar payı gibi sadece
ticari olamayacağı, aynı zamanda toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak
için sosyal sorumluluk almaları gerektiği sürekli tartışılır hale gelmiştir.
Sosyal sorumluluk kapsamında artık insan haklarından sağlığa, çevre sorunlarından
eğitime, yoksullukla mücadeleden bölgesel eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına kadar bir çok
toplumsal sorun kuruluşların gündemine girmektedir. Yapılan çeşitli araştırmalar sosyal
sorumluluk konusunda duyarlı olan kuruluşların başarıya daha hızlı ulaşabileceğini
göstermektedir.

12.1.İşletmenin Sosyal Paydaşları
Sosyal paydaşlar (Stakeholders) terimi 1960’ların başlarında şirket ortakları
(stockholders) terimine karşıt olarak, özellikle halka açık şirketlerin kararlarında ortaklardan
başka kişilerin de “çıkar”larının dikkate alınması gereğini ortaya koyma ihtiyacı üzerine
doğmuştur. Sosyal Paydaşlar Teorisi’nin temelleri, 1984 yılında R. Edward FREEMAN
tarafından yayınlanan “Stratejik Yönetim: Sosyal Paydaşlar Yaklaşımı”267 adlı kitapla
oluşmuştur. FREEMAN bu kitapta sosyal paydaşı, “işletmenin, kararları, amaçları,
faaliyetleri, uygulamaları ve politikalarını etkileyebilen ve bunlardan etkilenebilecek olan
birey ve gruplar” şeklinde tanımlamaktadır.268
Sosyal Paydaşlar Teorisi’ne göre, işletme aralarında pay sahiplerinin de bulunduğu
tüm paydaşlar tarafından kurulmuş ortak bir girişimdir ve kendisine katkıda bulunan bu
paydaş grupları ile birlikte yaşamaktadır.269 Teori, işletmenin sosyal paydaşlarıyla ilişkileri ne
kadar iyi olursa, amaçlarına o derece kolay ulaşabileceğini, ilişkiler kötü olduğu takdirde
amaçlara ulaşmanın zorlaşacağını ileri sürmektedir.
Hangi kişi veya gruplar sosyal paydaşlara dahil edilmelidir? Çalışanlar ve yöneticiler,
tedarikçiler, toptancı ve perakendeciler, müşteriler genellikle sosyal paydaşlar arasında
sayılmaktadır. Kredi verenler, yatırımcılar, devlet ve toplum ise diğer örneklerdir. İşletmenin
paydaşlarının sadece faaliyetlerinden etkilenen gruplarla sınırlı kalamayacağı, üretim
faaliyetlerinin yol açtığı iklim değişikliği, ozon tabakasının delinmesi vb. küresel sonuçlardan
bütün insanlığın etkilendiği; dolayısıyla bütün insanlığın sosyal paydaş olduğunu ileri süren
görüşler vardır.270
İşletmelerin başlıca sosyal paydaşlarını aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür:

267

R.Edward FREEMAN, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston: Pitman Books, 1984.
Esra NEMLİ, Sürdürülebilir Kalkınma: Şirketlerin Çevresel ve Sosyal Yaklaşımları, Filiz Kitabevi,
İstanbul, 2004, s. 65.
269
Hayri ÜLGEN, S.Kadri MİRZE, İşletmelerde Stratejik Yönetim, 1.Baskı,: Literatür Yayınları No:13,
İstanbul, 2004, s.425.
270
Mel WILSON, a.g.e., s.4.
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Hissedarlar ve yatırımcılar
İşletmeye sermaye koyan ve yatırım yapan kişilerdir. İşletmenin amaçlarına ulaşması,
çıktıları ve elde edeceği kar ile ilgilidirler. İşletme yöneticileri hissedarların ve yatırımcıların
beklentilerini karşılayabilmek için en az girdi ile amaçlara ulaşmaktan sorumludur. 271
Çalışanlar
İşletmede çalışan bütün personelin amacı, öncelikle yüksek ücret, sonra iş garantisi,
iyi çalışma koşulları, terfi, takdir, ödüllendirme olanaklarıdır.
Müşteriler
Müşteriler işletmenin en önemli paydaşlarından biridir. Müşterilerin beklentisi, kaliteli
ürünü en uygun fiyata satın almak, satış sonrası hizmetleri eksiksiz almak vb. unsurlardır.
Kredi Verenler
İşletmeye kredi sağlayan bankalar ve diğer finansal kurumların işletmeden beklentileri
ödünç verdikleri finansal kaynakları faiziyle birlikte geri alabilmektir.
Toplum
İşletmenin içinde bulunduğu çevrede mal ve hizmet üretirken, bir yandan da toplumun
çıkarlarını gözetmesi, devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi, çevresini koruması,
güvenli ürünler satması, çalışanlarına adil davranması, çevrede yeni iş olanakları yaratması,
eğitim ve sanata destek olması toplumun beklentileri arasında sayılabilir. 272
Hükümetler
İşletme kararlarında etkili olan bir diğer paydaş da hükümetlerdir. Günümüzde
hükümetler ile işletmeler arasındaki ilişkinin boyutları ve sınırları iyice belirginleşmiştir.
Belirginleşen bu yapıda devlet; adil rekabet ortamını sağlayan ve kurallara uymayanlara
müdahale eden hakem konumundadır.273 Bunun dışında hükümetlerin alması muhtemel
kararların işletme stratejileri üzerindeki etkileri göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür.
Doğaya karşı sorumluluk
İşletmeler doğal kaynakları üretimde kullanarak tüketmekte, diğer yandan da üretim
sonucu ortaya çıkan zararlı atıklarla çevreyi kirletmektedirler. Bu nedenle doğal çevre giderek
daha çok işletmelerin sosyal sorumluluk alanlarından biri haline gelmektedir.

S.Kadri MİRZE, İşletme, Literatür Yayınları, İstanbul, 2010, s.392.
Hayri ÜLGEN, Kadri MİRZE, s.192
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Coşkun Can AKTAN, Deniz BÖRÜ, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, içinde: Kurumsal Sosyal
Sorumluluk, Coşkun Can AKTAN (Ed), İGİAD Yayını, İstanbul, 2007, s.18
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272
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İşletme sosyal paydaşlarının kimler olduğunu belirledikten sonra, bu gruplarla
ilişkilerinde strateji oluşturmak durumundadır. Farklı sosyal paydaş gruplarının farklı
amaçları, öncelikleri ve talepleri söz konusudur; paydaşların yönetimi, karar almada bu çeşitli
grupların çıkarlarını göz önünde bulundurmayı gerektirmektedir. Böylelikle bütün grupların
belli bir dereceye kadar tatmin edilmesi veya en azından belirli bir problemle ilgili en önemli
paydaşların tatmin edilmesi amaçlanmaktadır.
Tablo 6: İşletmenin Sosyal Paydaşları

Sosyal Paydaşlar

Sorumluluklar

Yönetim Kurulu

Görevlerinin sürdürülebilmesi için ortakların tatmin olması

Hisse sahipleri

Paylardan alınan gelirin yükseltilmesi

Yöneticiler

Kişisel kazanç ve kişisel gelişme için büyüme amaçlı
faaliyetler

Kredi verenler

Finansal açıdan zamanında yapılan ödemeler

Çalışanlar

İyi çalışma koşulları, prim, terfi olanakları

Tedarikçiler

Uzun süreli ve devamlı gelir

Müşteriler

Uygun fiyatlı sağlıklı ve kaliteli ürünler

Toplum

Çevrede yeni iş olanakları yaratma ve sosyal katkı
Kaynak: Hayri ÜLGEN, Kadri MİRZE, a.g.e., s.189.

Sosyal paydaşların yönetimi, yöneticilerin işletmeden beklentisi olan bu farklı grupları
tatmin edecek süreçleri formüle etmelerini ve uygulamalarını gerektirmektedir. Burada en
önemli görev, bütün sosyal paydaşların ilişkilerini ve beklentilerini şirketin uzun vadeli
başarısını garanti etmektir. Sosyal paydaşlar yaklaşımı, işletmenin çevresindeki unsurların
aktif yönetimini gerektirmektedir.274
İşletmenin sosyal paydaşlara karşı görev ve sorumlulukları konusunda çelişen iki
farklı görüş bulunmaktadır. Adam Smith’den başlayıp Milton Friedman’a kadar gelen
dönemde bazı araştırmacılar işletmenin paydaşlarına karşı olan sorumluluklarının yönetimin
karar verme sürecinde yeri olmadığını savunmuşlardır. Örneğin Friedman “İşletmenin sosyal
Esra NEMLİ ÇALIŞKAN, “Stratejik Yönetim ve Etik”, içinde: İşletme Etiği, Zeyyat SABUNCUOĞLU
(Ed), Beta Yayınları, İstanbul, 2011, s.92
274
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sorumlululuğu karını arttırmaktır. İşletmenin temel odağı kendi ortakları (shareholders)
olmalıdır, sosyal sorumlulukla ilgili faaliyetler işletmenin değil, devletin görevleri
arasındadır.” demektedir.275
Sosyal paydaşlar yaklaşımı ise işletmeyi toplumun bir parçası olarak görür ve her
kararının sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurduğunu ifade eder. İşletmeyi ekonomik ve
toplumsal çevresi ile ilgili olarak verdiği kararlardan ve bunların doğuracağı sonuçlardan ayrı
tutmak mümkün değildir.

12.2.Carroll’un Sosyal Sorumluluk Modeli
İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluğuna ilişkin en bilinen ve kabul gören yaklaşım
Archie Carroll’un “şirketlerin sosyal sorumluluk piramidi” olmuştur. Archie Carroll, sosyal
sorumluluk kavramını ekonomik, yasal, etik ve gönüllülük olmak üzere dört boyutlu olarak
ele almaktadır. Ekonomik sorumluluklar, ekonomik refah sağlamak için ve tüketim
ihtiyaçlarını karşılamak için işletmelerin yükümlülüklerini içermektedir. Hukuki
sorumluluklar, kurumların yasal gereklilikleri çerçevesinde ekonomik misyonu yerine
getirmek gerektiğini göstermektedir. Etik sorumluluklar kurumların toplumda uygun
davranışları tanımlayan ahlak kurallarına uymasını gerektirir. Hayırsever (gönüllü)
sorumluluklar ise isteğe bağlı sorumluluklardır.

Gönüllü Sorumluluk
Etik Açıdan Sorumluluk
Hukuki Sorumluluk
Ekonomik Sorumluluk

Şekil 18: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi
Kaynak: Archie B. CARROLL, “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate
Performance”,' Academy of Management Review, 1979, Vol 4, No 4,
s.499.
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Ekonomik Sorumluluk
Ekonomik sorumluluklar, bütün işletmelerin ilk düzeydeki sorumluluğu olarak,
toplumun gereksinim duyduğu ve istediği mal ve hizmetleri üretmek ve temin etmek için
kaynakları uzun vadede verimli bir biçimde kullanması ve ürettiklerini kârlı bir biçimde
satmasıdır.276
Hukuksal Sorumluluk
İşletmenin ikinci düzeydeki sorumluluğu olan hukuki sorumluluk, işletmenin
faaliyetlerini tüm kanunlar ve düzenlemeler çerçevesinde icra etmesi olarak ifade edilebilir.
Ancak, kanunlar ve düzenlemeler bir örgüt ve onun üyelerinin yaptığı tüm eylemleri
kapsayamaz. Başka bir ifadeyle hukuki sorumluluklar, yasal ve düzenleyici çerçeve içinde
işletmenin ekonomik sorumluluklarını yerine getirmesidir. İşletmeler eğer sosyal
sorumluluklarını yerine getirmezlerse çeşitli istekleri olan halk, isteklerinin karşılanması için
yerel ve merkezi yönetim organlarına başvuracaklardır. Yöneticilerin de bu ihtiyaçları
karşılamak için çeşitli kanuni düzenlemelere gitmeleri halinde bu düzenlemelere uymak
kuruluşlara hayli pahalıya mal olmaktadır.
Etik Açıdan Sorumluluk
Sosyal sorumluluğun etik boyutu, kanuna bağlanmadığı halde, örgütsel üyeler,
topluluk ve toplum tarafından beklenen veya yasaklanan davranış ve faaliyetleri ifade eder.
Etik sorumluluklar, müşteriler, çalışanlar, hissedarlar ve toplumu kapsayan temel çıkar
gruplarının bir endişesini yansıtan standartlar, normlar ve beklentileri şekillendirir. Başka bir
deyişle, yasalarla belirtilmeyen fakat bir işletmeden toplumun beklediği davranışlardır.

Alışverişlerde birbirini aldatmak, sözüne ve anlaşmalarına sadık kalmamak, toplumun
zayıf anlarında veya arz yetersizliği durumlarında fırsatçı politikalar gütmek, mal ve
hizmetleri hakkında yalan söylemek, sattığı malın niteliklerini tam olarak söylememek, malın
kötü yönlerini müşterisinden gizlemek ve alacağı malın değerini düşürmek için kötülemek,
alacağın tahsilinde ve borcunun ödenmesinde gereken fedakârlıkta bulunmamak gibi
toplumsal ve iş etiğine uymayan davranışlarda bulunan işletmeler, zaman içinde toplum
nazarında küçük düşmekle cezalandırılırlar.277
Gönüllü Sorumluluk
Gönüllü sorumluluklar ise, toplumun işletmelerden beklediği hayırseverlik amaçlı
faaliyetlerdir. Bu boyut işletmelerin içinde bulundukları toplumun isteklerine karşı

Mustafa TAŞLIYAN, Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Modern İş Dünyasının Vicdani Gereği, Ankara
Sanayi Odası Yayını, Mayıs-Haziran 2012, s.28-29.
276
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duyarlılıklarını yansıtır.278 Gönüllü sorumlulukların etik sorumluluklardan farkı, toplumun
hayırseverlikle ilgili herhangi bir beklentisinin olmaması ve bu alandaki faaliyetlerin
işletmenin insiyatifine bırakılmasıdır.
Dört boyutlu sosyal sorumluluk modelinde bulunan dört kategori birbirinden ayrı ve
bağımsız olarak düşünülmemelidir. Bunlar karşılıklı bağımlı olmakla kalmaz, eş zamanlı
olarak gerçekleştirilmesi için işletme yöneticileri üzerinde baskı oluşturur. Yönetici, aldığı ve
uyguladığı tüm kararlarında sürekli olarak kâr amacını gözetmek, yasalara ve etik değerlere
uygun davranmak zorundadır.
Tablo 7: Kurumsal

Sosyal
Türü

Sosyal Sorumluluğun Dört Bileşeni

Sorumluluk Sosyal Beklenti

Gönüllü Sorumluluk

Etik Sorumluluk

Yasal Sorumluluk

Sonuç/Örnek

Toplum tarafından

Şirket toplumu destekleme

işletmeden arzulanır.

programlarına katkıda bulunur.

Toplum tarafından

Şüpheli, sorgulanabilir

işletmeden beklenir.

uygulamalardan kaçınmak.

Toplum bir gereklilik

Tüm yasalara (çevresel yasalar,

olarak görür.

tüketici yasaları) itaat etmek.
Kurallara uymak.

Ekonomik Sorumluluk

Toplum bir gereklilik

Maliyetleri minimize etmek, satış

olarak görür.

gelirlerini maksimize etmek ve
kârlı olmak

Kaynak: Ayşe CİNGÖZ, A. Asuman AKDOĞAN, “İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Faaliyetleri:Kayseri İli’nde Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012,
16(3), s.335

12.3.Sosyal Sorumlu Davranışın İşletmelere Yararları
Kurumsal sosyal sorumluluk konusunu ciddiye alan şirketler önemli kazanımlar
sağlamaktadırlar. Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen faydalar şu şekilde sıralanabilir: 279



Bu şirketlerin marka değerleri ve dolayısıyla piyasa değerleri artmaktadır.
Daha nitelikli personeli cezbetme, motive etme ve tutma imkânı doğmaktadır.

Ayşe CİNGÖZ, A. Asuman AKDOĞAN, “İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri:Kayseri
İli’nde Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, 16 (3), s.336
279
Yılmaz ARGÜDEN, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, AR-GE Danışmanlık Yayınları, 2002, s.11-12
278
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Özellikle bu konularda hassas yatırımcılara ulaşma imkanı oluştuğundan, gerek hisse
değerleri artmakta, gerekse borçlanma maliyetleri düşmektedir.
Yeni pazarlara girmekte ve müşteri sadakati sağlamada önemli avantajlar elde
edilmektedir.
Verimlilik ve kalite artmaktadır.

12.4.Sosyal Sorumluluk Standardı
Kurumsal sosyal sorumluluğun şirket performansının önemli bir boyutunu oluşturduğu
gittikçe daha çok kabul görmektedir. Social Sustainability International tarafından 1997
yılında geliştirilen "Sosyal Sorumluluk Standardı” (SA 8000), işletmelerin işgörenler,
tedarikçiler, müşteriler ve topluma karşı sosyal sorumluluğunu belirlemeye yöneliktir. SA
8000, çocuk işgören, çalışma saatlerini, iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda kurallar
getirerek, işyerlerinde çalışma koşullarını iyileştirmeyi, işgören verimliliğini arttırmayı, ürün
ve hizmetlerin kalitesini arttırmayı, firmanın sosyal sorumluluğunun gereklerini yerine
getirdiğini topluma anlatmasını sağlamaktadır.
Şirketlerin sosyal sorumluluğunun değerlendirilmesinde SA 8000 kapsamlı bir çerçeve
sunmaktadır. SA 8000 Standardı kapsamında aşağıdaki temel ilkeler yer almaktadır:280


Çocuk işçi: 15 yaşın altında çocuk işgören çalıştırılamaz.

 Zorla çalıştırma: İşletme zorla işgören çalıştıramaz, borcuna karşılık işgören
çalıştıramaz, işgörenlerin, kimliklerini ya da belli bir depoziti işletmeye bırakmalarını
isteyemez, hapisteki kişiler zorla çalıştırılamaz.
 Sağlık ve güvenlik: İşletme güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmalı, kazalar ve
hastalıklara karşı önlem almalıdır. Çalışanların düzenli bir şekilde sağlık ve güvenlik eğitimi
almalarını sağlamalıdır.
 Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkı: İşletme, işgörenlerin sendika kurma,
sendikaya katılma ve toplu pazarlık haklarına saygı göstermek durumundadır.
 Ayırımcılık: İşgörenler ırk, cinsiyet, etnik köken, özürlülük, cinsel tercih vb. nedenlerden
dolayı farklı muameleye tabi tutulamaz.
 Disiplin uygulamaları: İşgörenlere dayak, küfür vb. fiziksel ve psikolojik baskı
uygulanamaz.
 Çalışma saatleri: Ülke yasalarına uymak kaydıyla, işgörenler haftada 48 saatten fazla
çalıştırılamaz, en az haftada bir gün izin kullanırlar, ücreti ödenmek kaydıyla fazla mesai
haftada 12 saati geçemez.

280

Social Accountability International, Web Adresi http://www.saintl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937, Erişim Tarihi: 11.07.2014
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 Maaş ve ücretler: Ücretler en azından ülkenin “asgari ücret” seviyesinde ve personelin
temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar olmalıdır, disiplin problemleri yüzünden
ücretten kesinti yapılamaz.
 Yönetim sistemleri: Sertifika almak isteyen işletmeler, kendi sosyal sorumluluk
politikalarını belirleyerek, yönetim sistemlerini oluşturmalı ve sistemin etkin işleyişini
sağlamalıdır.
SA 8000 Sertifikası, denetimler sonucunda gerekli koşulları sağladığını ispatlayan her
türlü işletmeye verilebilmektedir. Belgelendirme, bir işletmenin ürünlerinin (tedarikçi ve
müteahhitlerden aldıkları parçalar dahil) SA 8000 standardına uygun koşullarda üretildiğini
kanıtlamaktadır.
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Uygulamalar
Ülkemizde sosyal sorumluluk konusunda önde gelen üç işletme seçerek bunların Carroll’un
sosyal sorumluluk modelinde hangi aşamada olduklarını irdeleyiniz.
Ülkemizde SA 8000 Sosyal Sorumluluk Sertifikasına sahip işletmeleri araştırınız.
Doğal çevreyi sosyal paydaşlardan biri olarak gören, üretim faaliyetlerinde çevreye zarar
vermeyen bir işletme bularak yöneticileri ile görüşünüz.

234

Uygulama Soruları
Sosyal sorumluluk sahibi davranışlar işletmelere ne gibi faydalar sağlamaktadır?
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Sertifikasına sahip işletmeler müşterinin gözünde rakiplerine
göre farklı bir yerde konumlanmış mıdır?
İşletmenin sosyal paydaşlarından hangi grup daha önemlidir? Böyle bir değerlendirme hangi
unsurları gözönünde bulundurularak yapılabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal sorumluluk, kapsamı oldukça geniş, net olarak tanımlanamayan bir kavramdır. Sosyal
sorumluluk genel anlamda işletmelerin toplumdaki rolünü ele almaktadır. Şirketlerin ve şirket
yöneticilerinin, sadece kendi paydaşlarının değil, toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmaları
gerekmektedir. Sosyal Paydaşlar Teorisi’ne göre, işletme aralarında pay sahiplerinin de
bulunduğu tüm paydaşlar tarafından kurulmuş ortak bir girişimdir ve kendisine katkıda
bulunan bu paydaş grupları ile birlikte yaşamaktadır. İşletmenin başlıca paydaşları,
hissedarlar ve yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kredi verenler, toplum, hükümetler ve doğal
çevredir. Carroll sosyal sorumluluk kavramını ekonomik, yasal, etik ve gönüllülük olmak
üzere dört boyutlu olarak ele almaktadır. Ekonomik sorumluluklar, ekonomik refah sağlamak
için ve tüketim ihtiyaçlarını karşılamak için işletmelerin yükümlülüklerini içermektedir.
Hukuki sorumluluklar, kurumların yasal gereklilikleri çerçevesinde ekonomik misyonu yerine
getirmek gerektiğini göstermektedir. Etik sorumluluklar kurumların toplumda uygun
davranışları tanımlayan ahlak kurallarına uymasını gerektirir. Hayırsever (gönüllü)
sorumluluklar ise isteğe bağlı sorumluluklardır. Social Sustainability International tarafından
1997 yılında geliştirilen "Sosyal Sorumluluk Standardı” (SA 8000), işletmelerin işgörenler,
tedarikçiler, müşteriler ve topluma karşı sosyal sorumluluğunu belirlemeye yöneliktir. SA
8000, çocuk işgören, çalışma saatlerini, iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda kurallar
getirerek, işyerlerinde çalışma koşullarını iyileştirmeyi, işgören verimliliğini arttırmayı, ürün
ve hizmetlerin kalitesini arttırmayı, firmanın sosyal sorumluluğunun gereklerini yerine
getirdiğini topluma anlatmasını sağlamaktadır.
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Bölüm Soruları
1. “İşletme aralarında pay sahiplerinin de bulunduğu tüm paydaşlar tarafından kurulmuş ortak
bir girişimdir.” ifadesi aşağıdaki teorilerden hangisinde ön plana çıkmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Ortak girişim teorisi
Evrim teorisi
Sosyal paydaşlar teorisi
Pay sahipleri teorisi
İşletme teorisi

2. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal paydaşlarından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Hissedarlar ve yatırımcılar
Çalışanlar
Müşteriler
Kredi verenler
Üretim

3. Aşağıdakilerden hangisi Carroll’un sosyal sorumluluk modelinde ele aldığı boyutlardan biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ekonomik sorumluluk
Hukuksal sorumluluk
Çevresel sorumluluk
Etik sorumluluk
Gönüllü sorumluluk

4. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk konusunu ciddiye alan şirketlerin
sağladığı kazanımlardan biri değildir?
Bu şirketlerin marka değerleri ve dolayısıyla piyasa değerleri artmaktadır.
Daha nitelikli personeli cezbetme, motive etme ve tutma imkânı doğmaktadır.
Hisse senedi değerleri azalmakta ve borçlanma maliyetleri artmaktadır.
Yeni pazarlara girmekte ve müşteri sadakati sağlamada önemli avantajlar elde
edilmektedir.
e) Verimlilik ve kalite artmakta, risk yönetimi daha etkin hale gelmektedir.
a)
b)
c)
d)

5. SA 8000 standardı kapsamında aşağıdaki temel ilkelerden hangisi yer almamaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Çocuk işçi
Zorla çalıştırma
Üretim standartları
Disiplin uygulamaları
Sağlık ve güvenlik
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6. “İşletmenin, kararları, amaçları ve faaliyetlerini etkileyebilen ve bunlardan etkilenebilecek
olan birey ve gruplar” aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Çalışanlar
Sosyal paydaşlar
Rakipler
Tüketiciler
Tedarikçiler

7. Toplumun işletmelerden beklediği hayırseverlik amaçlı faaliyetler işletmenin hangi
sorumluluk alanı içerisinde yer almaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Ekonomik Sorumluluk
Hukuksal Sorumluluk
Etik Açıdan Sorumluluk
Gönüllü Sorumluluk
İşletme içi Sorumluluk

8. Aşağıdakilerden hangisi toplumun işletmelerden beklentileri arasında sayılamaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi
Çevresini koruması
Güvenli ürünler satması
Satış sonrası hizmetlerin olmaması
Eğitim ve sanata destek olması

9. Sosyal sorumluluk standardının kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

ISO 14001
SA 8000
ISO 9001
ISO 22000
ISO 27000

10. “İşgörenler ırk, cinsiyet, etnik köken, özürlülük, cinsel tercih vb. nedenlerden dolayı farklı
muameleye tabi tutulamaz.” ifadesi SA 8000 kapsamındaki hangi ilkeyi tanımlamaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Çocuk işçi
Zorla çalıştırma
Üretim standartları
Ayrımcılık
Sağlık ve güvenlik

Cevaplar
1)c 2)e 3)c 4)c 5)c 6)b 7)d 8)d 9)b 10) d
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13.İŞLETMECİLİK FONKSİYONLARI I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Yönetim
13.1.1.Yönetimin Tanımı Ve Anlamı
13.1.2.Yöneticiler ve İşletmede Yönetim Kademeleri
13.1.3.Yönetim Süreci
13.2.Pazarlama
13.2.1.Pazar Ve Pazarlama İle İlgili Temel Kavramlar
13.2.2.Pazarlama Karması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İşletme fonksiyonları nelerdir?
Bir işletmede farklı yönetim kademeleri var mıdır?
Pazarlama faaliyetinin işletmeler için önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Yönetimin Tanımı

Yönetim kavramını ve
içeğini anlayabilmek

Okuyarak, araştırarak

İşletmede Yönetim
Kademeleri

İşletmede yönetim
kademelerinin yetki ve
sorumlulukları arasındaki
farklılıkları saptayabilmek

Okuyarak, tartışarak

Yönetim Süreci

Yönetim sürecinin
aşamalarını anlayabilmek

Okuyarak, araştırarak

Pazarlama Karması

Pazarlama karmasının
unsurlarını kavrayabilmek

Okuyarak, deneme yaparak
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Anahtar Kavramlar
Yönetim: Başkalarının aracılığı ile amaçlara ulaşma veya başkalarına iş gördürme
faaliyetlerinin toplamıdır.
Yönetici: Kar ve riski başkalarına ait olmak üzere mal ve hizmet ortaya koymak için üretim
faktörlerini tedarik eden ve bunları belli bir ihtiyacı karşılama amacına yönelten kimse olarak
tanımlanabilir.
Pazarlama: İşletme amaçlarını gerçekleştirmek, mevcut ve potansiyel müşterilerin istek ve
ihtiyaçlarını tatmin etmek için; mamullerin (mal, hizmet ve fikirlerin) üreticiden tüketiciye veya
kullanıcıya doğru yönlendiren örgüt faaliyetlerinin bütünüdür.
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Giriş
İşletmenin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için çok çeşitli faaliyetler yapması
gerekmektedir. Bu faaliyetler bir yandan mal veya hizmetlerin üretimi için gerekli düzenin
sağlanması, diğer taraftan üretim için ihtiyaç duyulan kaynakların temin edilmesi, üretilen mal
ve hizmetlerin pazarlanması gibi birçok farklı alanı kapsar. İşletme içinde birbirine yakın ve
benzerlik gösteren görev ve faaliyetler birarada gruplandırılır, bu faaliyet gruplarının her
birine “işletme fonksiyonu” adı verilir. Kitabın bu Bölümünde işletmecilik fonksiyonlarından
yönetim ve pazarlama, 14. Bölümünde ise üretim,
araştırma-geliştirme ve finans
fonksiyonları genel hatlarıyla ele alınacaktır.

13.1. Yönetim
Yönetim faaliyeti insanın varolması ile birlikte ortaya çıkan bir olgudur. İki veya daha
fazla insanın ortak bir amaç etrafında çalışmalarını organize etmesiyle yönetim söz konusu
olur. Diğer bir deyişle, yönetim insanların tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçlara
ulaşabilmek için yürütülen grup faaliyetidir. Yönetim sosyal bir niteliğe sahip olup işbirliği ve
koordinasyon sürecini de gerektirmektedir.281

13.1.1.Yönetimin Tanımı Ve Anlamı
Modern yönetim kavram ve uygulamalarının çoğunluğu çok eskiye dayanmaktadır: İlk
yönetim ilkelerinin pek çoğu askerlikle birlikte başlamıştır. İnsanların çoğalması ve insan
ihtiyaçlarının çeşitlenmesi gibi gelişmeler çok sayıda insanı ve bu insanların ilişkilerini
düzenleyecek yönetim birimleri ve örgütlerin kurulmasını zorunlu kılmıştır. İşletme yönetimi
işletmelerin ortaya çıkmasıyla söz konusu olmuştur. Sanayi Devrimi ile modern ve bilimsel
yönetim anlayışı olgunlaşmaya başlamıştır.
Yönetim, uzman yazarlarca değişik yönleri ön plana çıkartılarak farklı şekillerde
tanımlanmaktadır. Bunlardan birkaçına aşağıda yer verilmiştir:282
Yönetim: Başkaları aracılığı ile amaçlara ulaşma veya başkalarına iş gördürme faaliyetlerinin
toplamıdır.
Yönetim: Örgütsel kaynakların planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi ve denetimi yoluyla
örgüt amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşılmasıdır.
Yönetim beş fonksiyonel faaliyetten oluşan bir süreçtir. Bu faaliyetler: Planlama,
Örgütleme, Yürütme, Koordinasyon ve Denetim olarak gruplandırılabilir. Süreç niteliği
yönetimin en belirgin özelliklerinden biridir. Yönetim süreci işletmelerde, eğitim ve sağlık
kurumlarında, belediyelerde, derneklerde, vakıflarda, sendikalarda, siyasi partilerde, dini,

281
282

Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, İşletme Yönetimine Giriş, İstanbul: Beta Basım Yayın, 1999, s.19.
İsmet MUCUK, Modern İşletmecilik, 17. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2011, s.129.
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askeri ve diğer her türlü kamu kurumlarında uygulanan ortak bir faaliyet olarak karşımıza
çıkmaktadır.283

13.1.2.Yöneticiler ve İşletmede Yönetim Kademeleri
Yönetici genel olarak bir işletmenin veya bir bölümün belirlenmiş amaçlar etrafında
yönlendirilmesi, faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirilmesi görevini yürüten kişi olarak
bilinmektedir.
Yönetici, kar ve riski başkalarına ait olmak üzere mal ve hizmet ortaya koymak için
üretim faktörlerini tedarik eden ve bunları belli bir ihtiyacı karşılama amacına yönelten kimse
olarak tanımlanabilir. Yalnızca kendi ihtiyaçlarının gidermek için tek başına çalışan bir terzi,
bakkal, kuru temizlemeci bir girişimci olmasına rağmen yönetici değildir. Zira yönetici
başkalarının bilgi ve güçlerini kullanarak, belli amaçların gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
Yönetici başkaları aracılığıyla işgören, yani başkaları aracılığıyla amaçlarına ulaşan
bir kişidir. Bir yöneticinin etkinlik ve verimliliği, personelinin, kullandığı iş, araç ve
ekipmanlarının uyumlu bir biçimde biraraya getirilmesiyle mümkün olmaktadır.
Yönetim grup halinde çalışan insanları ve diğer üretim faktörlerini kullanarak ortak
amaçlara ulaşma süreci olarak tanımlandığında, en küçük işletmelerde bile birden çok
yöneticiye ihtiyaç olduğu görülmektedir. 284 Dolayısıyla yönetsel faaliyetler genel müdürden
ustabaşılarına kadar devam eden bir hiyerarşik yapı içinde yöneticiler tarafından farklı
düzeylerde yürütülmektedir.
Üst Kademe Yönetim ve Stratejik Yönetim
Genellikle üst düzey yönetime tepe yönetimi ve tepe yöneticileri denir. Tepe
yöneticiler işletmede en fazla yetki ve güce sahiptirler, işletmenin amaçlarını belirler, uzun
dönemli politika ve stratejileri saptarlar ve işletmeyi dışarıda en geniş yetkilerle temsil
ederler.
Tepe yöneticilerin faaliyet alanına giren işler daha çok Stratejik Yönetim faaliyeti ile
ilgilidir. Stratejik Yönetim, işletme ile çevresi arasındaki ilişkileri düzenleyen ve işletmenin
bütününü ilgilendiren yönetim seviyesidir. Çevrenin analiz edilmesi, işletmenin kendi imkan
ve kabiliyetlerini belirlemesi ve işletmenin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için ikisi arasında
en uygun hareket tarzlarının seçilmesi ve uygulanması sürecidir.
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Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, a.g.e., s.21.
İsmet MUCUK, a.g.e., s.132.
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Stratejik Yönetim ve Tepe Yönetimi
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
Grup Sorumluları
Başkan Yardımcıları
Fonksiyonel Yönetim ve Orta Kademe Yönetimi
Genel Müdür Yardımcıları
Bölge Yöneticileri
Bölüm Müdürleri ve Yardımcıları
Program Yönetimi ve Alt Kademe Yönetimi
Bölüm Şefleri
Ustabaşılar
Çalışanlar
Operatörler, Düz İşçiler, El İşçileri, Uzmanlar, Teknisyenler
Şekil 19: İşletmede Yönetim Seviyeleri
Kaynak: Ömer Dinçer, Yahya Fidan, İşletme Yönetimine Giriş, s.30.

Orta Kademe Yönetim ve Fonksiyonel Yönetim
Tepe yönetimce belirlenen genel amaçları gerçekleştirmeye yönelik uygulama planları
geliştirilmesi ve alt kademe yöneticilerin çalışmalarının koordine edilmesi, uygulamaya
dönük işlerin yürütülmesi orta kademe yöneticilerin görevleri arasındadır.285 Fonksiyonel
yönetim bir işletmeyi bütün olarak değil, bölüm olarak ele alan ve daha çok bölüm
yöneticilerinin yerine getirdiği yönetimdir.
Alt Kademe Yönetimi ve Program Yönetimi
Alt kademe yöneticiler günlük faaliyetleri gerçekleştiren işçilerin, teknik ya da ticari
personeli veya büro personelinin gözetiminden sorumlu ilk düzey yöneticilerdir. Program
yönetimi, işletmenin alt kademe yöneticilerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgilidir.

Kim, ne, niçin, nereden, ne zaman ve nasıl sorularının ayrıntısıyla cevaplandırıldığı ve
uygulandığı alandır.

Daha çok haftalık, aylık veya üç aylık dönemleri kapsayan kısa vadeli faaliyetlerin
planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi sürecidir.

285

İsmet MUCUK, a.g.e., s.133.
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13.1.3.Yönetim Süreci
Yönetim sürecinin aşamalarını oluşturan faaliyetler yönetimin fonksiyonları olarak
ifade edilir. Bu faaliyetler aslında “yönetici ne yapar?” sorusunun cevabını vermektedir.
Yönetim beş fonksiyonel aşamalı bir süreçtir: Planlama, Örgütleme, Yürütme, Koordinasyon,
Denetim.
Planlama
Planlama yönetim fonksiyonlarının ilki ve en önemlisidir. Bütün grup faaliyetleri
amaçların neler olduğunun ve bunlara nasıl ulaşılacağının belirlenmesi ile başlar, bu da
planlama sürecinin başlangıcıdır.286 Planlama, her kademedeki yöneticiler için, diğer yönetsel
faaliyetlerin yerine getirilmesinde temel oluşturur. Planlar tüm yöneticiler ve çalışanlar için
birer pusula veya rota niteliği taşırlar.
Planlama, 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. Etkili bir planlama, geçmiş
bilgilerin analizini, mevcut durumun ve geleceğe dönük gelişmelerin değerlendirilmesini
gerektirir.
Örgütleme (Organizasyon)
Küçük bir işletmede yapılan faaliyetlerin sayısı ve çeşidi azdır. Bunları bir veya birkaç
kişi yapabilir. İşletme büyüdükçe yapılması gereken faaliyetler de, çalışan insan sayısı da
artar. Yönetim kademeleri ve işbölümü fazlalaşır. İşletmenin gelişmiş bir organizasyon
yapısına ihtiyacı olur.
Etkin bir örgütleme (organize etme) işlemiyle ortaya çıkan iyi bir organizasyon yapısı
yönetimin yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarını kolaylaştırır ve bunların
başarısını arttırır. Bu yönüyle organizasyon tüm diğer yönetim fonksiyonlarıyla çok yakından
ilişkilidir. Bu nedenle yönetim ve organizasyon kavramları zaman zaman birlikte kullanılır.
Zira bu iki kavram iç içedir.
Yürütme
Yürütme planlar yapılıp organizasyon yapısı oluşturulduktan sonra bu organizasyonun
ortak amaç doğrultusunda harekete geçirilmesi demektir. Yürütme yöneticinin astlarının
faaliyetlerini etkilemesi ve onlara ne yapmaları gerektiğini bildirmesiyle ilgili bir yönetsel
faaliyettir. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra personeli çalışmaya sevketme süreci olarak
kabul edilir. Yürütme sürecinin kapsadığı başlıca faaliyetler şunlardır:287


286
287

Yürütme, yöneticinin astlarına emir ve talimatlar vermesini kapsar.
İsmet MUCUK, a.g.e., s.136.
İsmet MUCUK, a.g.e, s.164.
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Astların belirli görevleri sürdürmelerinde yol gösteren devamlı bir eğitim faaliyetlerini
ifade eder.

Yöneticilerin, astların beklentilerini karşılamaları ile ilgili olarak motivasyon
konusunu içerir.


Çalışmalarda disiplin sağlamayı ve iyi çalışanları ödüllendirmeyi içerir.

Koordinasyon
Koordinasyon, işletmenin bütünlüğünü ve varlığını sağlayan faktörlerin başında
gelmektedir. Tanım olarak koordinasyon, insan çabalarının birleştirilmesi, zaman bakımından
ayarlanması, ortak amaca ulaşmak için faaliyetlerin birbiri ardına gelmesi ve bütünleşmesinin
sağlanması anlamındadır.288
Koordinasyon fonksiyonu ile yönetici, çeşitli işletme faaliyetlerini ve bu faaliyetleri
yerine getiren insanları birbirleriyle uyumlu hale getirmek ve ortak amaca yöneltmek
durumundadır. Aksi takdirde çabalar ne kadar yoğun olursa olsun istenilen ölçüde etkinlik
sağlanamaz.289 Koordinasyonun da etkili olabilmesi işletme içi iyi işleyen bir haberleşme
sisteminin varlığı gerekir. Zira iyi bir iletişim sistemi grup üyelerini birbirlerinin
çalışmalarından haberdar kılmayı sağlar.
Denetim (Kontrol)
Denetim, yönetim fonksiyonlarının sonuncusu olarak planlama ile başlayan yönetim
sürecini tamamlayan son halkadır. Planlama ve denetim çoğu zaman yönetimin ikiz
fonksiyonları olarak nitelendirilir. Denetim, en basit ifadeyle olması gerekenle, olanın
karşılaştırılması ve aradaki olumsuz farkların belirlenerek düzeltici tedbirlerin alınmasıdır.290
Denetim istenen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını veya ne ölçüde ulaşıldığını araştırır. Böylece
denetim ile, diğer fonksiyonların neleri, nasıl ve ne ölçüde başardığı araştırılıp ortaya konur.
Denetim fonksiyonu işletme faaliyetlerinin önceden belirlenen planlara, verilen
talimatlara ve oluşturulan ilkelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını anlamaya yarar.
Buradaki amaç, her düzeydeki işletme faaliyetlerinin zayıf ve hatalı yanlarını bularak gerekli
tedbirleri almak ve böylece bunların tekrarını önlemektir.
Denetim fonksiyonu planların ve amaçların mevcut olduğu varsayımına dayanır. Hiç
bir yönetici bunlar olmadan denetim yapamaz ve astların arzu edilen şekilde çalışıp
çalışmadıklarını ölçemez.
Denetim geriye bilgi akışı veya geri besleme temeline dayanmaktadır. Plandan
uygulamaya, uygulamadan kontrole ve kontrolden tekrar planlamaya doğru bir akım içinde

Göksel ATAMAN, İşletme Yönetimi, 3. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2009, s.594.
İsmet MUCUK, a.g.e,, s.170.
290
İsmet MUCUK, a.g.e,, s.171.
288
289
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geriye bilgi akışı, arzu edilmeyen sonuçların, yeni planlarda göz önünde tutularak
önlenmesine yardımcı olur.
Yönetim fonksiyonları ile işletmecilik faaliyetleri arasında yakın ve çok yönlü ilişkiler
bulunmaktadır. Bütün işletmecilik faaliyetlerinde yöneticilik fonksiyonları yerine getirilir.
Yani pazarlama yöneticisi de üretim yöneticisi de vs. kendi bölümlerinin tüm faaliyetlerini
planlar, örgütler, yürütür, koordine eder ve denetler.

13.2.Pazarlama
Pazarlama, işletme amaçlarını gerçekleştirmek, mevcut ve potansiyel müşterilerin
istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek için; mamulleri üreticiden tüketiciye doğru yönlendiren
faaliyetler olarak tanımlandığında, işletmenin varlığını sürdürmesinde en önemli
fonksiyonlardan biri olma özelliği taşımaktadır.

13.2.1.Pazar Ve Pazarlama İle İlgili Temel Kavramlar
Pazarlama kavramı, hem günlük hayatta hem de iş hayatında oldukça fazla
kullanılmakta olup, farklı kişilere farklı anlamlar ifade etmektedir. Genellikle satış ve reklam
olarak düşünülmektedir. Ancak pazarlama daha geniş bir kapsama sahiptir.
Pazarı oluşturan temel unsur “tüketici”dir. Tüketici kavramı geniş bir kapsamda ele
alınır. Kişiler, aileler, üretici veya satıcı (ticari) işletmeler, özel ve tüzel kuruluşlar ve kamu
kuruluşları başlıca tüketim birimleridir.291
Pazar;
a. Karşılanacak istek ve ihtiyaçları olan,
b. Satın alma gücü bulunan,
c. Harcama isteği olan kişi veya kuruluşlardan oluşur.292

Pazarlama, üretim, yönetim ve finans ile birlikte işletmenin en önemli
fonksiyonlarından biri olmakla beraber, özellikle son 35-40 yılda ön plana çıkarak işletmenin
itici gücü olarak üretime yön veren bir konuma gelmiştir. Pazarlama, işletmenin en dışa dönük
ve çevreyle en çok iletişimde bulunan fonksiyonudur293.
Pazarlama, işletme amaçlarını gerçekleştirmek, mevcut ve potansiyel müşterilerin
istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek için; mamulleri (mal, hizmet ve fikirlerin) üreticiden

İsmet MUCUK, Modern İşletmecilik, 8. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 1998, s. 260.
İsmet MUCUK, Pazarlama İlkeleri, 16. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2007, s. 65.
293
İsmet MUCUK, Modern İşletmecilik, 17. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2011, s. 227.
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tüketiciye doğru yönlendiren işletme faaliyetlerinin bütünüdür.294 Bu kapsamda pazarlama
fonksiyonu:295


Tüketicilerin ihtiyaç ve eğilimlerinin belirlenmesi,



Mal veya hizmetlerin geliştirilmesi,



Fiyatlandırma,



Reklam ve tutundurma,



Dağıtımla ilgili faaliyet ve kararları kapsar.

Günümüzdeki anlamıyla pazarlama, tüketiciyi odağına alır ve tüketici ihtiyaçlarının
karşılanması temeline dayanır. Pazarlama, tüketicilerin oluşturduğu pazarları analiz etme,
tüketici ihtiyaçlarını belirleme yoluyla, işletmenin bu ihtiyaçları karşılayabileceği konusunda
işletme ile tüketici arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Böylece, sadece mevcut mal ve
hizmetlerle değil; ihtiyaçları karşılayarak kar sağlama yolunda üretilmesi gereken mal ve
hizmetlerle de ilgilenir.296

13.2.2.Pazarlama Karması
Pazarlama çalışmaları, işletmenin iç ve dış çevresinden etkilenmektedir. Dış çevre
işletme tarafından kontrol edilemeyen etmenlerden oluşup sürekli izlenmelidir. Pazarlama
çalışmalarının başarılı olması, çevresini oluşturan tüm koşullara uyum sağlamakla
mümkündür. İşletmenin iç çevresi, işletmenin denetimi altındaki dört adet öğeden oluşmakta
olup, bunlar bir işletmenin pazarlama karmasını (4P) oluşturur:


Mamul (Product)



Fiyat (Price)



Tutundurma (Promotion)



Dağıtım (Place)

Bir pazarlama yöneticisinin başarılı olmasının ilk koşulu, işletme dışı çevresel
koşullara uyum sağlamaktır. İkinci koşul ise, pazarlama karması elemanlarını en uyumlu
şekilde bir araya getirmek ve doğru bir pazarlama karması seçmektir.
Pazarlama karması elemanları birbirinden bağımsız düşünülemez, çünkü bu öğeler
sürekli birbiriyle etkileşim içindedir. Örneğin, pazarlama araştırması yapılarak tüketicilerin
Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, İşletme Yönetimine Giriş, 3. Baskı, Beta Yayınevi, No: 660, İstanbul, Ekim
1997, s. 178.
295
Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, a.g.e., s. 178.
296
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satın alabileceği mallar belirlenip üretime geçilmeden, nasıl bir dağıtım kanalı
oluşturulacağının belirlenmesi mümkün değildir. Dağıtım kanalı belirlenmediğinde de
fiyatların belirlenmesi mümkün değildir.297
Mamul
Pazarlama programlarının hazırlanmasına mamul planlaması ile başlanır. Mamul,
stratejik bir karar değişkeni olarak, diğer pazarlama faaliyetlerinin (fiyatlandırma,
tutundurma, dağıtım) esasını oluşturmaktadır.
İlk olarak üretilecek mal düşüncesi doğar, daha sonra bu mal için uygun ve yeterli
pazar bulunup bulunmadığı incelenir. İnceleme sonuçları olumlu ise ürün planlaması yapılır
ve ürün geliştirilir.
Mamul planlaması, pazarlama çalışmalarının en zor ve sorumluluk taşıyan
çalışmalarından birisidir. Çünkü, bu aşamada alınacak yanlış kararlar sonucu ortaya çıkacak
olumsuzlukları daha sonra düzeltmek neredeyse olanaksızdır.298
Fiyatlandırma
Fiyat, pazarlama karmasının dört bileşeninden biri olup, ekonomik hayatın da temel
unsurlarından biridir. Pazara dayalı ekonomilerde fiyat, arz ile talebi karşılaştırarak, alıcı ile
satıcının üzerinde anlaşmasıyla mübadeleyi (takası) sağlar.299
Fiyat makroekonomik (geniş) ve mikroekonomik (daha dar) düzeylerde hem
işletmeler, hem de tüketiciler açısından önemli bir değişkendir. Makro açıdan fiyat, ekonomik
hayatın temel düzenleyicisidir; mikro açıdan ise, firmalar için pazarlama faaliyetlerinin
yürütülmesinde önem kazanır.300 Fiyatlandırma, pazarlama yöneticisinin en başta gelen
görevlerinden biridir; çünkü fiyatlar, işletmenin en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır.
Tutundurma
Tutundurma (promosyon) olarak ifadelendirilen satış artırıcı çabalar, işletmeler için
önemi giderek artan bir faaliyettir. Mamul ne kadar iyi ve tüketiciye uygun olursa olsun,
işletmenin başarısı için tutundurma çalışmaları çok büyük önem taşımaktadır.
Tutundurma, tüketiciye, üretilen ürün ve hizmetler hakkında bilgi vermek;
tüketicinin ürüne karşı olan tutum ve davranışları istenen yönde ise bunu güçlendirmek;
değilse bunu değiştirmek ve istenilen yöne çekmek amacı ile yürütülen faaliyetler bütününe
verilen addır.

Halil CAN, Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, a.g.e., s. 219.
Halil CAN, Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, a.g.e., s. 222.
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İnsan davranışlarını değiştirmek kolay olmadığı için işletmeler iletişim konusundaki
gelişmelerden pazarlama alanında yararlanmakta; bilgi verip, ikna ederek tüketicilerin
pazarda kendi mamullerine yönelmelerini sağlamaya çalışmaktadırlar.301 Tutundurma
faaliyetleri daha çok reklam ve kişisel satış üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Reklam, üretici ile tüketici arasındaki iletişimi sağlayan bir teknik olup, iletişim daha
çok tüketicilerin işletmenin malları hakkında bilgi edinmesi ve onları bu malları satın
aldırtmaya yöneliktir.
Reklam çeşitli amaçlarla yapılır:302


Yeni mamulü pazara sunmak veya yeni pazar bölümlerine girmek



Dar bir kitlenin kullandığı malı geniş kitlelerin kullanmasını sağlamak



Firma imajı ve marka bağlılığı yaratmak



Firmayı ve malın özelliklerini anlatarak satışçılara yardımcı olmak



Satışçıların ulaşamadığı kimselere ulaşmak



Tüketicileri eğitmek gibi.

Reklamın yönlendiği hedef kitleye, iletilmek istenen mesajların ulaştırılmasında
değişik iletişim araçlarından yararlanılır. Reklam araçları dört bölümde incelenebilir:
1. Yazılı yayın araçları: Dergi, gazete
2. Görsel ve işitsel haberleşme araçları: Televizyon, radyo, internet
3. Posta reklam araçları: Postayla gönderilen broşür, katalog v.b.
4. Açık hava reklam araçları: Afiş, pano, ilan tahtası, ışıklı reklam vb.
Kişisel satış, satışçının satış yapmak amacıyla bir veya daha çok sayıda potansiyel
alıcıyla yüzyüze görüşmesidir. Kişisel satış, kişisel haberleşme olması nedeniyle diğer
tutundurma faaliyetlerinden farklıdır.303
Dağıtım
Dağıtım, üretilen mamullerin tüketicilere doğru hareketiyle ilgili tüm çabaları
kapsamakta olup, üretimle tüketim arasındaki bağlantıyı gerçekleştirme işlevine sahiptir.304

İsmet MUCUK, Modern İşletmecilik, 8. Baskı, s. 289.
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Geniş anlamda dağıtım, bir mal veya hizmeti, üretildiği yerden, tüketileceği yere götürmek
için gerekli tüm çabalardır.305
Üretim ve tüketim gibi birbirine zıt, ancak birbirini tamamlayan iki temel ekonomik
işlev yakından incelenecek olursa, üretim genellikle bir yere bağlıdır, buna karşılık tüketim,
geniş bir alana, farklılaşarak yayılmış ve küçük miktarlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla,
üretimle tüketim arasında yer, zaman ve miktar bakımından uyumsuzluklar olduğu
söylenebilir. Bu yüzden dağıtım, üretilen mal ve hizmetlerin, tüketimle uyumlu bir şekilde
akışını sağlayacak, üretimle tüketimi uyumlaştıracak işlevi üstlenmektedir. Üretici bir işletme
için dağıtımla ilgili temel kararlardan biri dağıtım kanalının seçimi olup, diğeri ise malların
gitmesi gereken yere zamanında ve en az (minimum) masrafla gitmesiyle ilgili fiziksel
dağıtımıdır.306
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Halil CAN, Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, a.g.e., s. 232.
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Uygulamalar
İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yayınlanan Türkiye’nin en büyük 500 sanayi firması
listesinden ilk beş firmayı seçerek, bunların tepe yöneticileri ile yapılmış mülakatları
okuyunuz.
Ülkemizde faaliyet gösteren bankalardan birinin yönetim yapısını inceleyerek yönetim
kademelerini belirlemeye çalışınız.
Farklı sektörlerdeki işletmelerin hangi reklam araçlarını tercih ettiğini araştırınız.
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Uygulama Soruları
Bir işletmede hangi kademede yer alan yöneticilerin görevi daha zordur?
İşletmeler ürettikleri ürünlerin fiyatlarını nasıl belirler?
Koordinasyon faaliyetleri işletme yönetiminde neden önemlidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yönetim faaliyeti insanın varolması ile birlikte ortaya çıkan bir olgudur. İki veya daha fazla
insanın ortak bir amaç etrafında çalışmalarını organize etmesiyle yönetim söz konusu olur.
Diğer bir deyişle, yönetim insanların tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçlara
ulaşabilmek için yürütülen grup faaliyetidir. Yönetim sosyal bir niteliğe sahip olup işbirliği ve
koordinasyon sürecini gerektirmektedir.
Yönetim sürecinin aşamalarını oluşturan faaliyetler yönetimin fonksiyonları olarak ifade
edilir. Bu faaliyetler aslında “yönetici ne yapar?” sorusunun cevabını vermektedir. Yönetim
beş fonksiyonel aşamalı bir süreçtir: Planlama, Örgütleme, Yürütme, Koordinasyon, Denetim.
Pazarlama, işletme amaçlarını gerçekleştirmek, mevcut ve potansiyel müşterilerin istek ve
ihtiyaçlarını tatmin etmek için; mamullerin üreticiden tüketiciye doğru yönlendiren faaliyetler
olarak tanımlandığında, işletmenin varlığını sürdürmesinde en önemli fonksiyonlardan biri
olma özelliği taşımaktadır. Pazarlama karması dört unsurdan oluşmaktadır: Mamul, Fiyat,
Tutundurma, Dağıtım.
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Bölüm Soruları
1. “Örgütsel kaynakların planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi, ve denetimi yoluyla örgüt
amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşılması” şeklinde tanımlanan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Üretim
Tüketim
Yönetim
Rekabet
Tedarik

2. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonlarından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Planlama
Örgütleme
Yürütme
Koordinasyon
Değerlendirme

3. Aşağıdakilerden hangisi işletmecilik fonksiyonlarından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Pazarlama
Finansman
Muhasebe
İnsan kaynakları yönetimi
Planlama

4. Aşağıdakilerden hangisi işletmede yönetim seviyeleri dikkate alındığında çalışanlar
kategorisi altında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Operatörler
Şefler
El işçileri
Uzmanlar
Teknisyenler

5. Yönetim fonksiyonlarından en son yerine getirilen aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Planlama
Örgütleme
Yürütme
Koordinasyon
Kontrol
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6. Aşağıdakilerden hangisi yürütme sürecinin başlıca faaliyetlerinden değildir?
a) Yürütme, yöneticinin astlarına emir ve talimatlar vermesini kapsar.
b) Astların belirli görevleri sürdürmelerinde yol gösteren devamlı bir eğitim faaliyetlerini
ifade eder.
c) Amaca yönelik faaliyetlerin planlanmasını sağlar.
d) Yöneticilerin, astların beklentilerini karşılamaları ile ilgili olarak motivasyon
konusunu içerir.
e) Çalışmalarda disiplin sağlamayı ve iyi çalışanları ödüllendirmeyi içerir.
7. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama fonksiyonu kapsamında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Tüketicilerin ihtiyaç ve eğilimlerini belirlemek,
Mal veya hizmetlerin geliştirilmesi,
Reklam ve tutundurma,
Üretim maliyetlerinin hesaplanması
Dağıtımla ilgili faaliyet ve kararları

8. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması öğelerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Mamul
Fiyat
Tutundurma
Dağıtım
Satış

9. İşletmede en fazla yetki ve güce sahip olan yöneticiler hangi kademede görev yapan
yöneticilerdir?
a)
b)
c)
d)
e)

Program yöneticileri
Fonksiyonel yöneticiler
Alt kademe yöneticiler
Üst kademe yöneticiler
Orta kademe yöneticileri

10. “Karşılanacak istek ve ihtiyaçları olan, satın alma gücü bulunan, harcama isteği olan kişi
veya kuruluşlardan oluşur.” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Pazar
Tüketici
Üretici
Vakıf
Organizasyon

Cevaplar
1)c 2)e 3)e 4)b 5) e 6)c 7)d 8)e 9)d 10)a
258

14. İŞLETMECİLİK FONKSİYONLARI II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.Üretim
14.1.1.Üretim Yönetimi
14.1.2.Üretim Süreci
14.1.3.Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması
14.2.Araştırma Ve Geliştirme (Ar-Ge)
14.3. Finans
14.3.1.Finansmanın Tanımı
14.3.2.İşletmenin Finansal Yapısı ve Finansman Yöntemleri
14.3.3.Finansal Tablolar
14.4. Diğer İşletmecilik Fonksiyonları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İşletmelerin kullandıkları farklı üretim sistemleri var mıdır?
Araştırma-Geliştirme faaliyetleri sadece üretim alanı ile mi ilgilidir?
Başlıca finansal tablolar hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Üretim Sistemleri

Üretim sistemleri arasındaki
farklılıkları anlayabilmek

Okuyarak, fabrika inceleme
gezisi yaparak

Araştırma Ve Geliştirme

Araştırma Ve Geliştirme
faaliyetinin üretim haricinde
işletmenin diğer alanları ile
ilgisinin farkına varmak

Okuyarak, tartışarak

İşletmenin Finansal Yapısı

Özsermaye ve dış kaynaklı
finansman yöntemlerinin
avantaj ve dezavantajlarını
karşılaştırabilmek

Okuyarak, tartışarak

İnsan kaynakları yönetimi

İnsan kaynakları
yönetiminin işletmenin
başarısındaki önemini
anlamak

Okuyarak, tartışarak
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Anahtar Kavramlar
Üretim: Şekil değişikliği, zaman değişikliği, yer değişikliği ve mülkiyet değişikliği gibi başlıca
fayda yaratma yollarıyla “iktisadi mal veya hizmet meydana getirme” anlamındadır.
Finansman fonksiyonu: İşletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için ihtiyaç duyduğu mali
kaynakları en uygun şartlarda sağlayarak, işletmede birikmiş olan fonların amaçların
gerçekleştirilmesi için planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi ve kontrol edilmesi
faaliyetleridir.
Otofinansman: İşletmenin faaliyetleri sonucunda oluşan kârın, gerek kanun tarafından, gerekse
işletme yönetiminin kararıyla dağıtılmayarak işletme sermayesine eklenmesi; yani işletmenin
kendi kendine finansman sağlamasıdır.
İnsan kaynakları yönetimi: İşletmenin stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve bireysel
işgören ihtiyaçlarının karşılanmasında insan kaynaklarının etkin kullanımını içerir.
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Giriş
İşletmecilik fonksiyonlarından üretim, araştırma-geliştirme ve finans bu Bölümde
detaylı biçimde ele alınacaktır.

14.1.Üretim
Üretim, “şekil değişikliği, zaman değişikliği, yer değişikliği ve mülkiyet değişikliği
gibi başlıca fayda yaratma yollarıyla, her türlü fayda yaratma” veya “iktisadi mal veya hizmet
meydana getirme” anlamındadır.307
Üretim, genel anlamıyla, beşeri ve maddi faktörlerin, mal ve hizmetlere
dönüştürülmesi sürecidir. Üretim faktörleri olarak adlandırılan çeşitli işletme kaynaklarının
(işgücü, makine, hammadde, malzeme, sermaye, vb.), girdi (input) olarak katıldıkları üretim
süreci sonunda, çıktıya (output) dönüşerek, ihtiyaç karşılayacak mal ve hizmetler haline
gelmesine “üretim” denmektedir.308
Kaynaklar çok çeşitli ve ayrı yerlerde bulunduğundan, insanların ihtiyaçlarını
karşılayabilmek için bu kaynakların toplanması ve bir değiştirme sürecine tabi tutulması
gerekmektedir. Buna göre üretimin temel amacı, mal ve hizmetleri sağlayarak insan
ihtiyaçlarının tatminini sağlamaktır. Bu durumda üretim, çeşitli kaynakların bir düzen içinde,
planlı ve bir amaca yönelik olarak bir araya getirilmesi ile ortaya yeni bir mal ve hizmetin
çıkması olarak ifade edilebilir.309 İşletmelerde üretim süreci şu şekilde gerçekleşir:
GİRDİ

SÜREÇ

ÇIKTI

Malzeme
İnsangücü
Makina, Araç
ve Gereçler

Üretim Süreci
(Değişim Süreci)

Mal veya
Hizmet

Sermaye
Yönetim

İşletmelerde Üretim Süreci

Şekil 20: İşletmelerde Üretim Süreci
Kaynak: Zeyyat SABUNCUOĞLU, Tuncer TOKOL, İşletme I-II, Bursa: 1997, s. 213.
İsmet MUCUK, Modern İşletmecilik, 8. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 1998, s. 195.
İsmet MUCUK, a.g.e., s. 196.
309
Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, İşletme Yönetimine Giriş, 3. Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi No: 660, 1997,
s. 241.
307
308
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14.1.1. Üretim Süreci
Üretim süreci genel olarak iki aşamadan oluşmaktadır:
Üretime Hazırlık
Günümüzde kitle üretimi ile çok kısa sürede imal edilen binlerce mamulün üretimi için
yapılan hazırlıklar oldukça uzun zaman alan çeşitli süreçleri ve işlemleri kapsamakta olup,
hazırlık aşamasında üretilecek ürünün belirlenmesi (mamul geliştirme) ve yeterli miktarda
hammadde, yedek parça ve benzeri gereçlerin sağlanması (tedarik) olmak üzere iki temel
konu önem kazanmıştır.
İşletmeler, istenen başarıyı sağlayacak ve insanların istek ile ihtiyaçlarını tatmin
edecek malları üretip pazarlamak amacıyla kurulurlar. Bu mamullerin ortaya konmasına da
“mamul geliştirme” denir.310 Üretilen malı kişiler istemez veyahut ihtiyaç duymazlarsa,
işletme kar edemeyecek ve başarıya ulaşamayacaktır; dolayısıyla ilk olarak yapılması
gereken, insanların ne tür mal/mallar istediklerini belirlemek olacaktır. Bu konuda işletme
pazarlama bölümünün gerçekleştireceği pazar araştırmalarından faydalanacaktır.
Tedarik ise, mamul üretmek için gerekli hammadde, yedek parça ve diğer malzemenin
elde edilmesi anlamına gelmektedir.
Planlama ve Kontrol
Üretilecek mamul tasarımı hazırlanıp, teknik resimleri çizilerek, kullanılacak malzeme
miktarı ve kalitesi belirlendikten sonra, üretimde verimliliği sağlayacak planlama ve kontrol
eylemlerine geçilmektedir. İşletmelerde üretim yönetimi bölümünde, fiili üretimin
yürütülmesinden sorumlu kişi üretim yöneticisidir. Üretim yöneticisinin planlama ve kontrol
çerçevesinde ağırlık vermesi gereken konular, üretim sürecinin örgütlenmesi ve kontrolüdür.
Üretim sürecinin örgütlenmesinde fabrikada yapılacak bazı işlemler -üretilecek
mamulün hammadde aşamasından mamul durumuna gelinceye kadar izleyeceği yol
saptanarak- belirlenir. Bunlar şunlardır:311


Yerleşim düzeni,



Kullanılacak makine, alet ve araç-gereçler,



Çalışacak işçi sayısı,



Kalifiye eleman durumları,



Çalışma ve vardiya süreleri,

310
311

Halil CAN, Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, a.g.e., s. 194.
Halil CAN, Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, a.g.e., s. 197.
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İşçilerin üretim standartları ve iş tasarımları,



Denetim için izlenecek yöntemler,



İş kazalarını önlemeye yönelik önlemler.

14.1.2.Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması
Üretim sistemleri veya şekilleri çeşitli bakımlardan sınıflandırılabilir. Genel olarak
kullanılan sınıflandırma bu sistemleri belirli bir sürede üretilen miktara göre sınıflandırmaktır.
Bu kritere göre üretim türleri üçe ayrılır:
14.1.2.1.Tek (Birim) üretim
Siparişe göre üretim adı da verilen bu üretim türünde belirli bir sürede tek mamul
üretilir ve üretim işlemi bir daha tekrarlanmaz. Üretilen her mamul kendisinden öncekinden
ve sonrakinden farklı olur. Aynı zamanda, aynı kalitede, aynı özelliklerde ve aynı ölçüde
sadece bir mamul meydana getirildiği için, her üretilen mamul kendisinden önce ve sonra
üretilenden farklı olur.312
Tek mamul üretiminde sipariş üzerine çalışılır ve üretim alıcının isteğine uygun
şekilde planlanıp gerçekleştirilir. Bina, gemi, köprü ve yol yapımı, uçak, uzay aracı üretimi en
tipik örneklerdir.
14.1.2.2.Seri Üretim
II. Dünya Savaşı sonrasında üretimde makinalaşmanın başlamasıyla ortaya çıkan bu
üretim şeklinde, aynı sürede çok sayıda ancak belirli bir seriyi (partiyi) dolduracak sayıda
mamul üretilir.313 Örneğin Ford'un tek tip, siyah T Modeli.
Seri üretimde, bir partide nitelik bakımından birbirinin aynı olan, tek tip, standart,
müşteri spesifikasyonlarına bağlı olmadan ürünler üretilir. İmalat sanayiinde yaygın olarak
kullanılan bu yöntemde üretim kısa bir sürede gerçekleşir ve o seri (parti) bittiğinde başka bir
serinin üretimine geçilir.314 Özellikle otomasyonun yaygınlaştığı dönemde ortaya çıkan,
teknoloji ve sermaye yoğun bir üretim biçimidir.

İsmet MUCUK, a.g.e., s. 212.
İsmet MUCUK, a.g.e., s. 212.
314
İsmet MUCUK, a.g.e., s. 212.
312
313
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Resim 1: Ford'un

Siyah T Modeli

14.1.2.3.Süreç Üretimi
Belirli bir sürede, seri üretimdeki miktarın çok üzerinde, aşırı sermaye yoğun üretim
teknolojisi ve otomasyonun yardımı ile tamamen birbirinin aynı olan mamuller üretilir. 315
Teknik şartnameye birebir uygunluk önemlidir. Örneğin; ilaç üretimi çok hassas dengelere
dayanmaktadır. Petrokimya, ilaç gibi sektörlerde geçerlidir.
Üretimde insan elinin değmediği üretim sistemi olup, akıcı (kesiksiz) üretim
sistemlerinde, malzemeler fabrikaya girişlerinden mamul halde çıkışlarına kadar belirli yollar
izlerler. Makineler, mal veya parçaların izleyeceği hat üzerine yerleştirilir ve parçalar belirli
bir yönde hareket edip, hiç durmaksızın çeşitli makineleri ve işçileri dolaşarak, sürekli ve
düzenli bir akış ile üretim süreci tamamlanmış olur. Akıcı üretim sistemi için sürekli ve
düzenli işleyen bir ulaştırma sistemi şart olup, makine ve işgücünde duraklama ve yığılmalara
yol açmayacak tarzda düzenlenmelerin yapılması gerekir.316 Üretim öncesi hazırlık çalışması
uzundur ve bu aşamanın maliyetler içindeki payı yüksektir.

14.2.Araştırma Ve Geliştirme (Ar-Ge)
İşletmelerin faaliyette bulundukları çevre çok hızlı biçimde değişmektedir. Rekabet
şiddetlenmekte, işletmeler pazara sundukları yeni bir mal veya hizmetten sonra çok kısa bir
süre soluk alabilmekte, hemen akabinde yeni bir mal veya hizmetin piyasaya sunulması bir
zorunluluk haline gelmektedir. Dolayısıyla, işletmelerin yaşama ve gelişmeleri, araştırma-

315
316

Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, a.g.e., s. 244.
İsmet MUCUK, a.g.e., s. 213.
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geliştirme ve yenilik yapma kabiliyetlerine bağlı olmaktadır. 317 Yeniliklere uyum
sağlayamayan işletmeler açısından rekabet edebilme şansı ortadan kalkmaktadır.
Teknolojik gelişmelerin sanayideki yansıması, araştırma ve geliştirme çalışmaları
sayesinde gerçekleşmektedir. AR-GE çalışmaları özellikle üretim araç ve yöntemlerine
yansıyarak, yeni üretim sistem ve süreçlerinin doğmasına neden olmuştur.318 Teknolojik
yeniliklerde AR-GE kilit rolü oynamaktadır. Yeni teknolojiler, kısa sürede var olan süreç
veya tekniklerin yerini almakta ve “teknolojik eskime” gündeme gelmektedir.319
Araştırma ve geliştirme, genelde bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla
işletmelerin yürütmüş oldukları bir dizi sistematik çabadan oluşmaktadır:







Yeni mal ve hizmetlerin üretilmesi,
Pazar ve pazarlama araştırmaları,
Üretim süreçlerinin düzenlenmesi,
Yeni gelişmelerin ve buluşların üretim süreçlerine yansıtılması,
Finansal araştırmaların yapılması,
Beşeri kaynakların araştırılması,

gibi işletmenin birçok faaliyetinde AR-GE çalışmalarından yararlanılmaktadır.
Araştırma kavramı daha çok, bilinmeyen bir teknoloji, ürün ya da bilgiyi ortaya
çıkarmak ve mümkün olan durumlarda bunları uygulamaya yöneltmek anlamına gelmektedir.
Buna göre AR-GE daha çok üretimle ve üretim tekniğiyle ilgilidir; ancak günümüzde
işletmenin etkinlik ve verimliliğini artırmaya yönelik her türlü ekonomik faaliyet AR-GE
çalışmalarına konu olabilmektedir. Üretimin yanında yönetim organizasyon, pazarlama,
finansman ve personel yönetimi gibi fonksiyonlarda da AR-GE çalışmaları yapılmaktadır.
Geliştirme ise, mevcut teknoloji veya bilgiyi yeni ürünler ya da üretim teknikleri ile
ilgili uygulamalara yönlendirme, yani mevcudu kullanma sürecidir. Geliştirme, bilinenleri
kullanmayı ve uygulamada daha iyi sonuçlar almayı amaçlar. Diğer bir deyişle, geliştirme
çalışmalarında yeni bir buluş söz konusu değildir; sadece araştırmalardan elde edilen
sonuçların malzemeler, ürünler, sistemler, üretim süreçleri ve hizmetlere dönüştürülmesi
yönündeki faaliyetleri kapsar. Böylece, geliştirme faaliyetleri, araştırma faaliyetleri ile üretim
faaliyetleri arasında bir köprü görevini yerine getirir.
Günümüzde gelişmiş ülkelerde özellikle sanayi işletmelerinde, AR-GE faaliyetlerinin
önemi ve gereği her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu tür çalışmalarla teknolojik buluş,
yenilik ve geliştirmeleri gerçekleştirebilen işletmeler, rakiplerine karşı üstünlük sağlayıp
satışlarını ve kârlarını artırmaktadırlar.

Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, Işletme Yönetimine Giriş, 3.Baskı, Beta Basım-Yayım-Dağıtım A.Ş,
İstanbul, Ekim 1997, s.159.
318
İsmet MUCUK, a.g.e., s. 211.
319
İsmet MUCUK, a.g.e., s. 211.
317
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14.3. Finans
İşletmelerde finansman fonksiyonu, amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan
fonların temin edilmesi ve bu fonların uygun bir şekilde değerlendirilmesi amacına hizmet
etmektedir. Çağdaş işletmeciliğin gelişmesi, finansal kaynakların yönetimini daha da önemli
hale getirmiştir.
Finansman fonksiyonu; işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için ihtiyaç duyduğu
mali kaynakları en uygun şartlarda sağlayarak, işletmede birikmiş olan fonların amaçların
gerçekleştirilmesi için planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi ve kontrol edilmesi faaliyetleri
olarak tanımlanabilir.320
Finansal yönetimin amacı, işletmenin ödeme güçlüğüne düşmemesini sağlamak ve kâr
edip amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. Bir işletmede finansman
fonksiyonunun kapsamına; finansal planlama, finans bölümünün örgütlenmesi, gerekli
fonların sağlanması ve işletmenin sağladığı fonları uygun bir şekilde değerlendirmesi ve
finansal analiz girmektedir.

14.3.1.İşletmelerde Finansman Yöntemleri
İşletmelerde Finansman Yöntemleri “kaynağına göre” ve “süresine göre” finansman
olmak üzere ele alınacaktır.
Kaynağına göre finansman yöntemleri öz kaynaklardan sağlanan finansman, dış
kaynaklardan sağlanan finansman ve otofinansman olarak üç grupta incelenebilir:321
a. Özkaynaklardan sağlanan finansman: İşletmenin sahip veya ortaklarınca, gerek
işletmenin kuruluşu sırasında, gerekse daha sonra işletmeye konmuş olan sermayeye
“özkaynaklardan sağlanan finansman” denir. Bir işletmenin özsermayesinin yeterliliği,
işletmeye kredi verenler ve kamuoyu için önem taşımaktadır.
Özkaynaklardan sağlanan finansmanın işletmeler için birtakım avantajları vardır:322
 Bu kaynaklara faiz gibi geri ödeme yapılması söz konusu değildir.
 Diğer kaynakların kullanımı zamanla sınırlı olduğu halde, özkaynaklarda böyle bir
sınırlama yoktur.
 Özsermaye aynı zamanda işletmenin gücünü gösterir.

Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, İşletme Yönetimine Giriş, 3.Baskı, Beta Basım-Yayım-Dağıtım A.Ş,
İstanbul, Ekim 1997, s.220.
321
Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, a.g.e., s.222-223.
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Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, a.g.e., s.223.
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b. Dış kaynaklardan sağlanan finansman: Dış kaynaklar, işletmenin belirli bir vade
sonunda geri ödenmek üzere banka veya diğer finansal kuruluşlardan sağladığı kaynaklardır.
İşletmeler sermaye ihtiyaçlarının bir kısmını, işletme dışından borçlanma yoluyla sağlarlar;
işletmeler bu yolla elde edilen yabancı kaynakları, özkaynak sermayesinden farklı olarak
süreli olarak kullanabilirler.323
İşletmeye yeni ortak alınmadan sermaye temin etme imkanı sağlaması, ödenen
faizlerin gider olarak vergiden düşülebilmesi dış kaynakların işletmeye sağladığı
avantajlardır. Faizlerin zaman sınırı aşılırsa faiz yükü artabilmesi, kredilerin hiç
ödenememesi durumunda işletmenin aktiflerine el konabilmesi ise dış kaynakların işletmeye
getirdiği dezavantajlardır.
c. Otofinansman: İşletmenin faaliyetleri sonucunda oluşan kârın, gerek kanun tarafından,
gerekse işletme yönetiminin kararıyla dağıtılmayarak işletme sermayesine eklenmesi; yani
işletmenin kendi kendine finansman sağlamasıdır.
Süresine Göre Finansman Yöntemleri ise uzun süreli ve kısa süreli finansman
olmak üzere ikiye ayrılır.
a. Uzun süreli finansman: Bir işletmenin uzun süreli finansman kaynakları, iki gruba
ayrılarak incelenebilir: Özsermaye ve uzun süreli borçlar.
Özsermaye aslında işletme açısından uzun süreli değil, devamlı bir kaynak niteliği
gösterir. Uzun süreli kaynak bulunması işletmenin sık sık karşılaştığı bir sorun değildir,
işletmenin kuruluş aşamasında veya büyük çaplı yeni yatırımlara gidildiğinde ortaya çıkar.
Belli başlı uzun süreli finansman kaynakları, bankalardan alınan krediler, tahvil çıkarılması,
ipotek karşılığı finansman temin edilmesi olarak sayılabilir. Ayrıca hisse senedi çıkarılarak
kaynak sağlanması da bu grupta değerlendirilmektedir.
Uzun süreli kredileri genelde kalkınma bankaları sağlamaktadır. Ülkemizde, İller
Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası bu kuruluşlardan
bazılarıdır. Uzun süreli kredi sağlayan uluslararası kuruluşlar arasında ise IMF(Uluslararası
Para Fonu), Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası sayılabilir.
b. Kısa süreli finansman: İşletmenin çalışma sermayesi ya da işletme sermayesi, kısa süreli
finansman yoluyla sağlanır. İşletmenin normal faaliyetleri için sürekli bir fon giriş ve çıkışı
söz konusudur. Malların üretilmesi ve satılması ile para tahsilatının yapılması arasında belli
bir süre geçmektedir. Bu sürede işletme ihtiyaç duyduğu nakitleri kısa süreli borçlanmalarla
karşılama yoluna gitmektedir.

Nakdi sermaye

Üretim faktörleri

Mamul

Nakit

Kısa süreli finansman, genel olarak bir yıla kadar olan bir dönem içinde geri
ödenmesi gereken kaynaklarla sağlanan finansmandır. Belli başlı kısa süreli finansman
323
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kaynakları ise, ticari krediler, birikmiş borçlar, müşterilerin avans ödemeleri ve satıcıların
açtıkları kredilerdir.
Finans yöneticisinin uzun süreli ve kısa süreli finansman arasında denge sağlaması
gerekmektedir. İşletmenin kendi ürettiği mal veya hizmetlerle ilgili mevsimlik dalgalanmalar,
genel olarak ekonomideki ve iş hayatındaki istikrar-durgunluk- dalgalanmalar bu dengenin
sağlanmasında dikkate alınması gereken faktörlerdir.

14.3.2.Finansal Tablolar
Finansal tablolar, işletme sahip ve yöneticileri ile işletmeyle ilgilenen üçüncü kişi ve
kurumlara, işletmenin kârlılığı, etkinliği, finansal yapısı hakkında bilgi veren tablolardır.
Finansal tablolar olarak; bilanço, gelir tablosu, dağıtılmayan kârlar tablosu, fon akım tablosu,
konsolide finansal tablolar ve dönem içi finansal tablolar sayılabilir. Burada bilanço ve gelir
tablosundan ayrıntılı olarak bahsedilecektir.
Bilanço
Bilanço, bir işletmenin belirli bir tarihteki finansal durumunu yansıtan bir tablodur.
İşletmenin sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynaklar bilanço aracılığıyla
ilgililere açıklanmaktadır. Böylece bilanço, işletmeden üçüncü şahıs ve kurumlara bilgi
aktarılması görevini yerine getirmektedir. Bilanço aktif ve pasif kalemlerinden oluşmakta, çift
yönlü hesap sisteminin gereği olarak her iki taraf birbirine eşit olmaktadır. Aktifler,
işletmenin sahip olduğu varlıkları; pasifler ise bu varlıkların sağlandığı öz ve dış kaynakları
göstermektedir.324
Bilançonun aktifinde yer alan varlıklar, dönen varlıklar ve duran varlıklar olarak
sınıflandırılmaktadır. Dönen varlıklar, bir yıl ya da bir faaliyet dönemi içinde nakde dönüşen
veya giderleşen varlıklardır. Dönen varlıklar; kasa ve bankalardaki nakit, menkul kıymetler,
alacaklar, peşin ödenmiş giderler, stoklar gibi kalemlerden oluşur. Duran varlıklar ise,
işletme faaliyetlerinde bir yıldan daha uzun bir süre şekil değiştirmeden kalan, bina,
makinalar, arazi, uzun süreli alacaklar, çeşitli patentler ve haklardan oluşmaktadır.
Varlıkların finansman kaynakları pasifte yer alır. Bunlar da vadelerine göre, kısa
vadeli borçlar, uzun vadeli borçlar ve özsermaye olarak sınıflandırılır.
Gelir Tablosu (Kar/Zarar Cetveli)
İşletmenin bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün
maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem kârını ya da zararını
toplu halde gösteren rapora “gelir tablosu” denir. Gelir tablosu, başka bir deyişle, işletmenin
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belli bir hesap dönemindeki satışlarını ve bu hasılatın elde edilebilmesi için katlanılan maliyet
ve giderleri gösteren finansal bir rapor şeklinde de tanımlanabilir.325
Günümüzde gelir tablolarına gittikçe artan oranda önem verilmektedir. İşletmelerin
hızla büyümeleri, işletme sahipliği ve yönetim fonksiyonunun birbirinden ayrılması,
işletmelerin büyümelerini sağlamak için finansal planlamaya duyulan ihtiyaç, bilançonun
yanında gelir tablosuna duyulan ilgiyi de artırmıştır. Bu ilgiye, gelir tablosunun içinde
bulunulan dönemdeki kazanç gücünü tam ve gerçek olarak yansıtması neden olmaktadır.

14.4. Diğer İşletmecilik Fonksiyonları
İşletmecilik fonksiyonlarından bir diğeri olan İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY),
geniş anlamda işletmenin en değerli varlığı olan insan kaynağının (çalışanlarının) yönetimine
stratejik ve kapsamlı bir yaklaşım getirmektedir. İnsan kaynakları yönetimi, işletmenin
stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve bireysel işgören ihtiyaçlarının karşılanmasında
insan kaynaklarının etkin kullanımını içerir.326 İnsan kaynakları işletme için çalışan ve
bilgi, beceri ve yetenekleri ile örgüte katkı sağlayan kişiler anlamına gelmektedir. İnsan,
üretim sürecinin olmazsa olmaz nitelikteki bir parçasıdır. İnsan kaynakları terimi, bir
kurumda, en üst yöneticiden en alt kademedeki niteliksiz işgörenlere kadar tüm çalışanları
kapsar. Günümüzde işletmelerin sahip oldukları üretim faktörleri içinde yer alan emek (insan
kaynakları) en önemli kaynak olarak görülmektedir. İşletmelerin amaçlarına
ulaşabilmelerinde ve sahip oldukları üretim faktörlerinin verimli kullanımında farklılık
yaratarak rekabet üstünlüğü sağlayacak olan insan kaynaklarıdır.327 Bu nedenle kâr amacı
olsun ya da olmasın tüm işletmeler ve tüm yöneticiler için etkili insan kaynakları yönetimi en
önemli hedeflerden biri haline gelmiştir.
Muhasebe ise bir başka önemli işletmecilik fonksiyonudur. İşletmeler özkaynaklardan
veya borçlanarak elde ettikleri fonları varlıklara yatırmakta ve bu fonlarla mal veya hizmet
üretip satmaktadırlar. Bir faaliyet dönemi içinde meydana gelen finansal nitelikteki olaylar,
işletmenin sahip olduğu varlıklarda ve bu varlıkların elde edilmesinde kullanılan kaynaklarda
değişime yol açmaktadır. Muhasebe fonksiyonu, en genel anlamda, söz konusu finansal
nitelikteki olayları para birimi üzerinden kayıtlara geçirmek, sınıflandırmak ve finansal
tablolar halinde özetlemek faaliyetlerini içermektedir.328
Muhasebenin işlevlerinden biri, rapor ile ifade edilen işletme faaliyetleri için
sistematik ve düzenli bir kayıt sistemi kurmaktır. Yine işletmedeki ekonomik olaylara ait
kayıtların yapılmasından önce, bunlara ait belgelerin ve verilerin doğruluğunu kontrol etmek
de muhasebenin işlevleri arasındadır. Kaydedilen verilerin tasnif edilmesi ve raporlar halinde
sunulması da muhasebenin diğer bir işlevini oluşturmaktadır.

Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, a.g.e., s.225-226.
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İşletmecilik fonksiyonlarından bir diğeri olan Halkla İlişkiler (Hİ), bir işletmenin,
temasta bulunduğu veya bulunabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek
ve devam ettirmek için gerçekleştirdiği sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim görevidir. Yönetsel
boyutu ile halkla ilişkiler, işletmelerin amaçlarına ulaşabilmeleri için belirlemiş oldukları
hedef kitlenin istek, beklenti ve gereksinimleri doğrultusunda, çevrenin destek ve güvenini
sağlamak, olumlu bir imaj oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen planlı, programlı çalışmalar
adına karar alma ve uygulama sürecidir.329

Beril AKINCI VURAL, Gül COŞKUN, “Yeni Teknolojiler ve Halkla İlişkiler: Halkla İlişkiler Alanında
Internet Kullanımı Üzerine Bir Araştırma”, II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 27-28 Nisan 2006,
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, s.181.
329

273

Uygulamalar
Bir fabrikayı ziyaret ederek üretim sürecinin aşamalarını burada gözlemleyiniz.
Aynı sektörde faaliyet gösteren iki adet işletme seçerek bunların bilanço ve gelir tablolarını
karşılaştırınız.
Çeşitli işletme/ekonomi dergilerinde firmaların İnsan Kaynakları Yöneticileri ile yapılmış
mülakatları okuyunuz.
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Uygulama Soruları
Üretim diğer işletmecilik fonksiyonları ile ne şekilde ilişkilendirilebilir?
Halkla ilişkiler faaliyetlerinin kapsamında hangi konular yer alır?
Bir işletmenin finansal açıdan güçlü olması nelere bağlıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmecilik fonksiyonlarından üretim, genel anlamıyla, beşeri ve maddi faktörlerin,
mal ve hizmetlere dönüştürülmesi sürecidir. Üretim faktörleri olarak adlandırılan çeşitli
işletme kaynaklarının (işgücü, makine, ham madde, malzeme, sermaye, vb.), girdi (input)
olarak katıldıkları üretim süreci sonunda, çıktıya (output) dönüşerek, ihtiyaç karşılayacak mal
ve hizmetler haline gelmesine “üretim” denmektedir.
İşletmelerin faaliyette bulundukları çevre çok hızlı biçimde değişmektedir. Rekabet
şiddetlenmekte, işletmeler pazara sundukları yeni bir mal veya hizmetten sonra çok kısa bir
süre soluk alabilmektedirler. Kısa bir müddet sonra yeni bir mal veya hizmetin piyasaya
sunulması bir zorunluluk haline gelmektedir. Dolayısıyla, işletmelerin yaşama ve gelişmeleri,
araştırma-geliştirme kabiliyetlerine bağlı olmaktadır.
Finansman fonksiyonu; işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için ihtiyaç duyduğu
mali kaynakları en uygun şartlarda sağlayarak, işletmede birikmiş olan fonların amaçların
gerçekleştirilmesi için planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi ve kontrol edilmesi faaliyetleri
olarak tanımlanabilir. Finansal yönetimin amacı, işletmenin ödeme güçlüğüne düşmemesini
sağlamak ve kâr edip amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır.
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Bölüm Soruları
1. “İktisadi mal veya hizmet meydana getirme” anlamına gelen terim aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Tüketim
Üretim
Tedarik
Sermaye
Kar

2. İşletmelerde üretim süreci gerçekleşirken aşağıdakilerden hangisi girdi olarak kullanılmaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Malzeme
İnsan gücü
Makine, araç ve gereçler
Sermaye
Mal veya hizmet

3. Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecinin örgütlenmesinde işletmede yapılacak işlemler
arasında değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yerleşim düzeni
Kullanılacak makine, alet ve araç-gereçler
Finans kaynağı bulma
İş kazalarını önlemeye yönelik önlemler
İşçilerin üretim standartları ve iş tasarımları

4.“İşletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için ihtiyaç duyduğu mali kaynakları en uygun
şartlarda sağlayarak, işletmede birikmiş olan fonların amaçların gerçekleştirilmesi için
planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi ve kontrol edilmesi faaliyetleri” ifadesi aşağıdaki
fonksiyonlardan hangisini tanımlar?
a)
b)
c)
d)
e)

Üretim
Tüketim
Pazarlama
Finansman
Tedarik

5. “İşletmenin bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet
ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem kârını ya da zararını toplu
halde gösteren rapor” aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Bilanço
Gelir tablosu
Fon akım tablosu
Zarar tablosu
Dağıtılmayan karlar tablosu
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6. Aşağıdakilerden hangisi işletmecilik fonksiyonlarından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yürütme
Üretim
Finans
İnsan Kaynakları Yönetimi
Muhasebe

7. “Bir partide nitelik bakımından birbirinin aynı olan, tek tip, standart ürünler üretilmesi
aşağıdaki üretim sistemlerinden hangisinin özelliğidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Birim üretim
Seri üretim
Süreç üretimi
Tek üretim
Sipariş üretimi

8. Araştırma ve geliştirme, genelde bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla
işletmelerin yürütmüş oldukları bir dizi sistematik çabadan oluşmaktadır. Aşağıdakilerden
hangisi bu çabalardan biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Pazar ve pazarlama araştırmaları
Üretim süreçlerinin düzenlenmesi
Yeni gelişmelerin ve buluşların üretim süreçlerine yansıtılması
Finansal araştırmaların yapılması
İnsan kaynaklarının sağlanması

9. İşletmelerin AR-GE ve yenilik çalışmalarına büyük önem vermelerinin nedenleri arasında
yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Pazarla ilgili nedenler
Örgütsel nedenler
Yapısal nedenler
Sosyal nedenler
Personelle ilgili nedenler

10.“İşletmelerde finansal nitelikteki olayları para birimi üzerinden kayıtlara geçirmek,
sınıflandırmak ve mali tablolar halinde özetlemek faaliyetleri” aşağıdaki fonksiyonlardan
hangisinin kapsamına girer?
a)
b)
c)
d)
e)

Üretim
Tüketim
Pazarlama
Muhasebe
Tedarik

Cevaplar
1) b 2)e 3)c 4)d 5)b 6)a 7)b 8)e 9)c 10)d
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